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(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław

(72) DYMARSKA MONIKA; KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA; 
JANECZKO TOMASZ

(54) Sposób wytwarzania 3-O-β-D-Glukopirano-
zylo� awonu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania 3-O-β-D-
-glukopiranozylofl awonu, który polega na tym, że do podłoża od-
powiedniego dla grzybów strzępkowych wprowadza się szczep 
Isaria fumosorosea KCH J2. Po upływie co najmniej 72 godzin 
do hodowli wprowadza się substrat, którym jest 3-hydroksyfl awon 
o wzorze 1, rozpuszczony w rozpuszczalniku organicznym miesza-
jącym się z wodą. Transformację prowadzi się w temperaturze od 20 
do 30 stopni Celsjusza, przy ciągłym wstrząsaniu co najmniej 96 go-
dzin. Kolejno produkt ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicz-
nym niemieszającym się z wodą i oczyszcza chromatografi cznie.

(4 zastrzeżenia)
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(51) C12Q 1/68 (2006.01)

(71) CENTRUM BADAŃ DNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) WOJCIECHOWICZ JACEK; JURKOWSKA MONIKA; 
HUMIŃSKA KINGA; KUŚ-SŁOWIŃSKA MARTA; 
BRYLAK ANNA; MŁODZIŃSKA AGATA

(54) Startery do genotypowania HLA oraz 
ich zastosowanie

(57) Zgłoszenie dotyczy starterów do amplifi kacji metodą PCR 
sekwencji genów kodujących układ HLA, odpowiedzialnych za 
rozpoznawanie tkanek obcych, biorących udział w procesie od-
powiedzi immunologicznej biorcy na organ lub tkankę od daw-
cy, które dobrane w pary: starter przedni (F) - starter wsteczny (R), 
tworzą grupę obejmującą primery o następujących sekwencjach: 
1. HLA-A_F1: 5’-ARGACCCGGGWAGCCGC-3’, 2. HLA-A_F2: 5’- AG-
GACCGGGGGAGCCGC 3’, 3. HLA-A.R: 5’-CCATAGCACAGCTGCGTC-
CA-3’, 4. HLA-8_F: 5’ AACCCCGAACCGTCCTC-3’, 5. HLA-B_R: 
5’- ACATCCATGTTTCATTGTCACAT 3’, 6. DPA1_F: 5’-GATTTTAGGG-
GCTCATTGATC-3’, 7. DPA1_R: 5’-CTGGGATGGTTGTGGGAAT-3’, 
8. OPB1_F: 5’-CTTATCTGACTGGTTAAAATGAG-3’, 9. DPB1_R: 
5’-GATGAGGGCACTAAACTTGAT-3’, 10. DQB1_F1: 5’- CTGTCACCTT-
GATGCTGTCGA-3’, 11. DQB1_F2: 5’-CTGTGACCTTGATGCTGGCGA-3’, 
12. DQB1_R: 5’-GTCTTACAAAAGGAAGTTATGCA-3’, 13. DRB1_F: 
5’- TTCTTCAGAGATTGCCCGTCT-3’, 14. DRB1_R: 5’-AAATCAGTCCTC-
CAACACAATGT-3’, 15. HLA-C_F: 5’-GCTGCTCTCGGGAGGCCT-3’, 
16. HLA-C_R: 5’-AAGCGATGAGAGACACATCAGA-3’, 17. DQA1_F: 
5’-CGTGGCTGCTCCCATTATGA-3’, 18. DQA1_R: 5’- GTTCTGAACTTGA-
CAGACAAGAAAG-3’, 19. DRA_F: 5’- CACTAATGTGCTTCAGGTATA-3’, 
20. DRA_R: 5’-GTTCAGAAAAATCACAGTTTGAG-3’, gdzie symbole A, 
C, G, T, mają swoje zwykłe znaczenie, zaś symbole R oraz W ozna-
czają nukleotydy zdegenerowane. Poszczególne pary starterów 
przedniego (F) i wstecznego (R) według wynalazku mają zdolność 
amplifi kowania produktów w obrębie podstawowych genów HLA 
klasy I (A, B, C) oraz klasy II (DOA1, DQB1, DPA1, DPB1, DRA, DRB1), 
w kierunku typowania wszystkich istotnych genów odpowiedzial-
nych za kodowanie układów MHC I i MHC II (układu HLA) dawcy 
i biorcy organu lub tkanki. Zgłoszenie dotyczy także zastosowania 
starterów określonych powyżej w reakcji PCR do amplifi kacji se-
kwencji genów kodujących układ HLA, odpowiedzialnych za roz-
poznawanie tkanek obcych, biorących udział w procesie odpowie-
dzi immunologicznej biorcy na organ lub tkankę od dawcy.

(4 zastrzeżenia)
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(51) C22C 1/04 (2006.01)
 C22C 14/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) MARCZEWSKI MATEUSZ; 

JURCZYK MIECZYSŁAW

(54) Sposób wytwarzania nanokrystalicznych stopów 
tytanu o strukturze β oraz pseudu β, zawierających 
niob oraz cyrkon

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania nanokry-
stalicznych stopów tytanu o strukturze β oraz pseudu β, zawierają-
cych niob oraz cyrkon o składzie chemicznym zawartym w tabeli 1, 
w którym proszki tytanu, niobu oraz opiłków cyrkonu w stosunku 
atomowym przedstawionym w tabeli 1 poddaje się mechanicz-
nej syntezie w atmosferze argonu przy zawartości wody i tle-
nu < 1 ppm, korzystnym stosunku masy mielników do masy prosz-
ku wynoszącym 7,5 : 1 oraz korzystnym czasie mielenia 10 godz., 
po czym uzyskany stop poddaje się jednoosiowemu prasowaniu 
oraz obróbce cieplnej w atmosferze argonu w temperaturach 
od 600°C do 1000°C z wygrzewaniem od 30 min. do 1 godz., ko-
rzystnie 30 min. oraz chłodzeniem w wodzie.

(2 zastrzeżenia)
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(51) C22C 9/04 (2006.01)

(71) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard

(72) KUCA MIROSŁAW; KUCA DAMIAN; PESTRAK RAFAŁ; 
KNYCH TADEUSZ; MAMALA ANDRZEJ; 
KAWECKI ARTUR; KWAŚNIEWSKI PAWEŁ; 
KIESIEWICZ GRZEGORZ; SMYRAK BEATA; 
ŚCIĘŻOR WOJCIECH; KORZEŃ KINGA; 
KOWAL RADOSŁAW; FRANCZAK KRYSTIAN; 
GRZEBINOGA JUSTYNA; SIEJA-SMAGA ELIZA; 
NOWAK ANDRZEJ; KORDASZEWSKI SZYMON; 
ZASADZIŃSKA MAŁGORZATA

(54) Stop do wytwarzania elementów urządzeń 
i osprzętu elektrycznego, zwłaszcza trakcji 
elektrycznej oraz sposób wytwarzania elementów 
urządzeń i osprzętu elektrycznego, zwłaszcza trakcji 
elektrycznej

(57) Stop zawierający miedź i cynk charakteryzuje się tym, że za-
wiera od 30 - 39% wagowych cynku, od 0,5 - 3,5% wagowych niklu, 
od 0,1 - 1,2% wagowych krzemu i od 55,8 - 69,4% wagowych miedzi. 
Stop zawiera czyste metale, zaprawy, stopy metali oraz złomy kwa-
lifi kowane na bazie głównych składników stopu. Sposób wytwa-
rzania elementów urządzeń i osprzętu elektrycznego, zwłaszcza 
trakcji elektrycznej, ze stopu na bazie mosiądzu (CuZn) charakte-
ryzuje się tym, że proces topienia i krystalizacji/odlewania prowa-
dzony jest w temperaturze od 950° do 1400°C, po czym elementy 
w postaci wlewków lub prętów są poddawane procesom obróbki 
cieplnej, procesom obróbki ubytkowej i/lub przeróbki plastycznej. 
W procesie topienia i krystalizacji/odlewania wprowadza się środki 
ochrony powierzchni ciekłego metalu. W zakresie procesu obróbki 
cieplnej wytworzone wlewki lub pręty poddaje się procesom prze-
sycania i starzenia z wydzieleniem fazy umacniającej Ni - Si. Proces 
przesycania realizuje się w warunkach dynamicznych lub stacjonar-
nych. Proces przesycania w warunkach dynamicznych, realizuje się 
przez nagrzanie materiału wsadowego do temperatury co naj-
mniej 600°C, a następnie przesycenie go w trakcie odkształcenia 
lub bezpośrednio po nim.

(9 zastrzeżeń)
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