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WARTOŚĆ ODŻYWCZA STAROŻYTNYCH ZBÓŻ
THE NUTRITIONAL VALUE OF ACIENT GRAINS

Z

Streszczenie

roku na rok wymagania konsumentów względem zdrowej żywności rosną. Dlatego też pojawiło się zapotrzebowanie na żywność specjalną. Takim rodzajem
żywności mogą być tak zwane „starożytne
ziarna”. Termin ten odnosi się zarówno do
zbóż prawdziwych, takich, jak pszenica płaskurka i pszenica samopsza, jak również do
pseudozbóż, do których zaliczana jest quinoa (komosa ryżowa). Udomowienie i uprawa takich zbóż rozpoczęła się ok. 10 000 lat
temu. Chociaż zboża te były w tamtych czasach podstawą wyżywienia dla starożytnych
cywilizacji, to w dzisiejszych czasach uprawa
ich ma znaczenie niszowe. Jednym z powodów
zmniejszenia uprawy tych zbóż był niski potencjał plonotwórczy tych gatunków, przez
co zostały one wyparte przez wyżej plonujące odmiany. Jednakże, w dzisiejszych czasach zainteresowanie starożytnymi ziarnami
wzrasta, głównie dzięki wysokiej zawartości
składników odżywczych, jak również dzięki
unikalnym cechom charakteryzującym tego
rodzaju zboża. Ponadto, interesujący jest fakt,
że tego rodzaju zboża mogą być uprawiane na
słabszych glebach oraz wykazują one znaczną
odporność na stresy abiotyczne i biotyczne.
Dzięki czemu mogą one być z powodzeniem
uprawiane w gospodarstwach ekologicznych.

Abstract

Consumer

demand for healthy
food is increasing. Due to this fact, the need
for special foods has occurred. This kind of
food could be so-called ancient grains. The
term of ancient grains refers to cereals such
as einkorn wheat or emmer wheat, as well as
peseudocereals such as quinoa. Domestication and cultivation of these kind of grains
took place nearly 10 000 years ago. Although
in ancient times they were staple food, nowadays the growing area of these species is minor. One of the reason of decrease of ancient
grains production was lower yield potential of
these crops, when compared to modern varieties. In the result they were replaced by high
yielding cultivars. Nevertheless, the interest
on ancient grains is increasing thanks to its
nutritional value and unique features. Interestingly, these kind of grains could be grown
in poor soils and are characterized by higher
resistance to abiotic and biotic stresses than
modern varieties. Due to this fact, they could
be successfully cultivated in organic farms.
Key words: ancient grains, einkorn wheat,
emmer wheat, quinoa.

Słowa kluczowe: pszenica płaskurka, pszenica samopsza, starożytne ziarna, quinoa.
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Cereal crops

The word cereal is originated from

Ceres, the name of Roman goddess of harvest
and agriculture. Cereals belongs to grasses
(monocot Poaceae, also known as Gramineae)
that are cultivated for edible components of
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ed to cereals and pseudocereals that cultivation has started in Neolithic era, when ancient
people started breeding programs. Many researchers believe that agriculture began as an
attempt to modify the landscape and thereby
encourage the growth of edible wild plants at
the expense of less useful ones (SMITH, 2001;
DOEBLEY ET AL., 2006). A lot of modern
crops have been received though long process of domestication. Plant domestication is
the genetic modification of a wild species to
create a new form of a plant altered to meet
human needs. For many crops, domestication has rendered the plant completely dependent on humans such that it is no longer capable of propagating itself in nature.
Ancient grains include such genera as chia,
forgotten food of the ancient Aztecs; as well
as quinoa which originated in the Andean region of Ecuador, Bolivia, Colombia and Peru.
Ancient wheat species consist of einkorn, emmer, spelt and Khorasan wheat. Other grains
acknowledged as gluten-free ancient grains are
amaranth, quinoa, sorghum, millet and teff. It
is worth mentioning that there is difference between cereals and pseudocereals. Pseudocereals are non-grasses, but they are used in much
the same way as cereals, which belongs to grasses. Their seed can be ground into flour and
otherwise used as cereals (COOPER, 2015).
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Ancient grains is the term relat-

their grain, composed of the endosperm, germ
and bran. Because they are grown in greater
quantities and provide more food energy than
any other type of crop, they are thought to be staple crops. Non-processed grain (whole grain)
is rich in vitamins, minerals, carbohydrates
and protein. During the process of flour production, the grain could be refined by the bran
and germ removal, the remaining endosperm
consist mostly on carbohydrate and is lack in
majority of other nutrients (COOPER, 2015).
The first cereal grains were domesticated about 12 000 years ago by ancient farming
communities in the Fertile Crescent Region.
Emmer wheat, einkorn wheat, spelt wheat and
Khorsan wheat, as well as barley are thought to
be the oldest cereal species. Their cultivation,
excluding barley, is not as significant as before.
Nowadays, there are three mains crops cultivated all around the world. Maize, wheat and rice
represent nearly 87% of total cereal production
worldwide. There are also some cereals that
are of high importance in some places, such
as teff cropped in Ethiopia or Georgian wheat
endemic for Georgia. There is also the difference in cereal grain consumption all around
the world, namely in some developing countries grain in the form of rice, wheat, millet,
or maize constitutes a majority of daily sustenance. On the other hand, in developed nations
cereal consumption is moderate and varied
but still substantial. Consumers in such countries also tent to choose whole grain product
and they are looking for products with higher
amount of nutrient and unique traits, such as
antioxidant activity. In developed communities the trend of choosing the ancient grains is
visible (MATSUOKA, 2011; COOPER, 2015).
Einkorn wheat (from German Einkorn,
literally “single grain”) is one of the oldest species of wheat. Cultivated einkorn wheat (Triticum monococcum L. subsp. monococcum) is
diploid (2n=2x=14, AmAm) species of hulled
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wheat with tough glumes (“husks”) that tightly
enclose the grains (NESBITT AND SAMUEL,
1996). Grains of wild einkorn have been found
in Epi-Paleolithic sites of the Fertile Crescent.
It is also known that first domestication of
einkorn wheat was approximately 7500 BC.
DNA fingerprinting evidence suggests that
this species was domesticated in southeastern
Turkey. It has been cultivated for centuries in
the Middle-East, Central Asia, Europe and
North-Africa, but its cultivation decreased in
the Bronze Age. Nowadays it is a relic crop
grown mainly in isolated marginal lands of
Turkey, Caucasus, Europe and Morocco. However, in some countries after having disappeared, it has been re-introduced, due to ability to provide acceptable yields on poor soils,
as well as its resistance to pests and diseases.
Einkorn wheat has also found a new market as
a healthy food, thanks its high nutritional value
(ZAHARIEVA AND MONNEVEUX, 2014).
There are some attractive nutritional
benefits of einkorn grain. Einkorn grains is
characterized by higher levels of protein content, carotenoids and mineral contents (mainly calcium, manganese and sulfur) than bread
wheat (HIDALGO ET AL., 2009; BRANDOLINI ET AL., 2008). Moreover, the grain of all
hulled wheats, compared with bread wheat,
contains significantly more zinc, iron, copper
(SUCHOWILSKA ET AL., 2012) and selenium
(LACHMAN ET AL., 2011). Einkorn grain has
also two times more carotenoids compared to
modern wheat species (GRAUSGRUBER ET
AL., 2010), three to four times more lutein, four
to five times more riboflavin and has higher
concentration of pyridoxine (FREGEAU-REID AND ABDEL-AAL, 2005). Due to this
fact einkorn could become an important crop
for the production of baked foods with high
nutritional value (BORGHI ET AL., 1996).
Einkorn has been used both as food
and animal fodder. In many countries, spike-

str. 3 - 10

lets and grains of einkorn are used to feeding
animal. In Morocco einkorn spikelets are given to sheeps, goats and cows. On the area of
Former Yugoslavia it is used to feed horses. In
both Morocco and Romania einkorn spikelets
are highly valued for feeding hens as they are
believed to improve egg size and taste (ZAHARIEVA AND MONNAVEOUX, 2014).
Einkorn wheat is hulled species, so it should
be de-glumed for human consumption. Traditionally, it was done by exposure to fire, strong
pounding or milling with stones. Nowadays
this operation is realized using specialized
machinery. Archeological and ethnographic
information indicates an enormous range of
einkorn grain uses such as bread (leavened or
unleavened), porridge, gruel, soup, cracked
grains and beer. Moreover, both whole and
cracked grain can be used to make whole or
cracked foodstuffs like puches in Spain or
bulgur in Turkey, Middle-East and the Balkans, as well as graupen, muesli and porridge
in Northern Europe. Whole-grain foodstuffs
(flake like products and pre-cooked grains
for soup, muesli and salads) are commercialized in Sault in Southern France. In Morocco,
einkorn is used for making bread, couscous,
wafer (rigayfe), pasta (chairia) and crepes
(bagrire or harteta) (PEÑA-CHOCARRO ET
AL., 2009; ZAHARIEVA AND MONNAVEOUX, 2014). There is also traditional product
made of einkorn grain, namely in Georgia,
for instance “the King’s bread’’ used for ritual
fests because of its taste (NEMSADZE, 1999).
Another ancient species of wheat is
emmer wheat (from the old German ‘amari’), that was a staple crop over millennia
(NESBITT AND SAMUEL, 1996). Triticum
dicoccon Schrank is tetraploid (2n= 4x=28,
AABB) hulled species. It was widely cultivated in antiquity particularly in Egypt. Nowadays it is a minor crop cultivated mainly in
isolated marginal areas. Its main value is abilnr 1 (15)/2017 Nauki Przyrodnicze
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Pseudocereals

Pseudocereals do not belongs to

grasses, but they are used in much the same
way as cereals. Their seed can be ground into
flour and otherwise used as cereals. In the recent times, the interest on these kinds of grains
has increased. It is not only because their nutritional value, but also due to the lack of gluten.
This feature is particularly important for people
who suffer from celiac disease or are allergic to
gluten. Pseudocereals and its products are good
substitute in human diet for cereal products
especially made of wheat (COOPER, 2015).
One of the ancient pseudocereal is quinoa. Chenopodium quinoa is originated in the
Andean region of Ecuador, Bolivia, Colombia
and Peru, where it was successfully domesticated nearly 3,000 to 4,000 years ago for human consumption. The Incas, who held the
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lo) in traditional soups. Emmer bread (focaccia) can also be found in bakeries in some areas
of Italy. However, in Asturias, emmer wheat
is used to make panchón (bread), formigos
(bread crumbs, eggs, milk and sugar fried and
sprinkled with wine), freixuelos (pancake)
and baby foods (faricos, farinas, farrapes)
(PEÑA-CHOCARRO, 1996). In Russia and
Central Asia, it is mainly used to make kasha
(porridge) (BOGUSLAVSKIJ ET AL., 2000),
whereas in Ethiopia emmer wheat is used today to prepare defo or dabo (bread), budena or
injera (flat pancake bread), marka (porridge),
ambashaorkita (flat steamed bread) and kinche
(boiled coarse grain). By the fermentation it is
used to prepare drinks like farso (beer) and
arake (liquor). In the Bale highlands, it is also
used to make cankita (local spaghetti) (GELETA ET AL., 2009; ZAHARIEVA ET AL. 2010).
In the recent years, emmer products are also
becoming popular in USA and Canada, particularly for special breads (SINGH, 2006).

1 (15)/2017

ity to give good yields on poor soils and resistance to fungal diseases such as stem rust
that are prevalent in wet areas. It is thought
that emmer wheat was domesticated from
the wild progenitor Triticum dicoccoides
(Körn. ex Asch. et Graebn.) Schweinf., about
10,000 years ago. The site of domestication of
the species is not completely certain (MATSUOKA, 2011). OZKAN ET AL. (2002) suggested the northern part of the Fertile Crescent as a domestication area of emmer wheat.
The nutritional value of emmer wheat
is connected mainly with its high fiber and
antioxidant compound concentrations (PIERGIOVANNI ET AL., 1996), high protein digestibility (HANCHINAL ET AL., 2005) and
high resistant-starch content and slower carbohydrates in vitro digestibility (MOHAN
AND MALLESHI, 2006). Moreover, it is
thought to possess the low glycaemic index
value and high satiety value, that make emmer
grain suitable for diabetes (BUVANESHWARI
ET AL., 2003). Most of these qualities are related to a higher total dietary fiber which is associated with a reduced rate of starch digestion
(ANNAPURNA, 2000; HANCHINAL ET AL.,
2005). Emmer wheat could be also used for
bread making, but with lower efficiency than
bread wheat. However, it is thought that bread
made of emmer flour or with its addition has
better flavor, taste and crust color when made
with bread wheat (ZAHARIEVA ET AL. 2010).
Emmer is currently mainly used as a human food, but it is also used for animal feed. In
Russia it was largely used to feed chickens. In
Germany, Italy, Switzerland and France as fodder for horses and in the USA for cattle raised
in feedlots. In ancient Egypt emmer wheat was
mainly used for making a variety of breads and
beer. In Roman Italy emmer wheat was used
for making bread, as well porridge and groats
(ZAHARIEVA ET AL. 2010). Interestingly, it is
still used in Tuscany as whole grains (farricel-
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crop to be sacred, referred to quinoa aschisaya
mamaor ‘mother of all grains’. Its cultivation
was decreased during the European conquest
of South America, when the Spanish colonists
scored quinoa as ‘food for Indians’ and suppressed its cultivation. The name of this crop is
derived from the Spanish spelling of the Quechua namekinwa (COOPER, 2015; RIZELLO
ET Al., 2016). This crop is cultivated mainly
in Andean region, but during the last years the
production of quinoa markedly increased, thus
emphasizing the opportunity to cultivate this
crop in various regions such as USA, Canada,
India, England, Denmark, Greece, Italy and
other European countries. Quinoa is highly
tolerant to extreme cold conditions, drought
and high salinity; thus, it presents a high potential to be cultivated in poor soils and under
environmental conditions normally adverse to
most crops (STIKIC ET AL., 2012, RIZELLO
ET Al., 2016). Additionally, seeds of quinoa
contain the bitter-tasting saponins. The saponin is a toxic glycoside main contributor to hemolytic effects in blood cells. In South America, the saponins derived from quinoa are
mainly used for producing clothing detergent
and antiseptic for skin injuries. However, if
properly prepared and if eaten in moderation
risks of toxicity are minimal. Therefore, after
harvest the commercial grains are processed to
remove this coating and are generally cooked
in the same way as rice. Additionally, the bitter
taste may deter predators such as birds from
eating the grains during cultivation (MASTERBROEK ET AL., 2000; COOPER, 2015).
Quinoa possess high nutritional value.
The nutrient composition is very good compared with common cereals. The high nutritional value of quinoa seeds is mainly linked
with high concentrations of proteins, minerals,
and vitamins. Proteins are rich in amino acids
like lysine, threonine and methionine, which
are deficient in cereals. A special interest was
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deserved to the use of quinoa for people who
are affected by celiac disease (JACOBSEN ET
AL., 2003). Moreover, it contains good quantities of calcium, phosphorus and iron. Although
baking quality is considered rather low due to
the absence of gluten, it largely used as an ingredient for making breads, biscuits, cookies,
crepes, muffins, pancakes and tortillas (STIKIC ET AL., 2012; RIZELLO ET Al., 2016).

Summary

To sum up, consumer demand for
healthy food and the increasing prevalence of
adverse reactions have created a need for special foods. These kind of food could be ancient
grains. One of the reason of using them for
food producing is that they are characterized
by high nutritional value. Moreover, the addition of these kind of grains provide better and
noteworthy taste of products, which have significant impact on consumer choice. Interestingly, most of ancient crops can be grown on
poor soils and are resistant to biotic and abiotic stresses. On the other hand, the yield from
the ancient grains was lower and the protein,
while higher, was not of as good of quality,
requiring different baking methods to deliver
premium baked products. Ancient grains, especially pseudocereals such as quinoa, could
also be good source of nutrients for people
suffering from celiac disease, so they could be
good alternative for cereals that contain gluten.
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STARZENIE SIĘ LUDZKIEGO ORGANIZMU NIEUNIKNIONY SKUTEK CYKLU BIOLOGICZNEGO

AGING OF A HUMAN BODY - THE INEVITABLE
CONSEQUENCE OF THE BIOLOGICAL CYCLE

Streszczenie

Starzenie się jest procesem fizjo-

logicznym o złożonej strukturze. Wszystkie
organizmy żyjące na ziemi podlegają temu
procesowi. Etap starości poprzedzony jest
zmianami w organizmie, które zachodzą w
komórkach, tkankach i organach w sposób
nieuporządkowany. Duży wpływ na długość naszego życia ma aktywność fizyczna,
sposób odżywiania się, środowisko, relacje społeczne czy rodzaj wykonywanej pracy.
Zjawisko starzenia jest wynikiem występowania sieci powiązanych ze sobą procesów. Gerontologia jest nauką, która w ostatnim stuleciu
poszerzyła zasoby informacji, związane z procesem starzenia, o ponad sto teorii, które zostały potwierdzone bądź niepotwierdzone doświadczalnie. Teorie, które zostały rozpatrzone
pozytywnie wciąż stanowią otwarte koncepcje,
stale ulegające zmianom i uzupełnieniom. W
poniższym artykule przeglądowym omówione zostały teorie próbujące wyjaśnić procesy
starzenia takie jak teoria rodnikowa, telomerowa oraz teoria starzenia komórkowego.
Słowa kluczowe: wolne rodniki, telomery,
starzenie komórkowe.

Aging

Abstract

is a physiological process with a complex structure. All living organisms on the Earth are subjected to this
process. Senescence is preceded by changes in the body that occur in cells, tissues and
organs in a piecemeal manner. A large impact on the length of human life have: physical activity, nutrition, environment, social relationships or type of employment.
The phenomenon of aging is the result of a lot of
processes which are connected with each other. Gerontology is the science, which in the last
century expanded information about the aging
process. Now we have more than 100 hundred
theories of aging which have been confirmed
or not confirmed experimentally. Theories that
have been approved are still open, so they can
be changed. In this review article we discuss
the theories explaining the aging processes
such as a theory based on free radicals, replicative senescence and teories of cellular aging.
Key words: free radicals, telomeres, cellular
aging.
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Jedną z teorii wyjaśniających zjawisko
starzenia się jest teoria rodnikowa, mówiąca o wpływie wolnych rodników na procesy
komórkowe. Twórcą tej teorii jest DENHAM
HARMAN. Najważniejszymi związkami stanowiącymi podstawy życia organizmów są białka, lipidy i kwasy nukleinowej (DNA, RNA).
HARMAN twierdzi, iż uszkodzenia zachodzące w makrocząsteczkach spowodowane są
aktywnością wolnych rodników, czyli reaktywnych form tlenu (RFT) (HARMAN, 1956).
Reakcje utleniania zachodzące w mitochondriach – głównych organellach odpowiedzialnych za proces oddychania – są źródłem
tych cząsteczek. RFT powstają w wyniku wstrzymania procesu przyłączania elektronów do
cząsteczki tlenu. Są one ubocznym produktem
nie tylko reakcji utleniania, ale także promieniowania jonizującego (HARMAN, 1956; MICHALAK, 2014) czy działania ksenobiotyków
– substancji egzogennych, szeroko występujących w przemyśle. Związki te obecne są w organizmie człowieka najczęściej w postaci leków
bądź składników pożywienia. Ulegają one
procesom modyfikacji oksydacyjnych, których
wynikiem są uszkodzenia makromolekuł
(PUZANOWSKA-TARASIEWICZ,
2008).
Pęknięcia nici kwasu dezoksyrybonukleinowego bądź transformacja zasad
azotowych, to przekształcenia powstałe
podczas wpływu RFT na cząsteczkę DNA
(zarówno DNA jądrowe jak i mitochondrialne). W przypadku mutacji zachodzących
w DNA mitochondrialnym (mtDNA) całe
mitochondrialne DNA jest powielane i przekazywane komórkom potomnym w wadliwej formie. Wynika to ze struktury mtDNA.
W przeciwieństwie do DNA jądrowego, nie
zawiera ono odcinków niekodujących tzw.
intronów (KULBACKA, 2009; MICHAL-

AK, 2014; MIKUŁA-PIETRASIK, 2015).
Mutacje punktowe zachodzące w DNA
spowodowane są występowaniem zjawisk takich jak substytucja (transwersja oraz tranzycja), insercja czy delecja (CHAMARY,
2009; SADAKIERSKA-CHUDY, 2004). Na
przykład transwersja, czyli zamiana zasady
purynowej na pirymidynową bądź odwrotnie, jest zjawiskiem uwarunkowanym obecnością zmodyfikowanych zasad azotowych
np. 8-oksy-2’deoksyguanozyny. Mutacje powstałe w wyniku wyżej wymienionych procesów
nie muszą dokonywać zmian w organizmie
(tzw. mutacja cicha). Oznacza to, iż zmiana
w sekwencji nukleotydów nie ma wpływu na
funkcjonowanie genomu. W przypadku, gdy
zamiana zasady azotowej powoduje powstanie innego aminokwasu niż był w pierwotnej
wersji kodowanego białka, następuje zmiana
struktury kodowanego polipeptydu. Nowo
powstałe białko ingeruje w proces proliferacji komórek, co może być punktem wyjścia do
procesu nowotworzenia (CHAMARY, 2009).
Zmiany na poziomie DNA skutkować
mogą procesem skracania telomerów. Telomery są to odcinki materiału genetycznego stanowiące końcowe fragmenty chromosomów, których podstawową funkcją jest
zapobieganie skracaniu chromosomu podczas replikacji. Z czasem telomery stają się
krótsze w wyniku wielokrotnych replikacji DNA bądź RNA. Sekwencje telomerowe
nie są już w żaden sposób chronione, więc
komórka otrzymuje sygnał konieczności wyjścia z cyklu podziałowego. Proces podziałów
komórkowych zostaje zatrzymany, a komórka umiera (OSTERHAGE, FRIEDMAN,
2009; KAZANOWSKA, 2003; BRYŚ, 2012).
Badania nad strukturą telomerów prowadzone
są od bardzo dawna i nadal nie są poznane
wszystkie ich funkcje. Osobami, które nazwały struktury chroniące chromosomy przed
uszkodzeniami byli Herman Muller oraz
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Barbara McClintock (SIKORA, 2010). W roku
2009 naukowcy z USA Elizabeth H. Blackburn,
Jack W. Szostak oraz Carol W. Greiner otrzymali
Nagrodę Nobla z dziedziny Fizjologii i Medycyny (LIPIŃSKA, 2015). Naukowcy ci odkryli
sposób w jaki telomery ochraniają chromosomy. Badania wykazały, iż telomery zachowują swoją strukturę i funkcje mimo zmian ewolucyjnych. Telomery nie były jednak jedynym
obiektem ich badań. Dzięki badaniom biochemicznym wykryli oni enzym telomerazę.
Telomeraza funkcjonuje w komórkach niepodlegających procesowi starzenia replikacyjnego
i zapobiega skracaniu się telomerów (SIKORA, 2010; SIKORA, 2014; LIPIŃSKA, 2015).
Telomeraza to odwrotna transkryptaza
tzn. polimeraza DNA zależna od RNA. Podjednostka TERC (ang. Telomerase RNA component) stanowi część enzymu, dzięki której
możliwe jest wydłużanie telomerów, które
ulegają skróceniu po każdym podziale (BRYŚ,
2012). Aktywność telomerazy zmienia się wraz
z rodzajem komórki, np. telomery komórek
rozrodczych nie skracają się co oznacza, że
w tych komórkach aktywność telomerazy
jest bardzo wysoka (KOWALSKA, 2006). W

przypadku komórek macierzystych aktywność telomerazy również pozostaje na bardzo
wysokim poziomie, choć dostrzegalny jest
niewielki spadek liczby podziałów, a co za tym
idzie starzenie komórek. Prawidłowe komórki
somatyczne bardzo szybko skracają swoje telomery. Gdy długość telomerów osiągnie poziom
krytyczny mogą one przekształcić się w komórki nowotworowe, które stabilizują długość
telomerów. Jest to możliwe dzięki aktywacji telomerazy (MOON I JARSTWER, 2007).
Replikacja DNA (Rys.1) jest procesem biologicznym, podczas którego tworzone się wierne kopie łańcuchów kwasu
dezoksynukleinowego (DNA). Proces ten
jest podstawą dziedziczenia, ale przyczynia się również do postępowania starzenia komórkowego (CHAMARY, 2009).
Replikacja rozpoczyna się w miejscu występowania starterów RNA i ulega jej
zarówno nić wiodąca jak i opóźniona tworząc
nici potomne. Sposób replikowania nici macierzystych nie jest jednakowy. Jako że polimeraza DNA działa wyłącznie w kierunku
5’→3’ synteza nici potomnej na matrycy
nici wiodącej odbywa się w sposób ciągły,
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Rys. 1. Proces replikacji DNA.
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Teoria przyspieszonego
starzenia komórkowego
SIPS
Na starzenie komórkowe wpływ

mają różnego rodzaju uszkodzenia zachodzących w komórce. Zmiany te akumulują się, co
jest wynikiem obniżenia sprawności procesów
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naprawczych, w ostateczności prowadzących do nieodwracalnego zatrzymania cyklu
komórkowego. Obok teorii rodnikowej oraz
telomerowej (określanej również starzeniem
replikacyjnym) wyróżniamy trzeci typ starzenia komórkowego – starzenie przyspieszone
SIPS (ang. Stress-in-duced premature senescence). Ten rodzaj starzenia jest niezależny od
zmiany długości telomerów (BIELAK-ŻMIJEWSKA,
2014;
MIRANOWICZ-DZIERŻAWSKA, 2015). Przebieg tego rodzaju
starzenia jest zdecydowanie szybszy niż starzenie replikacyjne (teoria telomerowa), zaś czynnikami powodującymi występowanie SIPS są
m.in. onkogeny (czyli geny, ulegające ekspresji, a tym samym powodujące przekształcenie
zdrowych, prawidłowych komórek w komórki
nowotworowe) – starzenie OIS (ang. Onkogene Induced Senescence), czynniki uszkadzające DNA (BIELAK-ŻMIJEWSKA, 2014), a
także stres oksydacyjny, który ma również
wpływ na zjawisko skracania telomerów, co
zostało opisane w pierwszej części pracy (VON
ZGLICKI, 2002). Starzenie komórek obserwować można zarówno w komórkach prawidłowych, gdzie czynnikiem starzenia są zawiązki powodujące powstanie pęknięć obu nici
DNA (BIELAK-ŻMIJEWSKA, 2014), a także
w komórkach nowotworowych, gdzie czynnikiem tym jest np. chemioterapia (ALSTER, 2014).
Jeszcze do niedawna uważano, że
pęknięcie nici DNA w obszarze nietelomerowym przyspiesza starzenie SIPS. W 2012
r. udowodniono, że proces starzenia indukowany jest przez uszkodzenia powstałe w
odcinkach telomerowych. Wszelkie pęknięcia
w odcinkach nietelomerowych naprawiane są
automatycznie zaś te powstałe w telomerach
nie są dostępne dla systemów naprawczych
(BIELAK-ŻMIJEWSKA, 2014). Uszkodzenia
DNA powodują aktywację DDR (ang. DNA
demage response) czyli odpowiedzi „naprawczej”, która wykorzystuje białko p53. Białko

1 (15)/2017

zaś replikacja nić potomnej na matrycy nici
opóźnionej przebiega przy pomocy enzymu
ligazy, która łączy tzw. fragmenty Okazaki,
czyli krótkie fragmenty DNA powstałe w procesie replikacji nici opóźnionej (CHAMARY,
2009; SADAKIERSKA-CHUDY, 2004). Polimeraza DNA umożliwia wydłużanie starterów RNA. Gdy synteza fragmentów Okazaki
dobiega końca, startery RNA zostają usunięte
zaś powstałe w ten sposób luki uzupełniane
są przy użyciu enzymów - ligaz. Ligazy mają
zdolność wydłużania końców 3’ fragmentów
Okazaki. Problem pojawia się gdy zbliżamy
się do końca chromosomu. Usunięciu ulega
ostatni starter RNA nici opóźnionej, a co za
tym idzie, nie pozostaje nam matryca mogąca posłużyć do syntezy kolejnego fragmentu Okazaki. Po wycięciu ostatniego startera
RNA została niewypełniona luka co skutkuje skracaniem końca 5’ telomeru z każdym
kolejnym podziałem (KOWALSKA, 2006).
Hayflick udowodnił, że niepełna synteza nici potomnej na końcu 3’ nici macierzystej w procesie replikacji związana jest z
uszkodzeniem działalności polimerazy DNA
(OSTERHAGE i FRIEDMAN, 2009). Jest
to enzym odpowiedzialny za syntezę DNA.
Sekwencje DNA pozostają nieosłonięte. Sekwencje te kodują ważne procesy organizmu,
które nie są już w żaden sposób chronione,
więc komórka otrzymuje sygnał konieczności
wyjścia z cyklu podziałowego (OSTERHAGE,
FRIEDMAN, 2009; MOSKOLEWSKI, 2010).
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to powoduje aktywację białka p21, będącego inhibitorem kinaz białkowych – CKS
(kinazy zależne od cyklin). Aktywność CKS
wpływa na regulację podziałów komórkowych, a zatrzymanie ich aktywności powoduje
zahamowanie podziałów (D’ADDA DI FAGAGNA F., 2008; ŚLIWIŃSKA, 2009). Białko p53 wpływa na zahamowanie podziałów
i naprawę uszkodzeń w tym czasie. Decyduje
również o przekierowaniu komórki na szlak
apoptozy oraz na szlak starzenia (jeśli uszkodzenia DNA obejmują odcinki telomerowe)
(SOSIŃSKA, 2016; ŚLIWIŃSKA, 2009). Uszkodzenia kodu genetycznego są bez wątpienia
skutkiem starzenia komórkowego, a ich poziom zwiększa się wraz z wiekiem. Elementem
niezbędnym w procesach starzenia komórki jest szlak DDR i jego aktywacja, a także
białko p53 (BIELAK-ŻMIJEWSKA, 2014).
Za osoby, które stworzyły podwaliny
gerentologii (nauki o starzeniu) można uznać
Leonarda Hayflick’a oraz Paula Moorhead’a
(STRZYŻEWSKI, 2007). Naukowcy ci dowiedli, że komórki somatyczne człowieka mogą
ulegać podziałom ograniczoną ilość razy,
obalając tym samym założenia Carrel’a i Ebeling’a, którzy stwierdzili, iż fibroblasty (wyizolowane z serc kurzych zarodków) są w stanie proliferować nieskończoną ilość razy przy
jednoczesnym dodawaniu wyciągu z kurzych
zarodków (STRZYŻEWSKI, 2007; MIKUŁA-PIETRASIK, 2015). Hayflick i Moorhead zasugerowali, że hodowla fibroblastów
(komórek tkanki łącznej) okresowo odnawiała
się poprzez dodawanie żywych komórek wyciągu zarodkowego. Stwierdzenie to powstało
podczas badań jakie prowadzili na komórkach
fibroblastów płucnych. Rozróżnili oni dwie
linie komórkowe o odmiennym zestawie chromosomów – linię diploidalną i heteroploidalną. Zaobserwowali, że komórki heteroploidalne mają zdolność do nieograniczonych
podziałów, a ich przeszczepienie do biorcy
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powoduje utworzenie guzów nowotworowych
w przeciwieństwie do komórek diploidalnych,
które nie wykazują zdolność do licznych podziałów in vitro i nie powodują powstawanie
guzów po przeszczepieniu do komórek biorcy (MOSKOLEWSKI, 2010; SIMON, 2011).
Na postawie powyższych badań powstało pojęcie – limit Hayflicka. Jest to zagadnienie charakteryzujące zdolność komórek
somatycznych do ściśle określonej liczby podziałów (SOBBOTA, 2009; SOSIŃSKA, 2016).
Hayflick wykazał doświadczalnie, iż poprawnie
rozwijające się komórki cechują się trzema fazami wzrostu. Pierwsza faza rozpoczyna się
odizolowaniem komórek i kończy się powstaniem fazy zlewności pierwotnej hodowli.
Wówczas komórki zaprzestają podziałów co
ma związek z kontaktowym zatrzymaniem
wzrostu. Gdy komórki odczuwają obecność
pobliskich komórek hamują tempo proliferacji
(namnażania) czego efektem jest wydłużenie
czasu jaki konieczny jest do kolonizacji płytki przez komórki. Fazę drugą osiąga się poprzez podzielenie populacji rodzicielskiej na
mniejsze populacje potomne. Wynikiem tego
zabiegu jest ponowne wznowienie podziałów
mitotycznych komórek do momentu kontaktowego zatrzymania wzrostu. Trzecia faza
polega na całkowitym zatrzymaniu proliferacji komórek. Na proces ten w żaden sposób
nie wpływa okres przebywania komórek w
hodowli, gdyż nie są one już zdolne do podziałów. Tego typu komórki nazwano replikacyjnie starymi (HAYFLICK i MOORHEAD,
1961; SOBBOTA, 2009; SOSIŃSKA, 2016).
Opisane powyżej procesy to jeden
z rodzajów starzenia komórkowego nazwane starzeniem replikacyjnym. Dotyczy on wszystkich komórek somatycznych
i jest wynikiem utraty zdolności komórek
do dalszych podziałów (VON ZGLICKI I
IN., 2003). Zjawisko to jest związane ze skracaniem końcowych odcinków chromonr 1 (15)/2017 Nauki Przyrodnicze

15

Starzenie

się komórek pomimo
postawionych wielu teorii wciąż jest zagadką.
Szukanie rozwiązania problemu opóźnienia
starości jest bardzo popularne wśród naukowców jednak jeszcze długa droga do osiągnięcia stanu długowieczności. W chwili obecnej
spotykamy się ze zjawiskiem starzejących się
społeczeństw, dlatego też same poszukiwania
przyczyn starzenia się komórek mogą pomóc w
znalezieniu medykamentów walczących z chorobami pojawiającymi się w podeszłym wieku.
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somów. Warto podkreślić, iż telomery uznane
są za replikometry komórek tzn. liczą podziały
komórkowe (MIKUŁA-PIETRASIK, 2015).
Warunkiem
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wadliwego DNA. W przypadku starzenia
replikacyjnego mamy do czynienia z sygnałem ze strony skróconych telomerów, zaś
w przypadku starzenia przyspieszonego –
pęknięcie podwójnej nici DNA w obszarze
telomerowym (ŻMIJEWSKA I IN., 2014).
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ROLA BIAŁEK POWIERZCHNIOWYCH LACTOBACILLUS
HELVETICUS W ZDOLNOŚCI DO BIOSORPCJI JONÓW
KADMU
ROLE OF SURFACE PROTEINS OF LACTOBACILLUS HELVETICUS IN THE CADMIUM IONS BIOSORPTION CAPACITY

B

Streszczenie

akterie z rodzaju Lactobacillus,
będące składowymi mikroflory błon śluzowych ludzi
i zwierząt, są przykładem bakterii o właściwościach
prozdrowotnych. Dzięki znamiennym właściwościom biologicznym bakterie te mogą chronić organizm
gospodarza zarówno przed patogennymi mikroorganizmami, jak i metalami ciężkimi pochodzącymi
ze środowiska. Duży wpływ na działanie ochronne
lactobacilli wobec toksyczności pierwiastków wynika z budowy ich ściany komórkowej, w tym białek
powierzchniowych. Niniejsza praca miała na celu
określenie zdolności dwóch frakcji białek powierzchniowych: warstwy S (ang. S-layer) i białek
związanych z warstwą S (SLAPs, ang. S-layer associated proteins) do usuwania jonów kadmu z roztworów
wodnych. Eksperyment prowadzano z wykorzystaniem szczepu L. helveticus B734, zarówno w warunkach niedenaturujących, jak i denaturujących. W
wyniku przeprowadzonych badań po raz pierwszy
w przypadku tego gatunku bakterii wyizolowano i
wstępnie scharakteryzowano białka SLAPs. Wykazano, że obie wyizolowane frakcje białek wykazują
zdolność do biosorpcji jonów kadmu, z efektywnością w zakresie od 11 do 25,3% w zależności od
badanej frakcji i obecności czynnika chaotropowego.

Słowa kluczowe: biosorpcja, kadm, bakterie kwasu
mlekowego, białka warstwy S, białka związane z warstwą S.
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Abstract

acteria of the genus Lactobacillus,
which are the mucosal component of the mucous
membrane of humans and animals, are example of
healthy probiotic bacteria. Thanks to their remarkable biological properties these bacteria can protect
the host organism against both pathogenic microorganisms and heavy metals from the environment. The
large effect of lactobacilli on the toxicity of the elements is due to the formation of their cell wall, which
includes surface proteins. This study was conducted
to investigate the ability of the surface proteins fractions: S-layer and S-layer associated proteins (SLAPs)
on the removal of cadmium ions from aqueous solutions. The experiment was conducted using the L.
helveticus B734 strain, both in non-denaturing and
denaturing conditions. As a result of the research,
we have for the first time in the case of this species
of bacteria isolated S-layer associated proteins. It
has been shown that two of the isolated fractions of
proteins have the ability to biosorption of cadmium
ions with efficiency from 11 to 25.3% depending on
the fraction and the presence of a chaotropic agent.

Key words: biosorption, cadmium, lactic acid bacteria,
S-layer, S-layer associated proteins.
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Rola białek powierzchownych Lactobacillus helveticus
str. 18 - 27
w zdolności do biosorpcji jonów kadmu
Niniejsza praca miała na celu określeWstęp
nie zdolności białek powierzchniowych
Kadm to metal ciężki, który w wyn- bakterii Lactobacillus helveticus B734 do
iku rozwoju cywilizacji i uprzemysłowienia biosorpcji jonów kadmu. W badaniach uwstał się pierwiastkiem szeroko rozpowszech- zględniono zarówno białka warstwy S (ang.
nionym w przyrodzie. Jego duża mobilność w S-layer) oraz białka związane z warstwą S
glebie i wodzie stwarza zagrożenie przedosta- (SLAPs, ang. S-layer associated proteins).
nia się kadmu do roślin, co może prowadzić
Materiał i metody badań
do włączenia pierwiastka do łańcucha troficznego ekosystemu. Biorąc pod uwagę dużą
Materiał do badań stanowił szctoksyczność kadmu dla organizmów żywych, zep Lactobacillus helveticus B734 wyizolowaw tym człowieka, wyzwaniem stało się po- ny z fermentowanych produktów mlecznych,
szukiwanie metod umożliwiających efektywną pochodzący z polskiej kolekcji (Uniwersytet
eliminację szkodliwych metali ze środowis- Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska).
ka. Pomimo wielu dostępnych konwencjoBakterie
dwukrotnie
pasażowanalnych metod fizycznych, czy chemicznych, no na podłoże MRS (BTL, Łódź) z doobiecującą alternatywą jest zastosowanie ma- datkiem
0,05%
L-cysteiny.
Płynną
teriałów biologicznych do usuwania substancji hodowlę inkubowano przez 48 godzin w temz roztworów wodnych (ANSARI I IN., 2011). peraturze 37 °C w warunkach beztlenowych.
W proces ten, określany mianem biosorpcji
zaangażowane mogą być mikroorganizmy, w Izolacja białek powierzchniotym bakterie kwasu mlekowego powszechnie
wych L. helveticus B734
wykorzystywane w produktach probiotycProtokół izolacji stanowi zmoznych, które dzięki bezpieczeństwu stosowania mogą eliminować metale ciężkie również dyfikowaną metodę izolacji białek powierw organizmie człowieka. Liczne badania ws- zchniowych z hodowli L. acidophilus opisaną
kazują, że absorpcja jonów metali ciężkich jest w pracach LORTAL I IN. (1992); GOH I IN.
efektem ich wiązania do poszczególnych kom- (2009); JOHNSON I IN. (2013). Bakterie
ponentów ściany komórkowej, w tym białek hodowano w 2000 ml MRS (BTL, Łódź) przez
powierzchniowych. Podczas gdy zasadnicza 24 h, następnie biomasę odwirowano (18 000
budowa białek powierzchniowych poszcze- x g, 20 min, 4 °C) i dwukrotnie przemyto zimgólnych rodzajów bądź gatunków może być nym buforem PBS (na 1 g komórek użyto 5
zbliżona, ich specyficzna rola w znacznym sto- ml buforu PBS). Bakterie w celu dokładnego
pniu uzależniona jest od aktywności mikroor- pozbycia się podłoża hodowlanego, wytrząganizmu. Przykładowo, funkcja białek pow- sano w buforze PBS przez 15 minut, po czym
ierzchniowych szczepów patogennych różni dokładnie zwirowano (18000 x g, 20 min,
się od tej pełnionej u bakterii probiotycznych, 4 °C). Bakterie inkubowano w 5 M LiCl przez
czy u mikroorganizmów występujących w 60 minut w temperaturze 4 °C (1 g komórek
różnych środowiskach (GERBINO I IN., 2015; zawieszono w 5 ml 5 M LiCl), po czym suHALTTUNEN I IN., 2007). Biorąc to pod pernatant zawierający białka powierzchniowe
uwagę zasadnym wydaje się więc poznanie S-layer i SLAPs odwirowano i dializowano
właściwości sorpcyjnych bakterii, które częs- w membranie ZelluTrans Roth 3,5 (MWCO
to wchodzą w skład produktów mlecznych. 4,000-6,000; Nominal Filter Rating 3,500; Carl
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mentu biosorpcji przygotowano roztwory
białek S i SLAPs o stężeniu 1 mg/ml zawieszone w wodzie ultraczystej dla uzyskania
warunków niedenaturujących, a w 10 M
moczniku – warunków denaturujących. Przygotowano również odważkę soli kadmu w celu
otrzymania roztworu Cd2+ o stężeniu10 µg/ml.
Proces dializy przeprowadzono w 50
ml roztworu jonów kadmu (II). Zawieszone w
wodzie lub rozpuszczone w moczniku białka
przeniesiono do przygotowanych uprzednio
membran dializacyjnych. Do jednej z membran wprowadzono 1 ml wody ultraczystej lub
10 M mocznika, co stanowiło próbę kontrolną.
Tak przygotowane membrany umieszczono w
oddzielnych falkonach zawierających roztwór
metalu i prowadzono eksperyment biosorpcji przez 2 godziny przy wytrząsaniu 200 RPM
w 37 °C. Po tym czasie zebrano po 2 ml roztworu zewnętrznego oraz zawiesinę białek z membrany dializacyjnej z każdej próby do pomiaru
stężenia kadmu, który oznaczono przy użyciu atomowego spektrometru absorpcyjnego.
Pojemność sorpcyjną q (µg metalu/mg białka) oraz efektywność usuwania metalu RE (%) obliczono na podstawie wzorów przedstawionych poniżej:
q=

V(ci-ce)
m

c -c
ℜ=100 i c e
i
gdzie:
ci to początkowe stężenie metalu (µg/ml), ce –
końcowe stężenie metalu w każdej próbce (µg/
ml), V – objętość (ml), m (mg) - sucha masa
białek.
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Eksperyment biosorpcji jonów
kadmu przez białka powierzchniowe L. helveticus B734
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Roth GmbH) przez 2 doby w 4 °C. Uzyskany pelet wytrząsano w 20 ml 1 M LiCl
w 4 °C przez dobę. Po wirowaniu (20 000
x g, 1 h), otrzymany pelet stanowiący białka S,
zawieszono w 10 ml wody ultraczystej.
Supernatant poddano dializie w membranie ZelluTrans Roth 3,5 (MWCO 4,0006,000; Nominal Filter Rating 3,500; Carl
Roth GmbH) przez 2 doby w temperaturze
4 °C. W ten sposób otrzymano białka SLAPs.
Białka zawieszone w wodzie ultraczystej poddano liofilizacji i przechowywano
w temperaturze -20 °C do dalszych badań.
Stężenie wyizolowanych frakcji określono z wykorzystaniem zestawu odczynników
Micro BCA Protein Kit (Thermo Scientific, USA) zgodnie z procedurą podaną przez
producenta. Pomiar absorbancji wykonano
za pomocą czytnika Sunrise (Tecan, Szwajcaria) przy długości fali 562 nm. Stężenie próbek
obliczono z krzywej standardowej wyznaczonej na podstawie absorbancji standardów.
Otrzymane dwie frakcje białek powierzchniowych scharakteryzowano z wykorzystaniem elektroforezy SDS-PAGE wg
metody Laemmli (1970). Masy cząsteczkowe uzyskanych prążków określono
za pomocą systemu GS800 (BioRad, USA).
W celu oczyszczenia białek powierzchniowych zastosowano metodę chromatografii wykluczania SEC (SEC, Sephacryl S-100
HR, Sigma-Aldrich) w systemie FPLC (BioLogic LP unit, Model 2110 Fraction Collector, Bio-Rad, USA). Uzyskane w wyniku
izolacji białka powierzchniowe o masach 10
mg zmieszano i rozpuszczono w 20 ml 6 M
mocznika. Rozdział przeprowadzono z natężeniem przepływu wynoszącym 0,5 ml/min
w objętości eluentu wynoszącej łącznie 520 ml.
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Rola białek powierzchownych Lactobacillus helveticus
str. 18 - 27
w zdolności do biosorpcji jonów kadmu
Przeprowadzone badania własne pozwoliły
Wynik i dyskusja
na ekstrakcję dwóch, zróżnicowanych
Analiza oceny zdolności białek pod względem właściwości fizykochempowierzchniowych do biosorpcji jonów icznych frakcji białek powierzchniowych
metali wymaga ich wcześniejszej izolacji. Ek- u szczepu L. helveticus B734: Slp (ang.
strakcja przebiega najczęściej z wykorzysta- S-layer protein) i SLAPs. W wyniku pominiem wysokiego stężenia soli jak hydrochlorek aru absorbancji wykazano, że po izolacji biguanidyny, czy chlorek litu, które rozrywają ałek powierzchniowych z 2 litrów hodowwiązania wodorowe pomiędzy białkami S a li (1% inokulum) uzyskano 0,59 mg/ml
drugorzędowymi polisacharydami tworzą- białek S oraz 0,19 mg/ml SLAPs (Tabela 1).
cymi ścianę komórkową bakterii. Działanie
Identyfikację białek powierzchniochlorkiem litu o stężeniach 1 M i 5 M w celu wych przeprowadzono metodą elektroforeefektywnej izolacji białek warstwy S u różnych tyczną w obecności czynnika denaturującegatunków bakterii z rodzaju Lactobacillus go – dodecylosiarczanu sodu. Uzyskano
zostało potwierdzone w kilku pracach (LOR- profil elektroforetyczny zawierający liczne
TAL I IN., 1992; SMIT I IN., 2001; FRECE I prążki o szerokim zakresie mas cząstecIN., 2005; GOH I IN., 2009; ASHIDA I IN., zkowych, które różniły się w zależności od
2011; BEGANOVIĆ I IN., 2011; TAVERNITI analizowanej frakcji białek (Rysunek 1).
I IN., 2013). Nadal jednak niewiele jest prac
W przypadku białek S, podobnie jak w
dotyczących izolacji i analizy egzoprotein badaniach WAŚKO I IN. (2014), przeprowadzwiązanych z warstwą S (JOHNSON I IN., zony rozdział pozwolił uzyskać prążek charak2013). W przeprowadzonych w niniejszej pra- terystyczny dla badanej frakcji o masie cząscy badaniach w celu oddzielenia frakcji białek teczkowej wynoszącej ok. 49 kDa. Na obrazie
powierzchniowych wykorzystano ich różnice żelu białek SLAPs obserwowano liczne prążw rozpuszczalności w 1 M LiCl. Nieroz- ki, których niekiedy nie zaobserwowano po
puszczalne białka warstwy S wyekstrahowa- elektroforetycznym rozdziale białek S, pozno z mieszaniny po 24-godzinnej inkubacji w wala to wnioskować, że mogą to być prawdoww. roztworze, podczas gdy JOHNSON I IN. podobnie białka związane z warstwą S. Należy
(2013) prowadzili proces izolacji tych białek z też dodać, że pomimo tych samych mas
L. acidophilus NCFM przez jedynie 15 minut. cząsteczkowych, analizowane białka mogą
Różnice w metodyce obserwowano także pod- być różnymi proteinami, o zróżnicowanym
czas wirowania próbek zawierających białka, punkcie izoelektrycznym. Z drugiej jednak
które każdorazowo wydłużano dwukrotnie, strony można domniemywać, że białka nisco było wynikiem ich słabej przyczepności. kocząsteczkowe, które zaobserwowano w obu

Tab. 1. Pomiar absorbancji próbki przy długości fali 562 nm.
Frakcja białek 			
powierzchniowych
I

Pomiar absorbancji (562 nm)		
II
III
Średnia ± SD*

Stężenie białka
(mg/ml)

Białka S

0,83

0,93

0,90

0,89 ± 0,05

0,59

Białka związane
z warstwą S

0,42

0,37

0,40

0,40 ± 0,03

0,19

* odchylenie standardowe
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Rys. 1. Profil elektroforetyczny SDS-PAGE
białek powierzchniowych L. helveticus B734
wyizolowanych przy pomocy chlorku litu.
M: marker mas; 1: białka warstwy S; 2: białka
związane z warstwą S.
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Z danych literaturowych wynika, że
zdolność lactobacilli do wiązania i usuwania
jonów metali jest skorelowana z występowaniem u nich białek powierzchniowych warstwy S. Laboratoryjne metody badawcze z tego
zakresu opierają się m.in. na wykorzystaniu
membran dializacyjnych zawierających białka, które inkubowane są w odpowiednich
warunkach w roztworze metalu. Efektywność
usuwania metali ocenia się poprzez zmianę
stężenia pierwiastka w roztworze w porównaniu do kontroli po wyznaczonym czasie eksperymentu (POLLMANN I MATYS, 2007).
Parametrem pozwalającym określić przydatność biosorbentu może być pojemność
sorpcyjna (q), która wyraża masę jonów metalu zaadsorbowanych w suchej masie biosorbentu w stosunku do aktualnego stężenia
w roztworze wodnym (SUHR I IN., 2014).
Przeprowadzone badania dotyczące
wiązania jonów kadmu przez białka powierzchniowe wykazały, że zarówno białka warstwy S, jak i białka związane z warstwą S są
zdolne do ich usuwania. Mianowicie, w wyniku dwugodzinnej inkubacji białek w roztworze kadmu (II) uzyskano spadek stężenia
metalu w zakresie od 11 do 25,3% (Rysunek 2).
Biosorpcję jonów metali przez warstwę
powierzchniową komórek bakterii z rodzaju Lactobacillus potwierdzili też inni autorzy
( MRVČIĆ I IN., 2009, 2012; DOHM I IN., 2011;
SCHUT I IN., 2011; GERBINO I IN., 2012, 2015).
SCHUT I IN. (2011) wykazali, że bakterie L. hilgardii DSM 20176 traktowane proteinazą K, a co za tym idzie pozbawione warstwy S cechowały się mniejszą zdolnością do
wiązania jonów miedzi w porównaniu do tych
samych bakterii z warstwą S na powierzchni
komórki. Z kolei GERBINO I IN. (2015) badając biosorpcję ołowiu przez L. kefir zauważyli, że białka powierzchniowe mogą stanowić
raczej barierę ochronną przed jonami metalu,
a większą rolę w jego usuwaniu w porówna-

1 (15)/2017

ścieżkach mogą stanowić białka SLAPs. W celu
potwierdzenia tych przypuszczeń niezbędne
byłoby przeprowadzenie dalszych badań polegających na sekwencjonowaniu uzyskanych
w wyniku ekstrakcji chlorkiem litu białek.
Należy podkreślić, że podczas gdy rola
białek S-layer we właściwościach powierzchniowych lactobacilli jest coraz częściej badana
i opisana przez wielu autorów (BEGANOVIĆ
I IN., 2011; SUN I IN., 2013; HYNÖNEN I
IN., 2014; LIU I IN., 2011), niewiele jest szczegółowych prac pokazujących potencjał
probiotyczny SLAPs, który może okazać się
niezwykle istotny. Z tego też względu wstępna
identyfikacja tych białek stanowi pierwszy krok
w celu zrozumienia funkcji bakteryjnych białek
powierzchniowych i zapewni tym samym lepsze
spojrzenie na budowę i fizjologię powierzchni
komórkowej bakterii z rodzaju Lactobacillus.
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Rola białek powierzchownych Lactobacillus helveticus
w zdolności do biosorpcji jonów kadmu

Rys. 2. Zmiana stężenia jonów kadmu w roztworze wyjściowym oraz po biosorpcji
jonów kadmu przez białka powierzchniowe L. helveticus B734.
niu do białek mogą pełnić inne komponenty komórkowe, takie jak np. oligosacharydy.
Przeprowadzone badania wykazały, że
pojemność sorpcyjna w przypadku białek warstwy S w środowisku wodnym była dwukrotnie
wyższa (42,2 µg/ml na mg białka) niż w sytuacji,
gdy te same białka rozpuszczono w czynniku
chaotropowym (10 M mocznik) (Rysunek 3).
Na podstawie uzyskanych wyników
można przypuszczać, że powstałe różnice są
spowodowane wartością odczynu środowiska,
w którym prowadzono proces, co wpływa na
aktywność grup funkcyjnych zaangażowanych
w interakcję metal-bakteria. Bowiem, na podstawie przeprowadzonych analiz molekularnych
uważa się, że usuwanie metali ciężkich zachodzi na powierzchni bakterii głównie za pomocą
oddziaływań elektrostatycznych z grupami
fosforanowymi i karboksylowymi (HALTTUNEN i IN., 2008). Potwierdziły to badania
przeprowadzone na wyizolowanych z komórki
białkach S-layer, które wykazały, że te specyficzne struktury zdolne są do oddziaływania z metalami poprzez grupy karboksylowe

reszt kwasu asparaginowego i glutaminowego
(GERBINO I IN., 2011). Tak więc, gdy reakcja
przebiegała w środowisku wodnym o odczynie
6,21, grupy karboksylowe uczestniczące w
wiązaniu jonów kadmu były naładowane
ujemnie, co zwiększyło wydajność procesu,
zaś w przypadku zastosowania 10 M mocznika o pH 7,36 prawdopodobnie nastąpił spadek
rozpuszczalności jonów metalu i mogło dojść
do ich precypitacji. Powyższe procesy opisane
w kilku pracach wskazują jednocześnie, że największa wydajność biosorpcji osiągana jest
w pH o wartości 5 (IBRAHIM I IN., 2006;
MRVČIĆ I IN., 2009; SCHUT I IN., 2011).
Duży udział pH w wiązaniu jonów metali potwierdza fakt, że pomimo zastosowania czynnika chaotropowego, który powoduje
rozfałdowanie struktury białek i powinien
ułatwiać dostępność grup funkcyjnych do
jonów metalu, czyniąc białko bardziej podatne na ich wiązanie, lepsze usuwanie metalu przez białka warstwy S następowało
przy niższej wartości odczynu środowiska.
Co ciekawe, po dwugodzinnym eksperymennr 1 (15)/2017 Nauki Przyrodnicze
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Podsumowanie

Przeprowadzone

Rys. 3. Porównanie pojemności sorpcyjnej białek powierzchniowych L. helveticus B734 w śro-

dowisku wodnym oraz z czynnikiem chaotropowym.
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badania
pozwoliły wykazać zdolność do biosorpcji
jonów kadmu przez białka powierzchniowe
pochodzące ze szczepu L. helveticus B734. Dzięki wykorzystaniu czynnika chaotropowego
rozdzielono je na białka warstwy S oraz po raz
pierwszy w przypadku tego gatunku, potencjalne białka związane z warstwą S (SLAPs).
Określenie udziału poszczególnych struktur
komórkowych bakterii z rodzaju Lactobacillus w procesie biosorpcji jest ważnym etapem

www.naukowcy.org.pl

poznawczym, dającym wgląd w potencjał
szczepu, który może zostać wykorzystany do
usuwania jonów metali z przewodu pokarmowego człowieka. Mając na uwadze fakt, że
dokładny mechanizm biosorpcji przez lactobacilli nie jest w pełni poznany, zasadne wydaje się prowadzenie dalszych badań zmierzających do zrozumienia roli komponentów
komórkowych w omawianym procesie,
zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo.

1 (15)/2017

cie pojemność sorpcyjna białek SLAPs w obu
przypadkach była bardzo zbliżona i wynosiła
ok. 15 µg/ml na mg białka, co odpowiadało
25% efektywności usuwania jonów kadmu
z roztworu. Uwzględniając inne właściwości
fizykochemiczne tej frakcji niż warstwy S można przypuszczać, że białka SLAPs wpływają
ochronnie na zmieniające się warunki procesu,
jednak wymaga to jeszcze dokładnego zbadania.
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STAN OBECNY I PREDYKCJE LICZEBNOŚCIOWE
ŻUBRÓW (Bison bonasus L.)

THE PRESENT STATUS AND NUMERICAL PREDICATES OF
BIZONS (BISON BONASUS L.)

Streszczenie

Celem

badań była charakterystyka liczebności i rozmieszczenia żubrów w
Polsce, Europie i na świecie, jak również predykcja liczebnościowa na podstawie klasycznego modelu trendu. Populacja żubrów wynosiła
w 2015 r. 6 083 osobniki, z czego najwięcej
występowało w Europie i Azji. Największy
odsetek stanowiły populacje wolnożyjące.
W Europie pod względem liczebności żubrów
przodowała: Polska, Białoruś, Rosja i Niemcy.
Pod koniec 2015 r. funkcjonowało w Polsce 25
zamkniętych hodowli z 219 osobnikami i 5 stad
wolnościowych z 1 348 osobnikami. Klasyczny model trendu wskazuje na fazę wzrostu
w polskiej populacji, czyli jej stopniowy rozwój.

Słowa

The aim of the study was to char-

acterize the number and distribution of Bison in Poland, Europe and in the world, as
well as the numerical prediction based on a
classical trend model. In 2015 the Bison population equated 6083 individuals. Most of
them occurred in Europe and Asia. Free populations were of the highest percentage. Poland, Belarus, Russia and Germany were the
leaders as it comes to the number of bison in
Europe. In the end of 2015 in Poland existed 25 closed farms with 219 individuals and
5 free ranging herds with 1 348 individuals.

Key words: European Bison, European Bison Pedigree Book.
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(Bison bonasus L.)
sami. Zwierzęta te są roślinożercami, a ich diWstęp
eta składa się głównie z traw, roślin zielnych
Żubry (Bison banasus L.) są i turzyc. Lubią również bukiew i żołędzie. Żerunajwiększymi ssakami żyjącymi w Europie ją głównie na polanach śródleśnych, łąkach
(OLECH I PERZANOWSKI, 2014; STRUC- i pastwiskach i na innych otwartych terenach,
KA, 2013; RACZYŃSKI, 2008). Należą do rzę- np. zrębach. Rzadziej w ich diecie pojawiają
du Cetartiodactyla, rodziny Bovidae, rodzaju się liście i gałązki krzewów i drzew oraz kora
Bison (OLECH, 2010). Długość ich ciała do- dębu, jesionu czy grabu. W zimie są najczęściej
chodzi do 260-350 cm (DZWONKOWSKI, dokarmiane i wtedy ¾ ich diety stanowi siano
2004). Samice osiągają masę od 400 do 540 kg, łąkowe (OLECH I PERZANOWSKI, 2014).
natomiast samce od 600 do 700 kg. Największy
W XIX w. żubry występowały niemal w
zidentyfikowany do tej pory osobnik żubra całej Europie, a na początku XX w. zamieszkiosiągnął masę ciała 920 kg (STRUCKA, 2013). wały już tylko na Kaukazie i w Puszczy BiałowiSamice mierzą w kłębie 137-167 cm, natomiast eskiej (DZWONKOWSKI, 2004). W roku 1919
samce 158-188 cm (OLECH I PERZANOWS- zostały zdziesiątkowane w Puszczy (BOŁBOT
KI, 2014). Żubry są zwierzętami stadnymi. I RACZYŃSKI, 2013; SZTOLCMAN, 1927),
Cielęta, młodzież i dorosłe krowy tworzą a siedem lat później na Kaukazie (DZWONmieszane grupy, które liczą kilkanaście osob- KOWSKI, 2004). 12 kwietnia 1919 r. znaleziników (ok. 15-20). Samce tylko w młodym ono w Białowieży ślady ostatniej skłusowanej
wieku łączą się w niewielkie grupy. Natomiast w przez żołnierzy krowy. Przyczyną zniszczenia
wieku dorosłym prowadzą samotny tryb życia, wolnego stada kaukaskiego była również wojza wyjątkiem okresów rozrodczych (OLECH I na (STRUCKA, 2013). Był to koniec ostatniego
PERZANOWSKI, 2014; OLECH, 2010). Żub- wolnego stada żubrów nizinnych (KRASIŃSry zajmują siedliska, które są powiązane z la- KA I KRASIŃSKI, 2004; PUCEK 1994).

Rys. 1. Żubr w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu (fot. Agata Kobyła).
nr 1 (15)/2017 Nauki Przyrodnicze
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Ryc. 2. Księgi Rodowodowe Żubrów wydane

w ostatnich latach (źródło: http://www.smz.
waw.pl/).
Księga jest doskonałym narzędziem
do kontroli postępów restytucji. W ostatnich
latach dostarcza cennych materiałów do podejmowania programów hodowlanych, które są
nastawione na aktywną ochronę ograniczonych zasobów genowych gatunku. Jej istotą
jest stały kontakt z właścicielami i hodowcami
żubrów na całym świecie (RACZYŃSKI, 2008).
Pomimo tego, że liczba żubrów z roku na rok
rośnie ich populacja jest nadal zagrożona. Są
one podatne na wiele chorób (m.in. biegunki, gruźlica, pryszczyca, choroba błękitnego
języka, choroba napletkowa, robaczyce), które
mogą wywołać epidemie i zdziesiątkować stada (RACZYŃSKI I BOŁBOT, 2009). Problemem jest też ograniczona pula genowa na bazie której ukształtowała się obecna populacja.
Bowiem wszystkie żyjące na świecie żubry są
potomstwem 12 założycieli, a linia białowieska
wywodzi się tylko od 7 osobników (OLECH,
2010; OLECH, 1999). Białowieski Park Narodowy podkreśla, że aby utrzymać zmienność
genetyczną, liczebność stada wolnożyjącego
powinna wynosić co najmniej 100 osobników.
Możliwości takie ma obecnie jedynie Rosja
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Idea ratowania gatunku zrodziła się 2
czerwca 1923 r. w Paryżu podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody
(STRUCKA, 2013; WOLIŃSKI 1983). Efektem wystąpienia polskiego przyrodnika i podróżnika Jana Sztolcmana, było zawiązanie się
w dniach 25-26 sierpnia 1923 r. Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra w Ogrodzie
Zoologicznym w Berlinie, które skupiało szesnaście krajów (RACZYŃSKI, 2008; STRUCKA, 2013; WOLIŃSKI, 1983). Przedstawiciele
Polski i Niemiec pełnili najbardziej aktywna
rolę. Towarzystwo za cel postawiło sobie planowaną hodowlę żubrów i reintrodukuję do
środowiska naturalnego (STRUCKA, 2013).
Jego głównym zadaniem, sformułowanym
w statucie, było „rozmnożenie zachowanych
przy życiu żubrów drogą planowej hodowli
[…]” (RACZYŃSKI, 2008). Inwentaryzacja
przeprowadzona w ogrodach zoologicznych i
prywatnych zwierzyńcach na początku działalności Towarzystwa stwierdziła, że populacja
liczy 54 osobniki o ustalonym pochodzeniu
(25 samic i 29 samców) (STRUCKA, 2013).
Pierwsze dokładne zapisy liczebności żubrów datuje się na początek XIX w. Od
roku 1800 zwierzyna Puszczy Białowieskiej była co roku inwentaryzowana. W 1924
r. Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony
Żubra założyło Księgę Rodowodową Żubrów
(STRUCKA, 2013). Była to pierwsza tego
typu ewidencja dzikiego gatunku (osobnicza rejestracja rodowodowa) i prekursor dla
wydawanych współcześnie Ksiąg dla wielu zagrożonych gatunków (m.in. pantery
śnieżnej, konia Przewalskiego) (RACZYŃSKI, 2008; RACZYŃSKI I BOŁBOT, 2009).
Początkowo Księga była prowadzona w
Niemczech, a jej redakcja mieściła się do
roku 1937 w Berlinie i Hamburgu, następnie
przeniesiono ją do Polski. W latach 19371966 i 1976-1989 mieściła się w Warszawie,
a w latach 1972-1976 i od 1989 r. do chwili
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konflikty człowiek-zwierzę czy też zaistnieć
zagrożenia dla ruchu kołowego wynikające z
obecności żubrów. Dane przestrzenne pozwalają również na lepszy odbiór wyników badań
i uzmysłowienie sobie zachodzących pomiędzy
nimi relacji niż wyłącznie dane tabelaryczne.
Dokonano również predykcji liczby żubrów
w Polsce na podstawie klasycznego modelu
trendu (RABIEJ, 2012). Ponadto policzono
charakterystyki dopasowania funkcji trendu

W

Wyniki

2013 r. populacja żubrów
na świecie liczyła 5249 osobników czystej
krwi, a na koniec 2015 wzrosła o 15,9% do
6083 osobników. W ciągu tych dwóch lat najbardziej wzrosła liczebność w hodowlach
półwolnych (o 26,6%) i stadach wolnych (o
21,1%), a najmniej w hodowlach zamkniętych
(o 3,1%) – rezerwaty, ogrody zoologiczne,
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(http://bnp.com.pl/). Skutecznym działaniem, do danych empirycznych (BĄK I IN., 2015)
które ogranicza negatywny wpływ tradycyjnej i prognozy dla kolejnych lat. OLECH I PERhodowli zagrodowej jest wymiana osobników ZANOWSKI (2014) uważają, że do oceny stapomiędzy hodowlami (RACZYŃSKI, 2008). nu populacji oprócz określenia takich cech jak:
struktura wiekowa i płciowa, tempo śmiertelMateriały i metody badań ności i poziom reprodukcji, ważna jest także
Celem badań była charakterys- analiza trendu liczebności. Ujemny trend wstyka liczebności i rozmieszczenia żubrów w kazuje na pogarszający się stan populacji, staPolsce, Europie i na świecie. Konieczność prow- bilny – osiągniecie poziomu pojemności śroadzenia monitoringu przestrzennego wynika dowiska przez populację, natomiast dodatni
głównie z potrzeby bieżącej wiedzy o stanie – sugeruje rozwijającą się populację w fazie wzpopulacji i podejmowania działań ochronnych. rostu. By móc jednak poprawnie wnioskować
Jak podkreśla OLECH I PERZANOWSKI należy wykorzystywać dane pochodzące przy(2014) podstawowym elementem, jaki powin- najmniej z okresu 10 lat, ponieważ w liczebnośien być monitorowany jest dynamika prz- ci mogą pojawić się fluktuacje w kilkuletnich
estrzennego rozkładu populacji. Na tej pod- cyklach. Prognozowanie pozwala również na
stawie można oszacować m.in. najbardziej przemyślane planowanie i podejmowanie isprawdopodobne miejsca, gdzie mogą wystąpić totnych decyzji odnośnie liczebności populacji.

Ryc. 3. Liczebność populacji żubra na świecie w latach 2013-2015 (opracowano na podstawie:
http://www.smz.waw.pl/..., http://bpn.com.pl/..., http://www.zubry.com/).
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zwierzyńce. W przedstawionych trzech latach
większość populacji bytowała na wolności
(Ryc. 3).Według danych Białowieskiego Parku
Narodowego najliczniej występują małe i średnie populacje, których liczebność nie przekracza 100 osobników (http://bpn.com.pl/).
W 2008 r. w Europie żyło 3 990
żubrów czystej krwi. Stada zlokalizowane
były w 30 krajach. Większość państw
(83,3%) zamieszkiwało poniżej 150 osobników. Najwięcej zwierząt obserwowano w
Polsce (27,7%), na Białorusi (22,1%), w Rosji (13,2%) i w Niemczech (12,3%) (Ryc. 4).
Do końca 2015 r. całkowita populacja żubrów w Europie wzrosła do 5 503 osobników (+ 37,9% w porównaniu do roku 2008).
W 20 krajach ich liczba wzrosła, natomiast w
11 zmalała. Największy wzrost liczebności nastąpił na Białorusi (o 480 osobników), w Polsce
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(325) i Rosji (319). Natomiast największy
spadek w Czechach (o 20 osobników), Francji
(8) i Austrii (6). Stada w 2015 r. zlokalizowane
były w 29 państwach, tylko w pięciu krajach
ich liczba przekroczyła 150 osobników. Tak jak
i w 2008 r. pod względem liczby żubrów przodowało 5 tych samych krajów: Polska (26,0%),
Białoruś (24,8%), Rosja (15,4%) i Niemcy (10,5%). Dane te zobrazowano na ryc. 5.
Według danych z Księgi Rodowodowej
po II wojnie światowej w Polsce żyły 44 osobniki (24 samice i 20 samców). Hodowle znajdowały się w Pszczynie (20 żubrów),
Puszczy Białowieskiej (15), Niepołomicach (5)
i ogrodzie zoologicznym w Łodzi (4). Od tego
czasu polskie hodowle rozwijają się bardzo
dobrze. Dały one początek wielu zagranicznym stadom (w latach 1946-94 wyeksportowano 240 osobników) (STRUCKA, 2013).

1 (15)/2017

na podstawie: Księga Rodowodowa Żubrów 2008).
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Ryc. 4. Liczebność populacji żubra w 2008 r. w poszczególnych krajach Europy (opracowano
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Według najnowszych danych (na dzień (97,1%), najmniejszy natomiast w Bieszczad31 grudnia 2015 r.) w Polsce żyje 1 567 żubrów. ach (20,3%) i Puszczy Białowieskiej (26,8%).
Ich liczba wzrosła od 2008 r. o 41,6%. W staW 2003 r. w czterech wojewódzdach wolnych w 2015 r. bytowało 1 348 osob- twach nie było żadnego żubra, obecnie są
ników (86,0%), a w hodowlach zamkniętych to dwa województwa – lubelskie i opolskie.
219 (14,0 %), m.in. w Ośrodkach Hodowli Największy wzrost liczebności nastąpił w
Żubrów, w ogrodach zoologicznych i pry- województwie podlaskim (o 324 osobniwatnych zagrodach. W 2008 r. funkcjonowało ki), zachodniopomorskim (o 160) i podkar19 zamkniętych hodowli, a w 2015 r. już 25. Na- packim (o 155). Są to obszary gdzie bytują
jliczniejsze stada w obu latach występowały w największe stada wolnościowe. Powyżej 100
Pszczynie, Niepołomicach i Białowieży (Ryc. 6). osobników jest tylko w czterech wojewódzW Polsce w 2008 i 2015 r. funkc- twach, natomiast poniżej 10 w sześciu (Ryc. 8).
jonowało 5 stad wolnościowych, z czego naLiczba żubrów w Polsce stale wzrasjliczniejsze w Puszczy Białowieskiej i Bieszcza- ta, średnio o ok. 10% rocznie. Największy
dach. Największy wzrost liczebności w ciągu wzrost miał miejsce w roku 2007 (o 10,9%)
tych 8 lat nastąpił w Stadzie Zachodniopo- i 2015 (o 9,4%) (Ryc. 9). Jednak jak podmorskim (213,6%) i Puszczy Knyszyńskiej kreśla PERZANOWSKI (2016) populacja

Ryc. 5. Liczebność populacji żubra w 2015 r. w poszczególnych krajach Europy (*spadek lic-

zebności w danym kraju od 2008 do 2015 r.) (opracowano na podstawie: Księga Rodowodowa
Żubrów 2015).
nr 1 (15)/2017 Nauki Przyrodnicze
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Ryc. 6. Zamknięte hodowle w Polsce w latach 2008 i 2015 (opracowano na podstawie: http://
www.zubry.com/...; Księga Rodowodowa Żubrów 2008).
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Ryc. 7. Stada wolnościowe w Polsce w latach 2008 i 2015 (opracowano na podstawie:
http://www.zubry.com/...; Księga Rodowodowa Żubrów 2008).
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Ryc. 8. Liczebność żubrów w poszczególnych województwach w latach 2003-2015 (opracowano na podstawie: Księga Rodowodowa Żubrów).
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żubra nie może rozwijać się w nieograniczony sposób i podlegać wyłącznie naturalnym czynnikom ograniczającym, które wynikają z biologii gatunku. W ochronie żubra
kluczowym elementem jest wiec prawidłowe
i zrównoważone zarządzanie jego populacją.
Tabela 1 i 2 charakteryzują parametry predykcji liczebności żubrów w kolejnych
latach. W latach 2003-2015 liczba osobników
zwiększała się średnio o 57,5 ± 2,2 rocznie.
Wartości empiryczne liczby żubrów odchylają się od wartości teoretycznych wyznaczonych na podstawie równania trendu średnio o ± 29,5 osobników. Równanie trendu
wyjaśnia zmienność liczebności żubrów w
98,15%. Zgodność danych empirycznych z
teoretycznymi jest wiec bardzo duża. Średnie
względne błędy predykcji ilości osobników
również kształtowały się na bardzo niskim
poziomie w każdym z analizowanych lat.
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Podsumowanie

Żubry występują głównie na kon-

tynencie europejskim i azjatyckim. Najliczniejsze skupiska tego gatunku w Europie zlokalizowane są w Polsce i Białorusi. Po prawie
całkowitym wytępieniu ich światowa populacja powiększyła się w ciągu ostatnich 91 lat
ponad stukrotnie. Liczba żubrów w Polsce
stale wzrasta średnio o ok. 10% rocznie. Te
największe ssaki żyją głównie na wolności,
w niewielkich stadach. Chociaż ich liczebność stale wzrasta, a model trendu wskazuje na dalsze stopniowe rozwijanie się populacji (faza wzrostu) to wielu badaczy zwraca
uwagę na ograniczenia, takie jak choroby czy
zmniejszająca się liczba obszarów, gdzie duże
stada mogłyby bytować. Niewątpliwie wielką
zasługę w restytucji żubrów miała idea corocznej inwentaryzacji i wydawania Ksiąg

1 (15)/2017

2016-2020 na podstawie klasycznego modelu trendu (opracowano na podstawie: Księga
Rodowodowa Żubrów).

www.naukowcy.org.pl

Ryc. 9. Ilość żubrów w Polsce w latach 2003-2015, prognozowanie ilości żubrów w latach
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Tab. 1. Charakterystyki dopasowania funkcji trendu do danych empirycznych (opracowano na podstawie wyników badań).

WARTOŚĆ
yt = α0 + α1*x
S(α0)

yt = 750,77+ 57,52*x
17,38 (2,31%)

S(α1)

2,19 (3,81%)

Odchylenie standardowe składnika
resztowego (średni błąd szacunku)

Se

29,54

Współczynnik zienności losowej

Ve

2,56%

Współczynnik zbieżności
(zgodności)

φ2

0,02

Współczynnik determinacji

R2

0,98

Model trendu
Standardowe błędy oszacowania
parametrów strukturalnych
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Tab. 2. Wskaźniki charakteryzujące trafność (dopuszczalność) prognoz liczby żubrów w
Polsce w latach 2016-2020 (opracowano na podstawie wyników badań).

Ocena ex ante średniego
Ocena ex ante
błędu predykcji
średniego względnego
błędu predykcji
SDT
VDT
34,27
2,20 %

Rok

Prognozowana ilość
rezerwatów biosfery

2016

1556

2017

1614

35,31

2,19 %

1 536 – 1 691

2018

1671

36,44

2,18 %

1 591 – 1 751

2019

1729

37,67

2,18 %

1 646 – 1 811

2020

1786

38,99

2,18 %

1 700 – 1 872

Rodowodowych Żubrów, które przekazywane
są zainteresowanym osobom. To dzięki zaangażowaniu i sumiennej pracy redakcji prowadzony jest stały monitoring i kontrolowana liczba żubrów. Dzięki udostępnianym co
roku materiałom zainteresowane osoby mogą
wymieniać się doświadczeniami, a dzięki
odpowiedniemu doborowi par do rozrodu,
przenoszeniu czy wypuszczaniu osobników na
wolność mamy ciągłą zmienność genetyczną.

Przedziały
ufności dla
prognozy
1 481 – 1 631
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