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OCENA TOWAROZNAWCZA JAJ 

STRESZCZENIE 

Duża wartość odżywcza oraz 

wszechstronność użytkowania spo-

żywczego jaj powodują, że są one uznane 

za podstawowe środki spożywcze. Przy 

obecnym poziomie spożycia jaj w Polsce 

które, według szacunków Krajowej Rady 

Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, w 

2013 r. wyniosło 166 sztuk na jedną oso-

bę, bardzo ważnym aspektem wydaje się 

jakość tego surowca. Ocena jakości jaj 

konsumpcyjnych jest oceną towaroznaw-

czą. W artykule omówiono wstępną oraz 

szczegółową ocenę towaroznawczą jaj. 

Ponadto opisano najczęściej występujące 

wady poszczególnych elementów morfo-

logicznych jaja. 

 

Słowa kluczowe: jaja kurze, ocena towa-

roznawcza, wady jaj. 

 

 

 

COMMODITY ASSESMENT OF EGGS 

SUMMARY 

 High nutritional value and 

versality of food use of eggs make them 

basic foodstuff. Nowadays, according to 

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba 

Gospodarcza, the level of egg consump-

tion in Poland in 2013 was 116 eggs per 

capita. Therefore, egg quality is very 

important. Egg quality evaluation  

is a commodity assessment. This article 

discusses basic and detailed commodity 

assessment. Moreover it describes most 

frequent eggs abnormalities. 

 

Keywords: hen eggs, commodity assess-

ment, eggs abnormalities.  
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WSTĘP 

W ostatnich latach obserwuje się 

wzrost zainteresowania konsumentów 

jakością produktów pochodzenia zwie-

rzęcego, w tym jakością jaj (BIESIADA-

DRZAZGA I WSPÓŁAUT., 2009; NEWERLI-

GUZ I WSPÓŁAUT., 2009). W Polsce 

przedmiotem obrotu towarowego są 

przede wszystkim jaja kurze konsump-

cyjne, które stanowią ponad 90% całko-

witej produkcji jaj, a także jaja przemy-

słowe i przetwory z jaj (ŚMIECHOWSKA I 

WSPÓŁAUT., 2013). Ocena produktów 

pochodzenia zwierzęcego, do których 

zaliczane są jaja jest oceną towaroznaw-

czą prowadzoną w wielu aspektach. 

Ocena ta przeprowadzana jest przez 

fermy produkcji jaj spożywczych, prze-

twórnie jaj i podmioty obrotu towarowe-

go krajowego i zagranicznego (zakłady 

pakowania i sortowania jaj). Celem pra-

cy było przedstawienie poszczególnych 

elementów oceny towaroznawczej, której 

podawane są jaja. 

 

 

BUDOWA JAJA 

Podstawową funkcją biologiczną 

jaja jest zdolność do rozwoju zarodka 

zapewniająca zachowanie gatunku. 

Wszystkie funkcje poszczególnych ele-

mentów morfotycznych jaja są zatem 

podporządkowane ochronie zarodka i 

stworzeniu warunków do jego prawidło-

wego rozwoju (TRZISZKA, 2000).  

 

W jaju możemy wyróżnić cztery 

podstawowe części: kulę żółtkową, biał-

ko, błony pergaminowe oraz skorupę. 

Każda z tych części powstaje w innej 

części układu rozrodczego i spełnia spe-

cyficzną funkcję w rozwoju zarodka (ŁU-

KASZEWICZ, 2012). Jajo ma budowę war-

stwową, która umożliwia dyfuzję materii 

i energii pomiędzy komórką a środowi-

skiem zewnętrznym i wewnętrznym. 

Wspomaga ona jednocześnie funkcję 

ochronną, skierowana przeciwko migra-

cji drobnoustrojów do wnętrza jaja (TR-

ZISZKA, 1996).  

 

W świeżo zniesionym jaju, żółtko 

zajmuje położenie centralne, zmienia się 

to w trakcie przechowywania, kiedy 

żółtko unosi się ku górze (POTEMKOW-

SKA, 1974). Żółtko stanowi rezerwuar 

pokarmowy dla rozwijającego się zarod-

ka. Składa się z białka, lipidów, wody, 

składników mineralnych, witamin, nie-

wielkiej ilości glukozy i wolnych amino-

kwasów (CYTAWA, 2000). W środku żółt-

ka znajduje się latebra, od której odcho-

dzi w kierunku żółtka szyjka latebry. 

Pod powierzchnią błony witelinowej 

szyjka przechodzi w jądro Pandera, na 

którym leży tarczka zarodkowa. Żółtko 

utrzymywane jest w położeniu środko-

wym przy pomocy dwóch chalaz, które 

połączone są z błoną otaczającą żółtko 

(błona witelinowa) i przebiegają przez 

białko wzdłuż podłużnej osi.  

 

Białko jaja jest wodnym roztwo-

rem koloidalnym białek, zawiera cukry i 

sole mineralne. Stanowi naturalną che-

miczną ochronę komórki przed drobno-

ustrojami, ze względu na występowanie 

w białku czynnych biologicznie substan-

cji. Składa się ono z kilku warstw 

(ŚWIERCZEWSKA I WSPÓŁAUT., 1999): 

• białka chalazotwórczego otacza-

jącego bezpośrednio kulę żółtkową, 

• białka płynnego wewnętrznego 

otaczającego białko chalazotwórcze, 

• białka strukturalnego, zwanego 

gęstym przyczepionego w tępym  

i ostrym końcu,  
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• białka płynnego zewnętrznego 

otaczającego z boku białko strukturalne. 

 

Pomiędzy skorupą a białkiem wy-

stępują dwie błony:  

• obiałkowa przylegająca do biał-

ka, 

• podskorupowa przylegająca do 

skorupy. 

 

Błony są przepuszczalne dla ga-

zów i par. Ich zadaniem jest oddzielenie 

treści jaja od porowatej skorupy, ochrona 

przed drobnoustrojami i nadmiernym 

parowaniem oraz tworzenie komory po-

wietrznej (ŚWIERCZEWSKA I WSPÓŁAUT., 

2002). Zbudowane są z mukopolisacha-

rydów wzmocnionych siateczką włókien 

keratynowo-kolagenowych oraz zawiera-

ją lizozym. Błona obiałkowa o grubości 

15-25 µm zbudowana jest z dwóch 

warstw. Błona podskorupowa o grubości 

od 50 do 70µm, jest bardziej wytrzymała 

niż obiałkowa, przylega bezpośrednio do 

wewnętrznej powierzchni skorupy. 

 

Jajo od zewnątrz powleka cienka 

proteinowa powłoka mucynową, która 

wzmacnia skorupę i zakrywa pory chro-

niąc przez to przed nadmiernym paro-

waniem (TRZISZKA, 2004). Grubość i wy-

trzymałość skorupy jest zależna od rasy 

oraz żywienia. Barwa skorupy może być 

biała lub brązowa, co zależy przede 

wszystkim od rasy i koloru upierzenia 

nioski (WĘŻYK, 2009). 

 

Skorupa jaja składa się głównie z 

węglanu wapnia (90-95%), węglanu ma-

gnezu i trójfosforanu wapnia. W podsta-

wowej budowie skorupy obecne są dwie 

zasadnicze warstwy: gąbczastą stano-

wiącą 2/3 całej grubości skorupy i cień-

szą brodawkową przylegającą do błony 

podskorupowej. W skorupie znajdują się 

liczne pory, dzięki którym możliwa jest 

wymiana gazów i wody pomiędzy treścią 

jaja a środowiskiem zewnętrznym 

(ŚWIERCZEWSKA I WSPÓŁAUT., 1999). 

 

Skorupa musi być mocna, twarda 

i wytrzymała po to by odpowiednio chro-

nić zarodek przed uszkodzeniami me-

chanicznymi i wysychaniem, ale jedno-

cześnie powinna być na tyle krucha i 

łamliwa, aby nie stanowić zbyt trudnej 

do pokonania przeszkody dla klującego 

się pisklęcia (SZCZERBIŃSKA, 1999). 

 

 

WSTĘPNA OCENA TOWAROZNAWCZA 

W Rozporządzeniu Komisji (WE) 

nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. 

(Dz. Urz. L 163 z 24.06.2008 r.) „jaja” są 

zdefiniowane  jako jaja w skorupach kur 

z gatunku Gallus gallus, nadające się do 

bezpośredniego spożycia przez ludzi lub 

do przygotowania produktów jajecznych. 

Na podstawie PN-86-A-86504 oraz Roz-

porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi z dnia 29 grudnia 2003r. (Dz. U. 

nr 230, poz. 2309) jaja spożywcze i jaja 

pochodzące z ferm reprodukcyjnych, któ-

re nie były inkubowane, przeznaczone do 

sprzedaży i przetwórstwa poddaje  

się ocenie: 

 kształtu i uszkodzenia skorupy, 

 wysokości oraz stabilności  komo-

ry powietrznej, 

 wyglądu białka i żółtka, 

 obecności ciał obcych, 

 widoczności tarczki zarodkowej. 

Wymienione parametry określane są 

podczas prześwietlania jaj lampą jaj-

czarską (tzw. owoskopem). Celem prze-

świetlania jest ocena jakości treści jaja 

bez potrzeby jego rozbijania. Prześwie-

tlanie przeprowadza się w zaciemnio-

nych kabinach przy zastosowaniu urzą-

dzeń ręcznych lub zautomatyzowanych, 

w celu wzrokowej oceny parametrów 

(BRODZIAK, 2012).  
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Prześwietlone jaja poddawane są 

dalszej ocenie towaroznawczej i mogą 

zostać zakwalifikowane jako: 

 „jaja konsumpcyjne” – jaja 

kurze w skorupkach, przezna-

czone do bezpośredniego spo-

życia przez ludzi lub do prze-

twórstwa spożywczego, z wy-

jątkiem jaj wylewek, 

 „jaja wylewki” – jaja z uszko-

dzoną skorupką oraz błoną 

podskorupkową i widoczną 

zawartością jaja, 

 „jaja stłuczki” – jaja z uszko-

dzoną skorupką, lecz z nie-

uszkodzonymi błonami jajo-

wymi, 

 „jaja przemysłowe” – przezna-

czone dla zakładów przemysłu 

spożywczego lub zakładów 

przemysłu innego niż spożyw-

czy, nieprzeznaczone do spo-

życia przez ludzi. 

Zgodnie z PN-86-A-86504 do ob-

rotu i przetwórstwa spożywczego nie 

nadają się jaja: o brudnej skorupie, wy-

lewki, zepsute, z obcym zapachem, goto-

wane, zamarznięte, o białku zabarwio-

nym krwią, z komorą powietrzną powy-

żej 10 mm, zawierające ciała obce o 

średnicy przekraczającej 2 mm, z wi-

docznymi cechami rozwoju zarodka.  

 

Prześwietlone jaja konsumpcyjne 

poddane są klasyfikacji jakościowej. Wy-

różniono klasy jakości handlowej jaj ku-

rzych przeznaczonych do spożycia przez 

ludzi, tj. klasę A – określanych jako 

„świeże”, klasę B (Rozporządzenie Rady 

(WE) Nr 1028/2006 i 1234/2007 oraz 

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 

589/2008). Jaja klasy A przeznaczone są 

do bezpośredniego spożycia przez ludzi, 

zaś jaja klasy B dostarczane są wyłącz-

nie przemysłowi spożywczemu i niespo-

żywczemu (kosmetycznemu, farmaceu-

tycznemu, chemicznemu).  Jaja klasy A 

powinny posiadać następujące cechy ja-

kościowe: skorupa i kutykula – czysta, 

nieuszkodzona, normalny kształt, komo-

ra powietrzna – nieprzekraczająca 6 

mm, nieruchoma, żółtko – podczas prze-

świetlania widoczne jako cień, bez wy-

raźnego zarysu, lekko ruchome podczas 

obrotu jajem i powracające do centralne-

go położenia, białko – przezroczyste, 

przejrzyste, zarodek – niewidoczny, za-

pach i ciała obce - niedopuszczalne. Jaja, 

które nie posiadają cech jakościowych 

określonych dla klasy A, klasyfikowane 

są jako jaja B. Do klasy B zalicza się jaja 

świeże, ale o niższych parametrach jako-

ściowych jak również jaja spożywcze 

utrwalone, które nadal mają cechy jaj 

surowych (utrwalone np. w procesie 

chłodzenia lub za pomocą wody wapien-

nej). Jaja klasy A klasyfikuje się dodat-

kowo według poniższych klas wagowych: 

a) XL – bardzo duże: masa ≥ 73 g; 

b) L – duże: 73 g > masa ≥ 63 g; 

c) M – średnie: 63 g > masa ≥ 53 g; 

d) S – małe: masa < 53 g. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA OCENA TOWAROZNAWCZA 

W celu szczegółowej oceny towa-

roznawczej przeprowadza się destruk-

cyjną ocenę jakości jaja. Jest to ocena 

przeprowadzana laboratoryjnie, którą 

wykonuje się np. dla określenia różnic  

w zakresie fizycznych cech jaj pochodzą-

cych od kur różnych rodów (CALIK, 

2011). Uwzględnia ona cechy jakościowe 

oznaczane w całym jaju oraz cechy jego 

poszczególnych elementów morfologicz-

nych tj.: skorupy, białka i żółtka. Do 

szczegółowej oceny jakości jaj może słu-

żyć zestaw aparatury EQM (Egg Quality 

Measurement). 

  

Do cech jakościowych oznacza-

nych na całym jaju zalicza się masę, ma-

sę właściwą (gęstość), indeks kształtu, 

barwę skorupy. Masę właściwą (gęstość) 

wyraża się w g/cm3, jest oceniana  
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na podstawie pomiaru masy jaja w po-

wietrzu i w wodzie. Masa właściwa świe-

żo zniesionego jaja kurzego wynosi ok. 

1,085-1,090g/cm3, przy dość znacznych 

wahaniach indywidualnych (1,070-

1,100g/cm3). Po dłuższym czasie prze-

chowywania ubytek wody z jaja powodu-

je obniżenie masy właściwej do poniżej 

1,050g/cm3, a w przypadku jaj bardzo 

wyschniętych i starych – 1,000g/cm3 

(RACHWAŁ, 2001).  Indeks kształtu to 

stosunek osi długiej do osi krótkiej jaja, 

mierzonych przy pomocy suwmiarki 

elektronicznej.  W jaju o prawidłowym 

kształcie wynosi on od 1,19 do 1,36. 

Kształt jaja odgrywa ważną rolę w pro-

cesie inkubacji, z jaj o nieprawidłowym 

kształcie pisklęta gorzej się klują (STĘ-

PIŃSKA, 2000). Barwa skorupy jest cechą 

genetyczną, charakterystyczna dla da-

nego rodu kur. Określa się ją reflektome-

trem, mierząc procent odbicia światła na 

tępym końcu jaja. 

  

Cechy jakościowe skorupy jaja 

obejmują: wytrzymałość na zgniecenia, 

masę, powierzchnię, indeks skorupy, 

gęstość i grubość. Wytrzymałość skorupy 

jaja mierzona za pomocą aparatu wy-

trzymałościowego (np. Instron, EGG 

Crusher lub Zwick) i wyrażana jest w 

Newtonach (N). Jest to najmniejsza siła 

potrzebna do pęknięcia skorupy. Pomiar 

ten może być wykonywany wzdłuż osi 

krótkiej lub długiej. Wytrzymałość sko-

rupy mierzona na osi długiej waha się od 

30 do ponad 40 N (NIEMIEC,  2012), na-

tomiast na osi krótkiej od 10 do 20 N 

(TRZISZKA, 2000). Skorupa jaj jest ważo-

na na wadze elektronicznej i wyrażana 

jest w g. W przybliżeni masa skorupy 

powinna wynoś ok. 12% masy całego 

jaja. Powierzchnia skorupy (Ps) oblicza-

na jest na podstawie masy jaja wg wzo-

ru: Ps= 4,835x masa jaja0,662 i wyrażana 

w cm2. Indeks skorupy jest to masa sko-

rupy przypadająca na 100 cm2 jej po-

wierzchni. Wartość indeksu jest zmien-

na, przeciętnie waha się w zakresie od 

6,5 do 7,5 i jest zależna od jakości skoru-

py. Indeks skorupy poniżej 6,5 oznacza 

skorupę słabą, natomiast powyżej 7,5 

mocną (STĘPIŃSKA, 2000). Gęstość sko-

rupy (Is) obliczana jest na podstawie 

masy (m) i powierzchni skorupy (Ps), wg 

wzoru: Is =  
 

  
 x100 i wyrażana w g/cm3. 

Grubość skorupy mierzona jest śrubą 

mikrometryczną wzdłuż osi krótkiej jaja 

(na równiku), a wyrażana  jest w mm. 

Średnie wartości grubości skorupy wy-

noszą ok 0,3 mm (NIEMIEC, 2012).   

 

Kolejnym elementem podlegają-

cym ocenie jakościowej jest białko jaja. 

Cechy jakościowe białka jaja uwzględ-

nione w szczegółowej ocenie towaro-

znawczej to: masa, wysokość białka, jed-

nostki Haugh’a, obecność plam mięsnych 

oraz kwasowość. Masa białka, wyrażana 

w g, obliczana jest z różnicy masy całego 

jaja i pozostałych elementów morfolo-

gicznych. W przybliżeniu masa białka 

powinna wynoś ok. 58% masy całego 

jaja. Pomiar wysokości białka wykony-

wany jest na podstawie kontaktu czujni-

ka elektrycznego z powierzchnią białka 

gęstego. Jednostki Haugh’a (JH) - nie-

mianowana jednostka miary świeżości 

jaja obliczane na podstawie wysokości 

białka gęstego (H) oraz masy jaja (W), 

według wzoru JH=100lg(H+7,6-

1,7xW0,37). Najczęściej wartości JH 

mieszczą się w granicach od 50 do 100 

(NIEMIEC, 2012). Poniżej 50 JH obserwu-

je się zawansowane procesy starzenia 

jaja (TABIDI, 2011).  Obecność plam mię-

snych oceniana jest wzrokowo. Kwaso-

wość (pH) mierzona jest pehametrem. W 

świeżym jaju pH białka wynosi 7,5-8,0 

(STĘPIŃSKA, 2000). Wzrost pH białka 

może wskazywać na postępujące procesy 

starzenia.  

 

Do cech jakościowych oznacza-

nych dla żółtka zalicza się: masę, barwę, 

obecność plam krwistych oraz kwaso-

wość. Żółtko ważone jest na wadze elek-

tronicznej, a jego masa wyrażana jest  

w g. W przybliżeniu masa żółtka powin-

na wynosić ok. 30% masy całego jaja. 

Barwa określana jest wzrokowo wg 15-

stopniowej skali La Roche’a, (1 pkt. – 

żółtko prawie białe, 15 pkt. – żółtko 

ciemno pomarańczowe). Najczęściej spo-
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tykane wartości wynoszą 7-11 pkt. 

(NIEMIEC, 2012).  Obecność plam krwi-

stych oceniana jest wzrokowo. Kwaso-

wość (pH) mierzona jest pehametrem 

(LITWIŃCZUK, 2011). Wartość pH żółtka 

w świeżo zniesionym jaju wynosi ok. 6,0 

(ŚMIECHOWSKA I WSPÓŁAUT., 2013). 

 

 

WADY JAJ 

W trakcie oceny jakości surowca 

wykrywane są wady poszczególnych 

elementów morfologicznych jaja tj.: sko-

rupy, białka i żółtka. Wady skorupy, z 

którymi producenci jaj spotykają się naj-

częściej to zabrudzenia skorup lub ich 

wadliwe uformowanie. Zabrudzenia sko-

rup kałem następują po zniesieniu w 

brudnym gnieździe lub na ściółce. Jaja o 

wadliwie uformowanej skorupie (cienkie, 

źle uwapnione, pozbawione kutikuli, z 

obręczami lub z bruzdami podłużnymi) 

pojawiają się na skutek osobniczych wad 

w metabolizmie wapnia, chorób metabo-

licznych, np. krzywicy oraz błędów w 

żywieniu (ŚWIERCZEWSKA, 2000). Do 

najczęściej spotykanych wad żółtka na-

leżą plamy krwiste oraz marmurkowa-

tość żółtka. Plamy krwiste powstają 

wskutek pękania naczyń włosowatych  

w pęcherzyku jajnikowym. Marmurko-

watość żółtka to nierównomierne zabar-

wienie w postaci jaśniejszych i ciemniej-

szych plam widocznych na powierzchni 

żółtka. Może być powodowane rodzajem i 

ilością tłuszczu dodawanego do paszy. 

Najczęściej spotykane wady białka to 

plamy mięsne. Są to resztki złuszczają-

cego się nabłonka jajowodu lub ciała 

barwnikowe pochodzące z gruczołu sko-

rupowego (ROBERTS, 2004). Dość częstą 

wadą jaj jest również ich kształt odbiega-

jący od normy. Jest to ważny aspekt ze 

względu na automatyzację zbioru jaj 

oraz standardowe wymiary i kształt 

opakowań. Jaja znoszone mogą być bar-

dzo małe poniżej 48 g lub bardzo duże, 

powyżej 73 g. Jaja bardzo małe mogą 

pojawić się na samym początku nieśności 

i świadczyć o zbyt wczesnej dojrzałości 

płciowej stada. Jaja duże o masie powy-

żej 73 g, mogą być dwużółtkowe. Jaja 

dwużółtkowe powstają, gdy w jajniku 

jednocześnie pękną dwa pęcherzyki jaj-

nikowe i do jajowodu wpadną dwie kule 

żółtkowe, które następnie zostają oto-

czone wspólną warstwą białka i skorupą  

(DHWALE, 2008).  

 

JAKOŚĆ JAJ I ZMIANY ZACHODZĄCE W TREŚCI JAJA PODCZAS PRZECHOWYWANIA 

O walorach spożywczych jaj oraz 

przydatności do celów przetwórczych 

decydują cechy fizyczne oraz właściwości 

skorupy, białka i żółtka (WĘŻYK, 2009). 

Jakość treści jaja zależy przede wszyst-

kim od ich świeżości. W ocenie uwzględ-

nia się stopień utraty wody, konsystencję 

białka i zakażenia mikroflorą. Dwa 

ostatnie czynniki zależą od jakości sko-

rup oraz warunków i czasu przechowy-

wania jaj (RACHWAŁ, 2001). Procesy fi-

zykochemiczne zachodzące w białku jaja, 

w tym ubytek wody, dwutlenku węgla, 

wzrost i rozrzedzenie białka gęstego, są 

określane starzeniem się jaja i odzwier-

ciedlają jego stan świeżości.  

 

Konsekwencją ruchu wody i ga-

zów w treści jaja są następujące zmiany 

(TRZISZKA 2004): 

• zmniejszenie objętości białka, a 

przez to powiększenie komory powietrz-

nej,  

• zwiększenie objętości żółtka (im 

jajo starsze tym żółtko większe), 

• zmiana podstawowego składu 

białka i żółtka, tj. zawartość wody w 
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białku może zmniejszyć się do 83%, a w 

żółtku wzrosnąć do 54%. 

 

Od momentu zniesienia jaja roz-

poczyna się proces wyparowywania wody 

z jaja przez pory skorupy. Szybkość wy-

parowania wody zależy w znacznej mie-

rze od wilgotności i temperatury otocze-

nia. Ubytek ciężaru jaja wskutek wypa-

rowania wody zależy od warunków skła-

dowania oraz właściwości jaja, takich jak 

wielkość i przepuszczalności skorupy 

uwarunkowaną liczbą i wielkością po-

rów. Pod wpływem zmiany temperatury 

na niższą, w świeżym jaju, następuje 

obkurczanie treści, co powoduje powięk-

szenie komory powietrznej. Początkowo 

ubytek wody z jaja przebiega szybciej w 

białku, które traci na masie, żółtko na-

tomiast powiększa swój ciężar. Przy dal-

szej utracie wody cała treść jaja zaczyna 

wysychać równomiernie (RACHWAŁ, 

2006).  

 

Powiększenie komory powietrznej 

oraz odchylenie żółtka od środkowego 

położenia jest charakterystyczną cechą 

jaja starego. W jaju starym, żółtko może 

przylegać bezpośrednio do skorupy jest 

wtedy powiększone i ulega spłaszczeniu. 

Proces odchylenia oraz spłaszczenia 

żółtka jest konsekwencją zmian w kon-

systencji pomiędzy żółtkiem a białkiem 

(RACHWAŁ,1999). 

 

Komora powietrzna to jedyne 

miejsce, w którym błony ściśle nie przy-

legają do siebie. Wypełniona jest ona 

powietrzem niezbędnym do rozwoju 

przyszłego zarodka. Wielkość komory 

powietrznej jest miernikiem świeżości 

jaj. W świeżym jaju ma ona około 2mm 

głębokości, zaś podczas przechowywania 

i wyparowywania wody z treści jajka 

powiększa się. 

Z wyparowaniem wody z białka 

rzadkiego zewnętrznego przez pory sko-

rupy, towarzyszy dyfuzja wody do 

warstw gęstego białka, a następnie do 

żółtka. W związku z tym gęste białko 

wchłania więcej wody niż jej dyfunduje 

do żółtka. Z wiekiem jaja zwiększa gę-

stość warstwy białka rzadkiego ze-

wnętrznego. Białko gęste środkowe ulega 

rozrzedzeniu, a objętość żółtka zwiększa 

się, do momentu wytworzenia stanu 

równowagi osmotycznej między żółtkiem 

i białkiem (TRZISZKA, 2000). Powiększe-

nie się żółtka powodowane jest wzrostem 

zawartości wody, która przenika przez 

błonę z białka i jest oznaką starzenia się 

jaja. Szybkość dyfuzji wody z białka do 

żółtka zależy od temperatury składowa-

nia jaja. Pod wpływem powiększenia się 

żółtka osłabia się błona witelinowa, co 

powoduje obniżenie jakości. Tak więc 

przez przetrzymywanie jaj w niskich 

temperaturach możliwe jest poważne 

zwolnienie przebiegu zmian, prowadzą-

cych do obniżenia ich jakości (DUDUSO-

LA, 2009). 

 

Od momentu zniesienia jaja, w 

trakcie przechowywania, zachodzą w 

jego treści procesy starzenia. Intensyw-

ność tych zmian zależy od urazów me-

chanicznych oraz oddziaływania warun-

ków zewnętrznych takich jak tempera-

tura, wilgotność, naświetlenie promie-

niami słonecznymi (TRZISZKA, 2000). 

Kontrolowane warunki zewnętrzne mogą 

spowodować obniżenie intensywności 

zmian. Starzejące się jajo traci swoją 

jakość, co za tym idzie zalicza się do co-

raz niższych klas, aż do momentu utraty 

przydatności konsumpcyjnej, gdy jego 

treść wykaże cechy jaja starego (TRZISZ-

KA, 2004). 

 

PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE JAJ KONSUMPCYJNYCH 

Przetwory z jaj stanowią grupę 

wyrobów żywnościowych, których jedy-

nym lub głównym składnikiem jest od-

powiednio przygotowana treść jaj, prze-

znaczonych jako półprodukt do dalszego 

przerobu. Przetwory jajeczne produko-
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wane są w wyspecjalizowanych zakła-

dach przetwórstwa jajczarskiego, dla 

których stanowią wyrób finalny (PŁOT-

KA, 1991). W ogólnym zarysie w prze-

twórstwie jaj można wyróżnić następują-

ce kierunki (TRZISZKA, 2000): 

1. Zamrażalnictwo i przechowywanie 

zamrażalnicze. 

2. Suszarnictwo z uwzględnieniem 

technik suszenia: 

a) rozpyłowego, 

b) sublimacyjnego, 

c) wibrofluidalnego, 

d) na tacach. 

3.Inne technologie, w tym: 

a) zagęszczanie technikami membra-

nowymi, 

b) produkcja garmażeryjna, 

c) napoje z jaj, 

d) technologia produktów modyfiko-

wanych.  

 Polski przemysł przetwórstwa jaj 

wytwarza wyroby jajeczne płynne oraz 

suszone. Podstawowym asortymentem 

są: pasteryzowana masa jajowa mrożona 

oraz proszek jajowy. Ponadto wytwarza-

ne są takie wyroby jak: żółtko w proszku, 

białko w proszku wysokopieniste, albu-

mina jaja kurzego (KOBUSZAŃSKA 2005). 

Wyroby przemysłu jajczarskiego znajdu-

ją zastosowanie głównie w przemyśle 

farmaceutycznym, kosmetycznym, pa-

szowym i wielu dziedzinach przemysłu 

spożywczego. Od niedawna dostępne są 

na rynku produkty wytwarzane przez 

izolowanie frakcji o wysokiej aktywności 

biologicznej z treści jaj takie jak: lizozym 

białka jaja o działaniu bakteriostatycz-

nym, awidyna, cystatyny, immunoglobu-

liny, foswityny, lecytyna. Znajdują one 

zastosowanie w lecznictwie i profilaktyce 

(TRZISZKA, 2000).  

 

 

PODSUMOWANIE 

W ostatnim pięćdziesięcioleciu w 

wyniku zastosowania nowoczesnych me-

tod hodowli drobiu i żywienia uzyskano 

znaczący postęp w zakresie produkcyjno-

ści kur (WĘŻYK I WSPÓŁAUT., 2001). Za-

uważono jednak, że wraz ze wzrostem 

poziomu nieśności pogarsza się nie tylko 

jakość skorupy, ale również jakość treści 

jaja (ROBERTS, 2004; VAN DEN BRAND I 

WSPÓŁAUT., 2004). Dlatego też większą 

uwagę przykłada się do wstępnej oceny 

oraz szczegółowej oceny towaroznawczej. 

Wstępna ocena która dokonywana jest 

przez fermy produkcji jaj spożywczych, 

przetwórnie jaj i podmioty obrotu towa-

rowego krajowego i zagranicznego (za-

kłady pakowania i sortowania jaj) i za-

kończona jest znakowaniem (nadawaniu 

danym partiom produktu numeru iden-

tyfikacyjnego), co jest istotne dla świa-

domości konsumenta. Szczegółowa ocena 

towaroznawcza,  przeprowadzana jest 

laboratoryjnie na reprezentacyjnej pró-

bie danej partii jaj. Dzięki opisanym wy-

żej metodom oceny towaroznawczej jaj 

możliwe jest określenie jakości tego su-

rowca z punktu widzenia zarówno kon-

sumpcyjnego jak i handlowego. Pozwala 

to na stałą kontrolę jakości jaj, które 

dzięki dużej wartości odżywczej oraz 

wszechstronności użytkowania spo-

żywczego są podstawowymi produktami 

spożywczymi. 
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ENROFLOKSACYNA – ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE WETERYNARYJNEJ 

ORAZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

STRESZCZENIE

Enrofloksacyna to antybiotyk z 

grupy fluorochinolonów, którego działa-

nie polega na inhibicji bakteryjnej gyra-

zy DNA. Stosowana jest w leczeniu cho-

rób zakaźnych psów, kotów, drobiu, by-

dła oraz gryzoni. Antybiotyk skuteczny 

jest zarówno przeciwko bakteriom G-

dodatnim jak i G-ujemnym. Działa mię-

dzy innymi na: Escherichia coli, Erysipe-
lothrix rhusiopathie, Haemophilus spp., 
Salmonella spp., Pasteurella spp., Sta-
phylococcus, Mycoplasma bovis i Myco-
plasma hyopneumoniae. Nieumiejętne i 

nieostrożne stosowanie antybiotyków 

może doprowadzić do nieodwracalnych 

zmian w ekosystemie. Literatura opisuje 

związek między wpływem antybiotyków 

dostających się do gleby wraz 

z wydalinami leczonych zwierząt, a za-

grożeniem zarówno dla zwierząt jak i 

ludzi. Celem artykułu jest określenie 

bezpieczeństwa stosowania enrofloksa-

cyny i stopnia jej wpływu na środowisko 

naturalne. 

Słowa kluczowe: antybiotyk, medycyna 

weterynaryjna, leczenie zwierząt, śro-

dowisko. 
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ENROFLOXACIN – APPLICATION IN VETERINARY MEDICINE AND IMPACT ON 

THE ENVIRONMENT 

 

SUMMARY

Enrofloxacin is a fluoroquinolone 

antibiotic which inhibits bacterial DNA 

gyrase. It is applied to treat infectious 

diseases of dogs, cats, poultry, cattle and 

rodents. It has demonstrated antibiotic 

effect for both Gram-positive and Gram-

negative bacteria. It is effective against: 

Escherichia coli, Erysipelothrix 
rhusiopathie, Haemophilus spp., Salmo-
nella spp., Pasteurella spp., Staphylococ-
cus, Mycoplasma bovis and Mycoplasma 
hyopneumoniae. Literature describes a 

relation between the influence of antibi-

otics getting to the soil with the faeces of 

treated animals and posing a threat to 

both animals and people. The aim of the 

article is to determine the safety of ap-

plying enrofloxacin and the extent of its 

impact on natural environment. 

Keywords: enrofloxacin, antibiotic, veter-

inary medicine, animal treatment, envi-

ronment.

 

WSTĘP 

Dane ze sprzedaży antybiotyków 

w Unii Europejskiej i Szwajcarii podane 

przez Europejską Federację Zdrowia 

Zwierząt (FEDESA) w 1997 roku wska-

zują, że 5 460 000 kg antybiotyków wy-

korzystano w medycynie ludzkiej, a w 

medycynie weterynaryjnej 3 465 000 kg. 

W przeliczeniu na kilogram masy ciała 

średnie antybiotykowe dawki wynosiły 

odpowiednio 241 mg/kg dla ludzi i aż 54 

mg/kg dla zwierząt. W tym samym roku 

opublikowano raport rządu szwedzkiego, 

w którym opisano działanie antybioty-

ków dostających się wraz z odchodami 

leczonych zwierząt do gleby. Raport kon-

centrował się na problemie zagrożenia 

zarówno dla ludzi jak i zwierząt oraz 

donosił, że nieumiejętne i nieostrożne 

stosowanie antybiotyków może spowo-

dować wiele nieodwracalnych zniszczeń 

w ekosystemie przyczyniając się do 

znacznych strat ekonomicznych. W me-

dycynie weterynaryjnej często stosowa-

nym farmaceutykiem jest enrofloksacy-

na (CHMIELEWSKA I WSPÓŁAUT., 2011). 

 

WŁAŚCIWOŚCI ENROFLOKSACYNY 

 
Enrofloksacyna została wprowa-

dzona do lecznictwa weterynaryjnego w 

latach 90. XX wieku i była pierwszym 

fluorochinolonem wykorzystywanym do 

leczenia zwierząt. Należy do III genera-

cji leków tej grupy. Mechanizm jej dzia-

łania polega na hamowaniu aktywności 

gyrazy DNA (topoizomerazy), enzymu 

warunkującego proces zwijania się nici 

DNA. Dzięki szerokiemu spektrum dzia-

łania antybakteryjnego (bakterie Gram-

dodatnie i Gram-ujemne, mykoplazmy, 

riketsje oraz chlamydie), korzystnym 

właściwościom farmakokinetycznym 

oraz niskiej toksyczności (posiada szero-

ki margines bezpieczeństwa) znajduje od 

lat szerokie zastosowanie w medycynie 

weterynaryjnej (ROLIŃSKI, 2008). Enro-

floksacyna jest wysoko skuteczna w 

zwalczaniu chorób ogólnych i miejsco-

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Erysipelothrix_rhusiopathie&action=edit&redlink=1
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wych wywołanych przez wrażliwe na ten 

lek drobnoustroje, a w szczególności cho-

rób układu oddechowego, pokarmowego, 

moczowego, rozrodczego, zakażeń około-

lęgowych oraz wtórnych, towarzyszących 

chorobom wirusowym (CYBULSKI I 

WPÓŁAUT., 2009; ROLIŃSKI, 2008). 

 

Enrofloksacyna metabolizowana 

jest w wątrobie, a główną jej pochodną 

jest cyprofloksacyna, wykazująca rów-

nież działanie przeciwbakteryjne. Czas 

półtrwania antybiotyku w organizmie 

jest zróżnicowany i zależy od gatunku 

zwierzęcia. Odpowiednio u psa po dawce 

11mg/kg masy ciała wynosi 5,79 godzin, 

u cieląt po podaniu 5mg/kg masy ciała 

21,5 godziny, natomiast u kurcząt po 

dawce 5mg/kg masy ciała 14,9 godzin. 

Najwyższe stężenia terapeutyczne 

stwierdzane są w żółci, moczu, płucach, 

nerkach, wątrobie, śledzionie i sercu. 

Zarówno enrofloksacyna jak i jej po-

chodne są wydalane z moczem i kałem 

(ROLIŃSKI, 2008). W moczu szczura po 5-

krotnym podaniu antybiotyku w dawce 5 

mg/kg masy ciała stwierdzono: 17% en-

rofloksacyny, 31% cyprofloksacyny, 5% 

oksycyprofloksacyny, 23% amidu enro-

floksacyny, 9% dioksocyprofloksacyny, 

3% desetylenocyprofloksacyny, 2% dese-

tylenoenrofloksacyny, 3% hydroksylu 

oksoenrofloksacyny, około 2% N-formylo-

cyprofloksacyny i oksoenrofloksacyny 
(ZHOU I WSPÓŁAUT., 2008; ROBINSON I 

WSPÓŁAUT., 2005). 

 

 

ZASTOSOWANIE ENROFLOKSACYNY 

 

U psów i kotów enrofloksacyna 

stosowana jest w leczeniu zakażeń skóry, 

tkanek miękkich, jamy ustnej, układu 

moczowo-płciowego, ran, układu odde-

chowego i kości. U trzody chlewnej, by-

dła i koni antybiotyk wykorzystywany 

jest w leczeniu zakażeń stawów, układu 

moczowego-płciowego, oraz oddechowe-

go. Enrofloksacyna wykazuje także wy-

soką skuteczność w terapii zakażeń jelit, 

zwłaszcza u prosiąt i cieląt (ROLIŃSKI, 

2008). U ptaków antybiotyk wykorzy-

stywany jest w leczeniu zakażeń wywo-

łanych m. in. przez mykoplazmy, E. coli, 
salmonellozy oraz  Haemophilus para-
gallinarum (MAZURKIEWICZ, 2011). W 

przypadku gryzoni enrofloksacyna sto-

sowana jest w leczeniu zakażeń skóry 

oraz przewodu pokarmowego. Jej wpływ 

na naturalnie bytującą w organizmie 

mikroflorę jest nieznaczny. U królików 

antybiotyk jest szeroko stosowany w le-

czeniu pasterelozy (SZWEDA, 2014).  En-

rofloksacyna wykorzystywana jest rów-

nież w leczeniu czyraczności, wibriozy i 

jersiniozy u ryb (ANTYCHOWICZ, 2007). 

Na polskim rynku lek dostępny jest w 

postaci tabletek, roztworów do picia  

oraz iniekcji. Fluorochinolony nie wyka-

zują działania immunosupresyjnego, co 

jest istotne szczególnie przy leczeniu 

chorób ptaków, które przebiegają z upo-

śledzeniem odporności (MAZURKIEWICZ, 

2011). Ponadto nie bez znaczenia jest 

fakt, że zwierzęta leczone enrofloksacy-

ną, podobnie jak zwierzęta zdrowe wy-

kazywały prawidłowe przyrosty masy 

ciała (CYBULSKI I WPÓŁAUT., 2009; LE-

WICKI, 2004).  

 

TOKSYCZNOŚĆ I INTERAKCJE 

 

Enrofloksacyna jest lekiem o sto-

sunkowo niewielkiej ilości działań niepo-

żądanych. Wartość średniej dawki 

śmiertelnej antybiotyku (łac. Dosis Leta-
lis, ang. Lethal Dose, LD50) mieści się w 

przedziale od 500 do 5000 mg/kg masy 

ciała. Enrofloksacyna stosowana u mło-

dych, rosnących jeszcze zwierząt powo-

duje uszkodzenie chrząstki stawowej, 

dlatego nie zaleca się jej w leczeniu psów 
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ras małych do 8 miesiąca życia, ras 

średnich do 12 miesiąca życia, a ras du-

żych do 18 miesiąca życia. Przeciwwska-

zaniem do jej stosowania jest także ciąża 

i laktacja. W przypadku drobiu nie nale-

ży jej stosować u kur niosek. U kotów, 

enrofloksacyna stosowana w dawce 

przekraczającej 5mg/kg masy ciała może 

powodować retinopatię (LEWICKI, 2004; 

LIM I WSPÓŁAUT., 2008). 

  

Z uwagi na możliwość zaistnienia 

antagonizmu, enrofloksacyny nie należy 

stosować jednocześnie z makrolidami, 

tetracyklinami oraz chloramfenikolem i 

jego pochodnymi. Jednoczesne podawa-

nie antybiotyku z substancjami zawiera-

jącymi związki magnezu, glinu, żelaza i 

wapnia może zmniejszyć wchłanianie 

enrofloksacyny z przewodu pokarmowe-

go. Przy równoczesnej terapii teofiliną 

lub kofeiną należy pamiętać, że enro-

floksacyna przedłuża ich utrzymywanie 

się w surowicy krwi, poprzez hamowanie 

aktywności enzymów mikrosomalnych 

wątroby (CYBULSKI I WSPÓŁAUT., 2009; 

ROLIŃSKI, 2008). 

 

POZOSTAŁOŚCI ENROFLOKSACYNY 

 

Enrofloksacyna należy do Aneksu 

I rozporządzenia Rady (WE) 2377/90. Do 

aneksu tego zaliczane są leki weteryna-

ryjne, dla których w ramach ochrony 

zdrowia publicznego obowiązkowo okre-

ślono Najwyższe Dopuszczalne Pozosta-

łości (ang. Maximum Residual Levels, 

MRL). Markerem wykrywania pozosta-

łości enrofloksacyny w tkankach jadal-

nych jest suma stężeń enrofloksacyny i 

jej metabolitu – cyprofloksacyny. Tech-

niką służącą do oznaczania pozostałości 

enrofloksacyny jest chromatografia cie-

czowa z detektorem fluorescencyjnym 

(ROBINSON I WSPÓŁAUT., 2005; LIM I 

WSPÓŁAUT., 2008). 

 

ROZKŁAD SUBSTANCJI W GLEBIE 

 

Enrofloksacyna w 50% wprowa-

dzonej dawki jest wydalana w postaci 

niezmienionej wraz z moczem i kałem. 

Już w chwili zastosowania nawozu na 

pola uprawne ulega ona degradacji. Pod 

wpływem światła słonecznego bardzo 

łatwo ulega fotodegradacji przy pH gleby 

2,8-8,8. W zależności od rodzaju podłoża 

część antybiotyku wiążę się z glebą. Po-

zostaje frakcja aktywna leku, która z 

reguły nie stanowi poważnego zagroże-

nia dla środowiska z uwagi na śladowe 

ilości niewywołujące działania progowe-

go na przedstawicieli flory i fauny eko-

systemu glebowego (OTKER I WSPÓŁAUT., 

2005). 

 

TOKSYCZNOŚĆ DLA ŚRODOWISKA 

 

Silne wiązanie przez glebę na 

drodze wiązań chemicznych powoduje, że 

enrofloksacyna w minimalnym stopniu 

zagraża mikroorganizmom bytującym w 

glebie. Stwierdzenie to oparto na prze-

prowadzonych badaniach hamowania 

wzrostu mikroorganizmów siedmiu re-

prezentowanych gatunków, używając 

trzech gatunków bakterii i grzybów oraz 

jednego gatunku alg. Także pozostałości 

enrofloksacyny w glebie nawożonej od-

chodami leczonych zwierząt nie miały 

szkodliwego wpływu na organizm 

dżdżownic. Enrofloksacyna w stężeniach 
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od 1 do 1000 ppm nie wpływa na badane 

parametry wzrostu soi, sałaty, żyta, 

pszenicy czy pomidorów. Jednakże przy 

stężeniu 0,25 ppm roślin z gatunku Cu-

cumis spp. hamowany był wzrost korze-

nia. Przeprowadzone badania in vitro 
wskazują, że rośliny potrafią metaboli-

zować enrofloksacynę. Jednakże silne jej 

wiązanie przez glebę jak również szybka 

fotodegeneracja powodują, że biodostęp-

ność pozostałości enrofloksacyny dla ro-

ślin jest znacznie ograniczona. Naraże-

nie organizmów lądowych na ten anty-

biotyk występuje poprzez kontakt z gle-

bą nawożoną odchodami leczonych zwie-

rząt lub poprzez bezpośredni kontakt z 

tymi odchodami. Główną drogą naraże-

nia kręgowców jest droga pokarmowa. 

Narażenie naskórne jest nieistotne, po-

nieważ enrofloksacyna nie jest lipofilna, 

w związku z powyższym nie następuje 

absorpcja leku przez skórę (MANCEAU, 

1999; OTKER I WSPÓŁAUT., 2005; CYBUL-

SKI I WSPÓŁAUT., 2009). 

 

ENROFLOKSACYNA W ŚRODOWISKU WODNYM 

 

Narażenie środowiska wodnego 

na enrofloksacynę istnieje w przypadku 

spłynięcia nawozu organicznego zawiera-

jącego antybiotyk do wód. Narażenie to 

nie jest istotne ze względu na szybką 

degradację antybiotyku pod wpływem 

światła oraz wiązanie go przez składniki 

gleby. Związana enrofloksacyna jest nie-

aktywna i nie stanowi poważnego zagro-

żenia dla organizmów wodnych. Prze-

prowadzone badania na kilku gatunkach 

ryb oraz organizmach bytujących w wo-

dzie potwierdziły bardzo niską toksycz-

ność ostrą. Silne wiązanie antybiotyku 

przez glebę i jego szybka fotodegradacja 

prowadzą do stosunkowo dużego bezpie-

czeństwa wód gruntowych i zapobiegają 

wniknięciu enrofloksacyny do podziem-

nych źródeł wód (ROBINSON I WSPÓŁ-

AUT., 2005; ANTYCHOWICZ, 2007). 

 

PODSUMOWANIE 

Szybka biodegradacja, duży sto-

pień wiązania ze składnikami gleby oraz 

zdolność metabolizowania enrofloksacy-

ny przez rośliny sprawiają, że jej pozo-

stałości w środowisku naturalnym są 

śladowe. Powyższe fakty potwierdzone 

licznymi badaniami naukowymi pozwa-

lają sądzić, że enrofloksacyna oraz jej 

metabolity dostające się do środowiska 

naturalnego poprzez wydaliny leczonych 

nią zwierząt nie stanowią istotnego za-

grożenia dla ekosystemu. Nie ma rów-

nież niebezpieczeństwa dla człowieka 

bytującego w środowisku naturalnym 

litosfery, hydrosfery i atmosfery. Nie-

mniej jednak nie zwalnia to lekarzy we-

terynarii z obowiązku przestrzegania 

ogólnych zasad obowiązujących przy po-

dawaniu antybiotyków.    
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SPROWADZANIE Z ZAGRANICY ZWIERZĄT  

OBJĘTYCH OCHRONĄ W ŚWIETLE REGULACJI  

KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH 

 

STRESZCZENIE 

Przywóz do Polski okazów gatun-

ków zwierząt objętych ochroną poddany 

jest regulacjom prawnym, wynikających 

nie tylko z prawa polskiego, lecz również 

z prawa unijnego i międzynarodowego. 

Do najważniejszych aktów prawnych 

regulujących omawiany przedmiot jest: 

Konwencja Waszyngtońska (CITES) z 

1973 r., rozporządzenie Rady (WE) nr 

338/97 z 1996 r. w sprawie ochrony ga-

tunków dzikiej fauny i flory w drodze 

regulacji handlu nimi i ustawa z 2004 r. 

o ochronie przyrody. Bazą do możliwości 

wykorzystywania uregulowań prawnych 

dotyczących przywozu zwierząt do kraju 

jest określenie kategorii gatunków, do 

których można stosować ochronne regu-

lacje. Czyni to Konwencja CITES w 

swych załącznikach, które stanowią od-

niesienie dla innych aktów. Proces 

przywozu podlega ścisłym warunkom na 

każdym etapie. Przed dokonaniem przy-

wozu wymagane jest uzyskanie odpo-

wiednich zezwoleń, na procedurę prze-

wozu nałożone są wymagania dotyczące 

zapewnienia odpowiednich warunków i 

opieki zwierzętom, miejsce potencjalnego 

pobytu okazu podlega kontroli urzędów 

celnych.   

 

Słowa kluczowe: zwierzęta, ochrona 

prawna, ginące gatunki, CITES, przewóz 

przez granicę, kontrola celna, odpowie-

dzialność karna. 
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IMPORTS OF PROTECTED ANIMALS INTO POLAND  

UNDER POLISH AND INTERNATIONAL LAW 

 

SUMMARY 

Imports into Poland specimens of 

protected species is subject to legal regu-

lations, resulting not only from the 

polish law, but also with EU law and 

international law. The most important 

legal acts regulating the subject matter 

are: Convention of International Trade 

in Endangered Species of 1973, Council 

Regulation (EC) No 338/97 of 1996 on 

the protection of species of wild fauna 

and flora by regulating trade therein 

and the Nature Protection Act of 2004. 

The basis for the possibility of using le-

gal regulations for importing animals 

into the country is define a category of 

species for which the use of protective 

regulations. CITES does it in its annex-

es, which form the reference for other 

acts. The process of importation is sub-

ject to strict conditions at each stage. 

Before the imports required to obtain the 

appropriate permits for the transport 

system requirements are imposed for the 

provision of appropriate conditions and 

care for the animals, the place of resi-

dence of the potential of the specimen 

under the control of customs offices. 

 
Keywords: animals, legal protection, 

endangered species, CITES, transport 

across the border, customs control, crim-

inal responsibility. 

 

 

 

WSTĘP 

 
Wiadomo nie od dziś, że różne 

okazy gatunków zwierząt można spotkać 

w Polsce. Wiele z nich zostało przywie-

zionych z innych miejsc świata. W dzi-

siejszych czasach, kiedy skrupulatnie 

dba się o ochronę zwierząt proces przy-

wozu zwierząt do kraju jest poddany 

rygorystycznym uregulowaniom praw-

nym. Ochrona jak i sama procedura 

przywozu jest przedmiotem wielu aktów 

prawnych na szczeblu nie tylko krajo-

wym, ale również międzynarodowym.  

Całe ustawodawstwo w tym zakresie 

zorganizowane jest de genere ad spe-
ciem, tzn. wszystko zaczyna się od okre-

ślenia gatunków objętych ochroną, by 

później przejść do szczegółowych rozwią-

zań organizacyjnych i ochronnych.  

 
 

 

GATUNKI OBJĘTE OCHRONĄ 
 

 

Wraz ze wzrostem majętności 

społeczeństwa rośnie liczba gatunków 

zwierząt dostępnych na polskim rynku. 

Poza sklepami zoologicznymi można za-

uważyć wzrost liczby ofert sprzedaży 

zwierząt na portalach internetowych 

(KEPEL I WSPÓŁAUT., 2008). 

 

Jednym z problemów, z jakim 

spotykają się nabywcy, to zorientowanie 
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się czy oferowany gatunek zwierzęcia nie 

podlega ochronie CITES. Wskazane zo-

staną gatunki zwierząt, z którymi naj-

częściej spotykamy się w obrocie. Nie 

sposób, ze względu na liczebność wska-

zać tutaj wszystkich grup gatunków ob-

jętych ochroną (NAJWAŻNIEJSZE PRO-

BLEMY…, 2007).  

  

Wśród bezkręgowców na liście ga-

tunków chronionych znajdują się m.in. 

ptaszniki z rodzaju Brachypelma, ptasz-

nik jasny A. albiceps oraz ptasznik bla-

dy, skorpion cesarski, pijawka lekarska 

(PRZED WAKACJAMI…, 2014). Wśród 

skorpionów pod ochroną znajduje się 

skorpion kameruński Pandinus gam-
biensis oraz Pandinus dictator. Należy 

nadmienić, że ochroną zostały objęte 

także wszystkie małże z rodzaju przy-

dacznia Tridacna i wszystkie twarde 

koralowce z wyjątkiem koralowców 

czerwonych Corrallium rubrum. Przy 

podejmowaniu decyzji o kupnie pamiątki 

wracając z egzotycznych zakątków świa-

ta również należy zwracać uwagę na 

spreparowane skorpiony sprzedawane 

jako pamiątki lub składniki egzotycz-

nych nalewek, owady: np. niepylak apol-

lo, pazie ptasioskrzydłe, spreparowane 

okazy (motyle, chrząszcze) sprzedawane 

w celach kolekcjonerskich, leki i paraleki 

wytworzone z pijawek, mięczaki (głównie 

małże i ślimaki): np. muszle skrzydelni-

ka olbrzymiego i przydaczni, muszle do 

celów kolekcjonerskich, niektó-

re koralowce, skamieniałe fragmenty 

koralowców przewożone jako pamiątki, 

składniki biżuterii (nie dotyczy korali 

czerwonych i różowych), żywe koralowce 

i ukwiały do celów akwarystycznych 

(KEPEL I WSPÓŁAUT., 2008).  

  

Wśród ryb niewiele jest gatunków 

podlegających ochronie, jednak można tu 

wskazać przedstawicieli rodziny jesio-

trokształtnych Acipenseriformes spp., 
czy arowana azjatycka Scleropages for-
mosus (OGRODNIK, 2005), a także koniki 

morskie z rodzaju Hippocampus i kawior 

jesiotra (EPLER I WSPÓŁAUT., 2003). 

  

Spośród płazów chronionych na-

leży wymienić aksolota meksykańskiego 

Ambystoma mexicanum, który został 

ujęty w Aneksie B do rozporządzenia 

Rady 338/97, czy niewielkie żabki z la-

sów deszczowych Ameryki Południowej. 

  

Niektóre gatunki gadów również 

są objęte ochroną. Należą do nich legwan 

zielony Iguana iguana, kameleon jemeń-

ski Chamaeleo calyptratus, waran ste-

powy Varanus exanthematicus. Chro-

nione są również liczne gatunki węży np. 

boa dusiciele, pytony tygrysie ciemno-

skóre, pytony królewskie, zamieszczone 

w Aneksie A do rozporządzenia 338/97, a 

także wszystkie żółwie lądowe Testudi-
nidae spp. Spośród żółwi wodnych i błot-

nych objętych ograniczeniami w handlu 

na podstawie Konwencji Waszyngtoń-

skiej CITES można wymienić żółwie 

czerwonolice Trachemys scripta elegans 
i żółwie ostrogrzbiete – Graptemys 
pseudogeographica. Warto również pa-

miętać, że ograniczeniami są objęte 

wszystkie krokodylowate. Należy przy 

kupowaniu zwracać szczególną uwagę na 

torebki, paski, buty, kurtki, spodnie wy-

konane z tych zwierząt (KEPEL I WSPÓŁ-

AUT., 2008). 

  

 
Fot. 1. Spreparowany krokodyl (źródło: 

http://info.wiadomosci.gazeta.pl/szukaj/wiadomosc

i/spreparowanych+okaz%C3%B3w). 

 

Wśród ptaków rządzi prosta za-

sada – chronione są wszystkie gatunki 

za wyjątkiem czterech. Są nimi: papużka 

falista Melopsittacus undulatus, nimfa 

Nymhicus hollandicus, nierozłączka 

czerwonoczelna Agapomis roseicollis i 

aleksandretta obrożna Psittacula kra-

http://info.wiadomosci.gazeta.pl/szukaj/wiadomosci/spreparowanych+okaz%C3%B3w
http://info.wiadomosci.gazeta.pl/szukaj/wiadomosci/spreparowanych+okaz%C3%B3w
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meri. Należy również pamiętać, że za-

równo ochrona na podstawie przepisów 

międzynarodowych jak i krajowych doty-

czących ochrony gatunkowej dotyczy też 

sów oraz wszystkich ptaków szponia-

stych (KEPEL I WSPÓŁAUT., 2008). 

  

Wśród ssaków chronione są 

wszystkie naczelne (w tym kapucynki, 

tamaryny, marmozetty), kotowate (ty-

grysy, lwy, lamparty, pumy, serwale, 

rysie, żbiki i wszystkie inne poza kotem 

domowym), wilki, słonie, nosorożce, wy-

dry. Na co przede wszystkim zwracać 

uwagę: żywe małpki sprzedawane w ce-

lach hobbystycznych, skóry dzikich ko-

tów, wilków, niedźwiedzi, wydr, słoni, 

niektórych zebr oraz przedmioty z nich 

wykonane (buty, dywaniki, kołnierze), 

wyroby z kości słoniowej, z rogów noso-

rożca, kłów morsa, pamiątki (wypchane 

zwierzęta lub ich fragmenty, przedmioty 

ze skóry, w tym przedmioty pamiątkar-

skie z dłoni małp, z nóg/włosia słonia), 

trofea, specyfiki medycyny azjatyckiej 

(mogą zawierać kości tygrysów, żółć 

niedźwiedzi, rogi nosorożca) ( PRZED WA-

KACJAMI…, 2014). 

  

Takie zwierzęta jak krokodyle, 

węże czy warany są zagrożone m.in. z 

powodu popytu na wyroby wykonywane 

z ich skór. Turysta, który wyjeżdża na 

wycieczkę stykając się z wystawianymi 

„pamiątkami” odnosi wrażenie, że wyko-

nywanie takich wyrobów jest tradycyjną 

czynności miejscowej ludności, a ich wy-

rób jest legalny i kontrolowany. Tak było 

najprawdopodobniej kiedyś, kiedy takie 

rzeczy były wykonywane wyłącznie na 

potrzeby mieszkańców danego regionu. 

Dzisiaj zwierzęta giną tysiącami, zabija-

ne na potrzeby ruchu turystycznego. 

Zwierzęta te najczęściej są pozyskiwane 

z naturalnego środowiska, ponieważ ta-

ka forma czerpania korzyści jest formą 

najprostszą i najtańszą (OGRANICZENIA I 

ZAKAZY…, 2009). 

 

 

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 
 

 

W XX wieku zajęto się problemem 

ginących gatunków zwierząt z powodu 

ludzkich działań oraz problemem prze-

stępczości zorganizowanej trudniącej się 

handlem gatunkami zagrożonymi wygi-

nięciem. 3 marca 1973 r. w Waszyngto-

nie została sporządzona i podpisana 

Konwencja Waszyngtońska CITES 

(Convention of International Trade in 

Endangered Species). Polska ratyfikowa-

ła Konwencję w roku 1989, a weszła ona 

w życie w roku 1990. Polska pełna na-

zwa tej Konwencji brzmi Konwencja o 

międzynarodowym handlu dzikimi zwie-

rzętami i roślinami gatunków zagrożo-

nych wyginięciem. Skrót CITES stał się 

potoczną nazwą Konwencji. Jego szata 

graficzna nawiązuje do jednego z głów-

nych gatunków chronionych jej postano-

wieniami, czyli słonia. Obecnie Stronami 

Konwencji CITES jest 175 państw. Pol-

ska stała się 103 członkiem Konwencji 

(TUSIŃSKI, 2009). Unia Europejska nie 

ratyfikowała Konwencji, a więc nie jest 

jej Stroną. Dlatego zostały ustanowione 

rozporządzenia Rady i Komisji, które 

zawierają wszystkie postanowienia 

Konwencji. Konwencja jest aktem 

prawa międzynarodowego publicznego. 

To umowa międzynarodowa, która ma 

na celu ochronę dziko występujących 

gatunków zwierząt i roślin zagrożonych 

wyginięciem w skali świata poprzez 

ograniczanie i kontrolę międzynarodo-

wego handlu żywymi roślinami i zwie-

rzętami, a także produktami z nich wy-

konanych np. muszle, kości, produkty 

medyczne czy skóry. 

  

Przyczyną ustanowienia CITES 

było wzrastające z roku na rok zagroże-

nie dla występujących w warunkach na-

turalnych zwierząt i roślin. „Szacuje się, 

że handel ginącymi gatunkami przynosi 

w skali świata miliardy dolarów zysku, 

co według danych Interpolu, plasuje to 
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zjawisko na drugim miejscu po handlu 

narkotykami i bronią. Proceder, który 

obejmuje setki milionów okazów roślin i 

zwierząt, jest obok niszczenia natural-

nych siedlisk największym niebezpie-

czeństwem dla przetrwania większości 

dzikich gatunków” (CITES, 1973). To 

zjawisko ma także konsekwencje spo-

łeczne. W wyniku niekontrolowanego 

handlu zagrożonymi wyginięciem gatun-

kami zwierząt i roślin i nadmiernej ich 

eksploatacji, obywatele państw rozwija-

jących się tracą żywność, środki do życia, 

artykuły medyczne. To chęć kupna i po-

pyt doprowadził do takiej sytuacji 
(SZYMCZAK, 2006). Wiele osób marzy, by 

mieć podłogę z drewna tropikalnego, a 

kobiety o torebkach ze skóry krokodyla, 

ponieważ są teraz w modzie.  

  

Mechanizm działania Konwencji 

polega na tym, że międzynarodowy han-

del dzikimi gatunkami jest poddawany 

kontroli. System kontroli przewiduje, że 

zarówno eksport, jak i import takich ga-

tunków jest możliwy tylko po uzyskaniu 

stosownych świadectw lub pozwoleń. 

Gatunki objęte ochroną zostały zamiesz-

czone w trzech załącznikach do Konwen-

cji. „Załącznik I obejmuje wszystkie ga-
tunki zagrożone wyginięciem, które są 

lub mogą być przedmiotem handlu. 
Handel okazami tych gatunków powi-
nien być poddany szczególnie ścisłej re-
glamentacji w celu zapobieżenia dalsze-
mu zagrożeniu ich istnienia i może być 

dozwolony jedynie w wyjątkowych oko-
licznościach. 

2. Załącznik II obejmuje: 
(a) wszystkie gatunki, które wprawdzie 
niekoniecznie już teraz są zagrożone wy-
ginięciem, nie mniej mogą stać się taki-
mi, jeżeli handel okazami tych gatunków 
nie zostanie poddany ścisłej reglamenta-
cji mającej zapobiec eksploatacji nie da-
jącej się pogodzić z ich utrzymaniem, 
oraz 

(b) niektóre gatunki, które powinny być 

przedmiotem reglamentacji w celu pod-
dania skutecznej kontroli handlu oka-
zami gatunków objętych załącznikiem II 
w myśl punktu (a). 
3. Załącznik III obejmuje wszystkie ga-
tunki, co do których jedna ze Stron uzna 
swoją właściwość do objęcia ich regla-
mentacją mającą na celu zapobieżenie 
lub ograniczenie eksploatacji tych ga-
tunków i wymagającą współpracy innych 
Stron w zakresie kontroli handlu” (CI-

TES, 1973). 

  

Kontrola przewozu przez granicę 

Wspólnoty okazów gatunków zagrożo-

nych wyginięciem spoczywa w Unii Eu-

ropejskiej na Służbie Celnej. W przypad-

ku stwierdzenia naruszenia postanowień 

Konwencji, sprawa jest przekazywana 

Policji do dalszego postępowania. Po 

orzeczeniu przepadku zwierząt na rzecz 

Skarbu Państwa, Minister Środowiska 

jest obowiązany wskazać podmiot, który 

będzie uprawniony do posiadania okazu. 

Najczęściej są to izby celne, które doko-

nały zatrzymania. Okazy te są wykorzy-

stywane do celów edukacyjnych i szkole-

niowych. 

 

 

REGULACJE UNIJNE I KRAJOWE 
 

 

Unia Europejska, jak było już 

wspomniane, nie jest stroną Konwencji 

Waszyngtońskiej. W związku z tym ma-

my do czynienia z odrębnymi regulacja-

mi zawartymi w szeregu rozporządzeń, 

odnoszących się do Konwencji CITES 

(PRZEGLĄD REGULACJI…, 2011). Rozpo-

rządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 

grudnia 1996 r. w sprawie ochrony ga-

tunków dzikiej fauny i flory w drodze 

regulacji handlu nimi określa zagrożone 

gatunki w czterech załącznikach (A, B, C 

i D) różnicując dzięki temu podziałowi 

stopień ochrony i charakter środków 

handlowych (STRESZCZENIE…, 2010).  

 

Wprowadzenie na teren Unii Eu-

ropejskiej okazów gatunków wymienio-
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nych w załącznikach A, B, C i D wymaga 

przeprowadzenia niezbędnych kontroli i 

przedstawienia zezwolenia na przywóz 

danego okazu wydanego przez organ 

administracyjny w granicznym urzędzie 

celnym państwa należącego do Unii Eu-

ropejskiej, na terenie którego będzie 

miejsce wprowadzenia danego zwierzę-

cia. Identyczna procedura występuje w 

przypadku wywozu lub powrotnego wy-

wozu okazu poza terytorium Wspólnoty. 

Jest możliwe zaistnienie sytuacji, w któ-

rej państwo członkowskie odrzuca wnio-

sek o wydanie zezwolenia wspomnianego 

wcześniej. W takim przypadku państwo 

to zobowiązane jest do powiadomienia 

Komisji Europejskiej o istotnej przyczy-

nie odrzucenia wniosku (ROZPORZĄDZE-

NIE RADY (WE) NR 338/97, 1996).  

 

W wypadku przewozu na terenie 

Unii Europejskiej żywych okazów ga-

tunków wymienionych w załączniku A 

wymagane jest zarówno zezwolenie na 

przywóz jak i zezwolenie państwa człon-

kowskiego obecnego miejsca pobytu 

zwierzęcia. Jeśli sytuacja dotyczy innego 

przewozu niż na terenie Wspólnoty wy-

magane jest, aby osoba odpowiedzialna 

za przewóz była w stanie okazać dowód 

legalnego pochodzenia zwierzęcia. Inna 

jest sytuacja przewozu żywych okazów 

wymienionych w załączniku B, ponieważ 

wymagane jest upewnienie się przez 

właściciela okazu czy odbiorca zwierzę-

cia jest wystarczająco poinformowany o 

właściwej opiece nad danym okazem. W 

każdym przypadku przewozu żywych 

okazów gatunków obligatoryjnie wyma-

gane jest zapewnienie odpowiednich wa-

runków i opieki w celu zmniejszenia ry-

zyka negatywnych skutków jakie mogą 

dotknąć zwierzę podczas przewozu oraz 

zapobieganiu złego traktowania. Czas 

przewozu zawsze dobiega końca. Kończy 

się w miejscu wprowadzenia lub miejscu 

pobytu zwierzęcia na stałe lub okresowo. 

W celu kontroli transportu, miejsc poby-

tu zwierząt oraz dopełnienia formalności 

związanych z wprowadzeniem jak i wy-

wozem okazów państwa członkowskie 

zobowiązały się wyznaczyć w tym celu 

urzędy celne, które będą za te procesy 

odpowiedzialne (ROZPORZĄDZENIE RADY 

(WE) NR 338/97, 1996).     

 

W Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 

338/97 określono pewne odstępstwa od-

noszące się do okazów: urodzonych i wy-

hodowanych w niewoli lub sztucznie 

rozmnożonych, przewożonych tranzytem, 

będących dobrem prywatnym, będących 

częścią gospodarstwa domowego i prze-

znaczonych dla instytucji naukowych. 

Ponadto okazy gatunków wymienionych 

w załączniku A podlegają zakazowi obro-

tu oraz wykorzystaniu do celów handlo-

wych i pozyskiwania zysku (ROZPORZĄ-

DZENIE RADY (WE) NR 338/97, 1996; 

STRESZCZENIE…, 2010). 

 

 
Fot. 2. Żółw stepowego (Testudo horsfieldii) niele-

galnie przewieziony przez granicę  

(źródło: http://www.bialapodlaska. 

uc.gov.pl/?obiekt=1048). 

 

Wszystkie regulacje zawarte w 

rozporządzeniach unijnych obowiązują 

bezpośrednio w Polsce. W niektórych 

przypadkach prawodawstwo unijne po-

zostawia swobodę krajom Unii Europej-

skiej. W omawianym przedmiocie taką 

swobodę pozostawiono w przypadku re-

jestracji okazów gatunków objętych 

przepisami CITES i rozporządzeń unij-

nych. Kwestie wymienionej rejestracji 

określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody. W art. 64 ustawy 

określono podmiot, który ma obowiązek 

pisemnego zgłoszenia do rejestru, jest 

nim „posiadacz żywych zwierząt gatun-
ków wymienionych w załącznikach A i B 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (…) 
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płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a 
także prowadzący ich hodowlę, jest obo-
wiązany do pisemnego zgłoszenia ich do 
rejestru”.  Od określonego zgłoszenia 

ustawa przewiduje zwolnienia wymie-

nione w art. 64 ust. 2. Przykładem takie 

zwolnienia są ogrody zoologiczne. Orga-

nem właściwym do dokonania wpisu lub 

wykreślenia z rejestru według art. 64 

ust. 3 jest „starosta właściwy ze względu 
na miejsce przetrzymywania zwierząt 
lub prowadzenia ich hodowli”. Wniosek o 

dokonanie wpisu powinien być złożony w 

terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny 

jego złożenia oraz powinien zawierać 

informacje wymagane na podstawie art. 

64 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. W 

przypadku zaniechania obowiązku reje-

stracji prawo polskie przewiduje sankcje 

w postaci kary aresztu bądź grzywny 

(USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY, 2004; 

PRZEGLĄD REGULACJI…, 2011).  

 

 

 

 

ZASADY I PROCEDURY PRZY PRZYWOZIE OKAZÓW CITES DO POLSKI 

 

Okazy chronione przez konwencję 

waszyngtońską nie mogą być poddane 

procedurze celnej bez przedstawienia 

stosownych dokumentów. Przywóz do 

Polski okazów gatunków wymienionych 

w załączniku A lub B wymaga przedsta-

wienia w granicznym urzędzie celnym 

zezwolenia na przywóz wydanego przez 

organ administracyjny Państwa Człon-

kowskiego, do którego jest przywożony 

okaz (Minister właściwy do spraw śro-

dowiska) oraz towarzyszącego mu orygi-
nału ważnego zezwolenia na wywóz lub 
świadectwa powrotnego wywozu wyda-

nego przez organ administracyjny kraju, 

z którego zwierzę jest wywożone. Przy-

wóz gatunków wymienionych w załącz-

niku C wymaga przedstawienia w urzę-

dzie celnym: zawiadomienia o przywozie 
oraz zezwolenia na wywóz, świadectwa 
powrotnego wywozu lub świadectwa po-
chodzenia wydanego zgodnie z Konwen-

cją CITES przez organ administracyjny 

kraju wywozu. Natomiast przywóz oka-

zów wymienionych w załączniku D wy-

maga przedstawienia w urzędzie celnym 

państwa, do którego okaz jest przywożo-

ny zawiadomienia o przywozie. 

  
Zezwolenie na przywóz jak i 

świadectwo pochodzenia okazu gatunku 

wymienionego w zał. C są ważne mak-

symalnie przez 12 miesięcy od dnia ich 

wydania. 

  

Osoba, która zamierza przywieźć 

zwierzę chronione przez Konwencję CI-

TES zobowiązana jest złożyć w urzędzie 

celnym zgodnie z art. 22 rozporządzenia 

nr 865/2006: oryginał zezwolenia na 

przywóz kopię dla posiadacza” zezwole-

nia na przywóz jeżeli zezwolenie na 

przywóz tak stanowi, dokumentację z 

kraju wywozu lub powrotnego wywozu. 

Kopię wskazanych dokumentów urząd 

celny przesyła koordynatorowi ds. CI-

TES, do Wydziału Dozoru w Izbie Celnej 

w Poznaniu (ALEJSKA, 2009). 

 

KONSEKWENCJE PRZYWOZU DO POLSKI ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ 

 

Turyści naruszają postanowienia 

konwencji CITES, nie wiedząc o ograni-

czeniach w handlu chronionymi gatun-

kami roślin i zwierząt. Często turyści 

stają się przestępcami nieświadomie 

kupując pamiątki dla siebie i bliskich, 
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wracając z egzotycznych zakątków świa-

ta. Wiele pamiątek wykonywanych jest 

ze zwierząt zagrożonych wyginięciem np. 

figurki z kości słoniowej, skóry lamparta, 

torby z krokodyla, koralowce. Nabywcy 

bardzo często nie zdają sobie sprawy, że 

sprzedaż w sklepach, na bazarach, tar-

gach żywych zwierząt czy pamiątek z 

nich wykonanych nie znaczy, że ich ku-

powanie oraz przewóz są legalne. Kupu-

jący nie żądają od sprzedawców doku-

mentów potwierdzających legalność po-

chodzenia nabywanych zwierząt. Bywa i 

tak, że nieznający obowiązującego prawa 

turyści przywożą na przykład znalezione 

na plaży koralowce i w ten sposób stają 

się mimo woli przemytnikami. Należy 

pamiętać, że nieznajomość prawa nie 

usprawiedliwia jego niestosowania. Jako 

przykład można podać turystkę, która 

wracająca samolotem z Tajlandii, nie 

kryła zaskoczenia, gdy celnicy zakwe-

stionowali znalezioną przez nią na nad-

morskiej plaży muszlę twierdząc, iż jest 

to muszla morskiego ślimaka - olbrzyma, 

chronionego Konwencją Waszyngtońską 

CITES. Pierwszy raz słyszała, że na 

przywóz takiego typu pamiątki trzeba 

mieć specjalne zezwolenie. Do przewozu 

egzotycznych zwierząt, a także jakich-

kolwiek przedmiotów z nich wytworzo-

nych konieczne jest specjalne zezwolenie 

CITES. Musimy o tym wiedzieć wybiera-

jąc się za granicę oraz decydując się na 

posiadanie gatunku zwierząt zagrożone-

go wyginięciem chronionego przez kon-

wencję waszyngtońską (ZAGROŻENIA, 

2014). Przywożąc takie okazy czy 

przedmioty wykonane ze zwierząt zagro-

żonych wyginięciem bez potrzebnego 

zezwolenia łamiemy prawo i narażamy 

się na konsekwencje karne. Bowiem, 

zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 

proceder ten jest traktowany jako prze-

stępstwo, za które grozi kara pozbawie-

nia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Na-

tomiast okazy przywożone bez stosowne-

go zezwolenia podlegają oczywiście kon-

fiskacie (ŚWIDEREK, 2008). 

 

 

PRZYKŁADY PRÓB NIELEGALNEGO WPROWADZENIA CHRONIONYCH GATUNKÓW  

ZWIERZĄT NA TERYTORIUM POLSKI 

 

Funkcjonariusze Służby Celnej na 

polsko-ukraińskim przejściu granicznym 

w Medyce zatrzymali spreparowanego 

żbika (Felis silvestris), o rozpiętości bli-

sko 1 metra, który jest objęty ochroną na 

mocy Konwencji CITES. Gatunek ten 

znajduje się także w Polskiej Czerwonej 

Księdze Zwierząt oraz dyrektywie siedli-

skowej i konwencji berneńskiej. By le-

galnie móc przewieźć okaz przez granicę 

konieczne są odpowiednie dokumenty. 

28-letni obywatel Ukrainy nie zgłosił 

okazu do kontroli celnej. Nie posiadał 

również wymaganych dokumentów. W 

Polsce, do okresu średniowiecza, żbiki 

zamieszkiwały cały obszar kraju. Ekolo-

dzy alarmują, że obecna sytuacja jest 

dramatyczna, ich liczebność może nie 

przekraczać nawet 200 osobników. Oby-

watel Ukrainy tłumaczył, że żbik miał 

być prezentem dla jego kolegi w Polsce, 

jednak przez brak dokumentów naraził 

się na odpowiedzialność karną 

(http://www.przemysl.ic.gov.pl).  
 

Kolejnym przykładem jest próba 

przewiezienia przez granicę spreparo-

wanego, chronionego bielika zwyczajne-

go (Haliaeetus albicilla). Do zdarzenia 

doszło na przejściu granicznym w Medy-

ce. 37-letni Niemiec wyjaśniał, że ten 

okaz objęty ścisłą ochroną miał być pre-

zentem dla żony. Służba Celna zabezpie-

czyła wypreparowanego bielika do dal-

szego postępowania. Ten największy 

ptak szponiasty północnej Europy, miał 

w tym przypadku ok. 100 cm długości 

ciała. Obywatel Niemiec nie posiadał 
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wymaganych dokumentów, by móc 

przewieźć bielika (http://www.przemysl 
.ic.gov.pl). 

 

Funkcjonariusze Służby Celnej 

wykryli 24 marca br. w trakcie kontroli 

przestrzeni bagażowej pojazdu, usiłowa-

nie przez obywatela Ukrainy dokonania 

wywozu z Polski 2 białych i 2 różowych 

papug kakadu bez wymaganych zezwo-

leń. Cena 1 okazu może sięgać nawet 9 

tys. złotych. Ptaki zostały przekazane 

Ogrodowi Zoologicznemu w Zamościu 

(http://www.przemysl.ic.gov.pl).  
 

26.08.2014 r. funkcjonariusze 

Służby Celnej w Medyce wykryli prepa-

raty lecznicze zawierające w swym skła-

dzie wyciąg z chronionych pijawek le-

karskich. Niezgłoszone do kontroli celnej 

16 kremów zawierających w swym skła-

dzie wyciąg, z chronionych na mocy 

Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), 

pijawek lekarskich próbowała przewieźć 

obywatelka Polski. Kremy zostały wy-

kryte w bagażu Polki. Kobieta tłumaczy-

ła, że wiozła je na własne potrzeby. To-

war został zatrzymany do dalszego po-

stępowania. Kobieta nie zgłosiła kremów 

do kontroli oraz nie posiadała wymaga-

nych zezwoleń, na podstawie których 

mogłaby je przewieźć przez granicę 

(http://www.przemysl.ic.gov.pl).  
 

29 maja br. na polsko-ukraińskim 

przejściu granicznym w Korczowej funk-

cjonariusze wykryli 500 szt. kapsułek 

zawierających w swoim składzie wyciąg 

z chronionego pławikonika koroniastego 

(Hippocampus coronatus). 35-letnia 

obywatelka Ukrainy nie zgłosiła do kon-

troli celnej towaru, ponadto nie posiada-

ła wymaganych dokumentów. Podróżna 

tłumaczyła, że przewoziła je do Polski 

dla znajomej osoby. Celnicy zabezpieczy-

li medykamenty do dalszego postępowa-

nia a obywatelka Ukrainy poniesie od-

powiedzialność w związku z narusze-

niem przepisów ustawy o ochronie przy-

rody (http://www.przemysl.ic.gov.pl). 
 

 
Fot. 3. Chronione żółwie stepowe z przemytu 

(źródło: http://info.wiadomosci.gazeta.pl/ szu-

kaj/wiadomosci/przemyt+zwierz%C4%85t). 

 

22.04.2014 r. na przejściu gra-

nicznym w Korczowej obywatelka Ukra-

iny usiłowała przewieźć nielegalnie 

przez granicę 69 spreparowanych owa-

dów. 9 z zatrzymanych owadów okazało 

się być chronionymi okazami CITES, na 

przewóz których kobieta nie posiadała 

odpowiednich zezwoleń. Zatrzymane 

motyle należą do gatunków: Troides ro-
domanthus, Ornithoptera priamus, Or-
nithoptera creoesus, Trogonoptera bro-
okiana i na wolności występują w Male-

zji, Indonezji, Sumatrze czy na Wyspach 

Salomona. Są one ujęte w załączniku B 

Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), 

której celem jest ochrona dziko występu-

jących populacji zwierząt i roślin gatun-

ków zagrożonych wyginięciem. Konwen-

cja, poprzez kontrolę i ograniczenie mię-

dzynarodowego handlu, chroni nie tylko 

żywe gatunki zwierząt i roślin zagrożo-

nych wyginięciem, ale także spreparo-

wane okazy oraz wykonane z nich 

przedmioty np. torebki, paski, figurki 

itd. Kobieta wyjaśniła, że spreparowane 

okazy nie są jej własnością, a miała je 

tylko przewieźć przez granicę. Najpraw-

dopodobniej miały one trafić do odbiorcy 

w Krakowie. Służba Celna zabezpieczyła 

owady do dalszego postępowania 

(http://www.przemysl.ic.gov.pl). 

 

 

http://www.przemysl/
http://info.wiadomosci.gazeta.pl/%20szukaj/wiadomosci/przemyt+zwierz%C4%85t
http://info.wiadomosci.gazeta.pl/%20szukaj/wiadomosci/przemyt+zwierz%C4%85t
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STATYSTYKI 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Liczba sztuk 

zatrzymanych 

żywych oka-

zów zwierząt 

64 305 1172 789 1474 44 537 1005 105 249 2016 

Tab. 1. Liczba zatrzymanych sztuk żywych okazów zwierząt CITES w Polsce przez Służbę Celną w latach 

1998-2008. (Tabela opracowana na podstawie danych Ministerstwa Środowiska źródło: 

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_02/b76d54877a788aa3d5fe1b1141a8d60d.pdf). 

 

Wyszczególnienie 2000 2007 2008 2009 

Liczba zatrzyma-

nych okazów CITES 1706 3255a 1024a 12198a 

…w tym żywych 

roślin i zwierząt 1186 60 42 1015 

Tab. 2. Liczba okazów CITES zatrzymanych przez Służby Celne w latach 2000-2009. (Tabela opracowana na 

podstawie danych GUS, źródło: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/se_ochrona_srodowiska_2010r.pdf). 

 

IZBA CELNA W WARSZAWIE 

Rok 

Liczba: Wynik w zakresie zwalczania 

przemytu okazów CITES pod 

względem zatrzymań w Polsce 
zatrzymanych okazów 

CITES 

zatrzymań okazów CI-

TES 

2007 - 84 37% 

2008 526 60 34% 

2009 72 (plus 30 kg koralowca) 57 22% 

2010 - 369 - 

2011 - 32 20% 

2012 ponad 4 tys. - 20% 

2013 ponad 314 - 37% 

Tab. 3. Wynik działań Izby Celnej w Warszawie dotyczącej przemytu okazów CITES w latach 2007-2013. 

(Tabela opracowana na podstawie sprawozdań umieszczonych na stronie Izby Celnej w Warszawie: 

http://bip.warszawa.ic.gov.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=80&Itemid=471). 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Omówiony przedmiot wskazuje na 

to, iż pod wpływem różnych czynników 

ukształtowało się ustawodawstwo dotyczą-

ce możliwości przywozu zwierząt objętych 

ochroną do Polski. Cały ten proces od po-

czątku do końca wymaga nie tylko speł-

nienia warunków formalnych, ale również 

podlega kontroli. Nikt bezkarnie nie może 

ad hoc przywieźć zwierzęcia do kraju. 

Każdy taki przejaw podlega sankcjom i 

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_02/b76d54877a788aa3d5fe1b1141a8d60d.pdf
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dopełnieniu „zapomnianych” warunków. 

Prawodawstwo, zarówno na poziomie 

międzynarodowym, wspólnotowym, jak i 

krajowym reguluje kwestie ochrony zwie-

rząt zagrożonych wyginięciem. Dzięki 

temu mamy jasną sytuację, wiemy o moż-

liwościach lub ich braku na przywóz okre-

ślonych gatunków, wiemy jak cała proce-

dura ma przebiegać oraz wiemy jakie ne-

gatywne skutki mogą nas spotkać w razie 

nie spełnienia warunków.  
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ZNACZENIE WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ 

I METABOLIZM TKANKI KOSTNEJ 

STRESZCZENIE 

Kości jako czynne metabolicznie 

struktury pełnią w organizmie szereg 

istotnych funkcji. Rozwój tkanki kostnej 

rozpoczyna się już w okresie neonatal-

nym, a jej czynność metaboliczna zacho-

wana jest przez całe życie. W tym czasie 

tkanka kostna podlega ciągłej przebu-

dowie zwanej remodelowaniem kostnym. 

Wpływ na gospodarkę mineralną kości i 

prawidłowe utrzymanie procesów fizjolo-

gicznych wywierają PTH, kalcytonina i 

witamina D3. Począwszy od życia płodo-

wego aż do naturalnej śmierci, bezpo-

średnie lub pośrednie działanie na fizjo-

logię tkanki kostnej wywierają także 

dodatkowe czynniki, wśród których nale-

ży wymienić składniki pokarmowe, 

czynniki wzrostu, hormony, witaminy 

oraz pierwiastki takie jak Ca, P czy Mg.  

 

Słowa kluczowe: homeostaza mineralna, 

osteoporoza, metabolizm kostny, szczu-

ry. 

 
 

 

IMPORTANCE OF SELECTED FACTORS ON THE PROPER DEVELOPMENT  

AND BONE METABOLISM 

SUMMARY 

Bones as a metabolically active 

structures play a crucial role in the body 

mineral homeostasis. The development 

of bone tissue starts in the neonatal pe-

riod, and its metabolic activity is main-

tained throughout the whole lifetime. 

Thus, bone is a dynamic tissue that 

is constantly undergoing the process 

called bone remodeling. Parathyroid 

hormone, calcitonin as well as vitamin 

D3 have major regulating functions, 

which is necessary for the proper 

maintenance of physiological processes 

of bone tissue. Starting from gestation 
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until natural death some additional fac-

tors affecting directly the physiology of 

bone, from among which the following 

should be mentioned: nutrients, growth 

factors, hormones, vitamins or minerals 

such as Ca, P or Mg. 

 

Keywords: bones, mineral homeostasis, 

osteoporosis , bone metabolism, rats. 

 

 

WSTĘP 

 

Kości pełnią w organizmie wiele 

istotnych funkcji, spośród których głów-

nie wymienia się funkcję podporową, 

gdzie wraz z mięśniami tworzą narząd 

ruchu. Niemniej ważna rola kości spro-

wadza się do ochrony narządów, w tym 

serca, płuc oraz centralnego układu ner-

wowego. Tkanka kostna, począwszy od 

okresu neonatalnego aż po późną starość 

jest aktywna metabolicznie i podlega 

procesowi ciągłej przebudowy. Proces ten 

nazywa się remodelowaniem kostnym i 

dotyczy zarówno wielkości oraz kształtu 

kości, jak i wewnętrznego przestrzenne-

go ułożenia beleczek kostnych,  co osta-

tecznie wpływa na ich wytrzymałość me-

chaniczną. Fizjologicznie w tkance kost-

nej dochodzi do nieustannych zmian, na 

które składają się procesy kościotwórcze 

i kościogubne. Za zrównoważenie tych 

dwóch procesów odpowiedzialne są swo-

iste komórki tkanki kostnej zwane oste-

oblastami, które odpowiadają za procesy 

syntezy oraz osteoklasty, które wpływają 

na resorpcję kości. W rozwijającym się 

młodym organizmie dominują procesy 

kościotworzenia nad procesami resorpcji. 

U osobników z w pełni dojrzałym ukła-

dem szkieletowym procesy te równoważą 

się, zaś w okresie starzenia się organi-

zmu dochodzi do znacznego zmniejszenia 

masy kostnej, będącego wynikiem 

wzmożonej aktywności osteoklastów. 

Niemniej ważne jest również to, iż na 

prawidłowy rozwój tkanki kostnej mło-

dego organizmu wpływa szereg czynni-

ków, takich jak czynniki środowiskowe, 

dieta czy też aktywność fizyczna. To czy 

nieprawidłowości metaboliczne rozwiną 

się w zaburzenia rzutujące na stan 

zdrowotny organizmu, w dużej mierze 

zależy od podaży składników mineral-

nych w odpowiedniej ilości i proporcji 

oraz od funkcjonalności układu hormo-

nalnego (FLYNN, 2003; HOEBERTZ I 

WSPÓŁAUT.,  2003; KINI I WSPÓŁAUT., 

2012). 

 

 

JAK POWSTAJĄ KOŚCI? 

Tkanka kostna jest tkanką łączną 

pochodzenia mezodermalnego, powstają-

cą ze środkowego listka zarodkowego, 

która wraz ze swoim rozwojem ulega 

kostnieniu. Fizjologicznie, w procesach 

rozwojowych organizmu wyróżnia się 

dwa rodzaje kostnienia: kostnienie na 

podłożu błoniastym i na podłożu 

chrzęstnym. Kostnienie na podłożu bło-

niastym charakterystyczne jest przede 

wszystkim dla kości płaskich oraz w 

niewielkim stopniu dla trzonów kości 

długich. Jeszcze w okresie płodowym 

pojawiają się w kościach pierwotne be-

leczki o budowie grubowłóknistej, które 

po przemianach przekształcają się w 

tkankę kostną drobnowłóknistą, zwaną 

inaczej blaszkowatą. Drugim rodzajem 

kostnienia jest kostnienie na podłożu 

chrzęstnym, które dotyczy rozwoju szkie-
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letu osiowego. Tworzenie tkanki kostnej 

rozpoczyna się już w okresie prenatal-

nym od procesu zwanego kostnieniem 

śródchrzęstnym, które charakteryzuje 

się pojawieniem tzw. pierwotnych cen-

trów kostnienia. Jest to proces złożony, 

wieloetapowy zachodzący pod wpływem 

licznych czynników. Pierwotne centrum 

kostnienia powstaje w wyniku wniknię-

cia mniej więcej w połowie długości trzo-

nu kości pęczka naczyń krwionośnych, 

które niosą za sobą komórki osteogenne. 

Z komórek tych wywodzą się osteoblasty, 

komórki posiadające zdolność do wytwa-

rzania osteoidu, ulegającego po pewnym 

czasie mineralizacji. Dzięki temu w cen-

tralnej części trzonu wytwarzana jest 

kość gąbczasta, powstająca z niedojrzałej 

tkanki kostnej splotowatej, a proces ten, 

jak wspomniano wyżej, zwany jest kost-

nieniem śródchrzęstnym. Równoczesnym 

procesem jest powiększanie się jamy 

szpikowej w środkowej części trzonu, a 

dzieje się to dzięki resorpcyjnemu dzia-

łaniu osteoklastów. Regulacja tego pro-

cesu odbywa się przez białko podobne do 

parathormonu (PTHrP) oraz białko pe-

riondrialne Ihh. W kościach płodów ssa-

ków, w końcowym okresie ciąży lub u 

noworodków po porodzie, powstają wtór-

ne centra kostnienia, które rozwijają się 

w jednej bądź obu nasadach kości. 

Oprócz wzrostu na długość, kości ulegają 

również kostnieniu obwodowemu, które 

zapewnione jest przez dobudowywanie 

tkanki kostnej od strony warstwy roz-

rodczej okostnej. Dzięki temu, powięk-

szeniu ulega jama szpikowa, a ścieńcze-

niu warstwa kości zbitej z jednoczesnym 

wzrostem średnicy trzonu kości długich. 

Formuje się wówczas dojrzała kość o du-

żej wytrzymałości (BALLOCK, 2003; KINI I 

WSPÓŁAUT.,  2012; QIN I WSPÓŁAUT., 

2004). 

 

Fizjologicznie największy przy-

rost masy kostnej występuje w okresie 

wzrostu i dojrzewania płciowego organi-

zmu. W tym czasie dochodzi do inten-

sywnego rozwoju długości i grubości ko-

ści. Aby procesy te mogły zachodzić pra-

widłowo, a rozwijający się młody orga-

nizm osiągnął odpowiednią budowę 

układu szkieletowego, muszą zostać za-

angażowane mechanizmy regulujące 

prawidłowy przebieg remodelowania 

kostnego. Do czynników mających klu-

czowe znaczenie dla tego procesu zali-

czyć należy hormony takie jak: para-

thormon, kalcytonina, hormon wzrostu, 

hormony tarczycy oraz męskie i żeńskie 

hormony płciowe tj. androgeny i estroge-

ny. Regulujący wpływ na metabolizm 

kostny wywierają również aktywny me-

tabolit witaminy D3, interleukiny, trans-

formujący czynnik wzrostu, insulinopo-

dobne czynniki wzrostu I i II, leptyna, 

czynnik martwicy nowotworów oraz in-

terferon (MUSZYŃSKA – ROSŁAN I 

WSPÓŁAUT., 2008; NOWORYTA - ZIĘTARA I 

WSPÓŁAUT., 2008). Jak wspomniano wy-

żej największą dynamikę zmian w meta-

bolizmie tkanki kostnej stwierdza się w 

okresie dojrzewania oraz na początku 

wieku dojrzałego, kiedy w kościach od-

kładane są duże ilości minerałów, takich 

jak Ca i P oraz Zn i Mg. Szczytowa masa 

kostna (PBM- Peak Bone Mass) osiągana 

jest u ludzi w wieku 28-35 lat, a 90-95% 

PBM osiągane jest już w wieku 20 lat 

(HAENEY I WSPÓŁAUT., 2000; PHILLIPS, 

2000; WŁODAREK, 2009). Z tego wynika, 

iż wielkość PBM jaką organizm wytwo-

rzy w wymienionym wyżej przedziale 

czasowym, będzie warunkować stan 

układu kostno-szkieletowego w przyszło-

ści. Podkreślić jednak należy, iż wielkość 

osiągniętego PBM, intensywność obrotu 

kostnego, wytrzymałość mechaniczna 

kości, czy wreszcie wynikająca z wieku 

intensywność utraty masy kostnej są w 

około 65-90 % uwarunkowane czynni-

kami genetycznymi. Pozostałe 10-35% to 

czynniki żywieniowe, jak podaż i biodo-

stępność składników pokarmowych, ak-

tywność fizyczna, czy też czynniki śro-

dowiskowe jak na przykład toksyny czy 

promieniowanie UV są nie mniej istotne, 

ponieważ przez ich obecność lub brak 

istnieje możliwość zapobiegania wystą-

pieniu zaburzeń nie tylko ilościowych, 

ale również jakościowych w tkance kost-

nej. Zaburzenia te manifestują się w po-

staci konkretnych schorzeń, takich jak 
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krzywica, osteodystrofia, osteomalacja 

czy też osteoporoza (MUSZYŃSKA- MU-

SZYŃSKA – ROSŁAN I WSPÓŁAUT., 2008; 

GOULDING, 2002). 

 

 

PRZEBUDOWA I MINERALIZACJA TKANKI KOSTNEJ 

 

Aby organizm mógł się prawidło-

wo rozwijać, a następnie funkcjonować 

na zrównoważonym poziomie, zachodzić 

musi zsynchronizowana i usystematy-

zowana sekwencja zmian polegająca na 

degradacji tkanki kostnej przez oste-

oklasty i odbudowywaniu w tym miejscu 

nowej tkanki przez osteoblasty. Przebu-

dowie takiej ulega kość zarówno od stro-

ny odokostnowej jak i szpikowej, co ściśle 

wiąże się ze zmianą średnicy kości. Pro-

cesy te mają na celu dostosowanie wy-

trzymałości kośćca do zmieniających się 

obciążeń mechanicznych, wynikających z 

intensyfikacji aktywności ruchowej mło-

dego rozwijającego się organizmu. W 

okresie wzrostu dochodzi do istotnych 

zmian w budowie histologicznej, a mia-

nowicie tkanka splotowata grubowłókni-

sta zastępowana jest tkanką blaszkowa-

tą, zwaną tkaną kostną zbitą. W tkance 

kostnej zbitej znajdują się kanały od-

żywcze, tzw. kanały Haversa, otoczone 

początkowo blaszkami tkanki łącznej 

wiotkiej. Blaszki te wraz kanałem, który 

otaczają, tworzą podstawową jednostkę 

morfologiczno - czynnościową tkanki 

kostnej zbitej - osteon.  Wraz w wiekiem, 

osteony ulegają mineralizacji na skutek 

odkładania się w nich osteoidu, czyli or-

ganicznej części macierzy kostnej pocho-

dzenia osteoblastycznego. (PAJEVIC, 

2009; KINI I WSPÓŁAUT., 2012). 

  

Mineralizacja kości w początko-

wym okresie życia postnatalnego wystę-

puje na niewielkim poziomie, ponieważ 

zachodzi przewaga procesów osteosynte-

zy nad resorpcją. Wówczas, gdy nastąpi 

optymalny rozwój kości charaktery-

styczny dla danego gatunku dochodzi do 

systematycznego wzrostu mineralizacji 

skoordynowanego z procesami przebu-

dowy. Mineralizacja rozpoczyna się w 

tzw. pierwotnym jądrze mineralizacji. 

Jony głównie magnezu układające się na 

powierzchni jądra mineralizacji powodu-

ją wzrost kryształów hydroksyapatyto-

wych, a to przyczynia się do zwiększania 

ilości kryształów mineralnych, które jako 

wtórne powstają przez odrywania się 

jonów Mg od już istniejących. Minerali-

zacja składa się z dwóch procesów. 

Pierwszym z nich jest zapoczątkowanie 

mineralizacji, przez wydzielanie pęche-

rzyków macierzy pochodzących z komó-

rek budujących chrząstkę wzrostową i 

osteoblasty. Drugi proces ma na celu 

sprawowanie kontroli nad składem ma-

cierzy zewnątrzkomórkowej oraz regula-

cją wielkości kryształów hydroksyapaty-

towych, których interakcja z białkami 

niekolagenowymi macierzy kostnej wa-

runkuje twardość i sztywność kości. Po-

czątkowo powstają kryształy hydroksy-

apatytu wewnątrz pęcherzyków, a na-

stępnie dochodzi do ich uwolnienia do 

przestrzeni zewnątrzkomórkowej i kon-

tynuacja ich wzrostu pomiędzy włókna-

mi kolagenu. Zwiększa to wytrzymałość 

kości, a tym samym oporność na złama-

nia (HOEBERTZ I WSPÓŁAUT., 2003; HUN-

TER I WSPÓŁAUT., 2001; KINI I WSPÓŁ-

AUT., 2012).    

 

 

 

REGULACJA HORMONALNA METABOLIZMU KOSTNEGO 

 

Metabolizm kostny jest ściśle 

związany z gospodarką hormonalną or-

ganizmu. O tym, czy następują procesy 

resorpcji kości, czy też procesy odbudowy 
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decydują w głównej mierze parathormon 

(PTH), kalcytonina oraz aktywny meta-

bolit witaminy D3, czyli 1,25-

dihydroksycholekalcyferol(1,25(OH)2D3) 

(HOLICK, 1996; PAJEVIC, 2009). PTH jest 

wytwarzany i uwalniany w przytarczy-

cach pod wpływem zwiększonego stęże-

nia zjonizowanego Ca w surowicy krwi. 

W badaniach dowiedziono, że nieustanne 

dostarczanie w warunkach doświadczal-

nych PTH powoduje utratę masy kost-

nej, a przerwanie jego podawania pobu-

dza tworzenie kości, czyli PTH działa w 

dwojaki sposób (QIN I WSPÓŁAUT., 2004). 

Działanie anaboliczne PTH sprowadza 

się do tworzenia tkanki kostnej w trzech 

etapach: stymulacji proliferacji preoste-

oblastów, różnicowania preosteoblastów 

i osteoblastów oraz hamowania apoptozy 

osteoblastów. Witamina D3 wywiera 

działanie stymulujące w kościach na 

wzrost i dojrzewanie osteoblastów oraz 

wydzielanie przez nie składników orga-

nicznych, takich jak osteokalcyna, oste-

opontyna, fosfataza zasadowa oraz kola-

gen typu II, do macierzy kostnej. Działa-

nie proresorpcyjne PTH sprowadza się 

do jego stymulującego wpływu na ak-

tywność wydzielniczą osteoblastów, po-

przez pobudzanie ich do produkcji i 

uwalniania czynników mających bezpo-

średni wpływ na osteoklasty już istnieją-

ce oraz ich niedojrzałe prekursory. Dzie-

je się tak, dlatego, że osteoklasty nie 

posiadają receptorów dla PTH i nie mogą 

być przez ten hormon bezpośrednio po-

budzane. Stąd istnieje mechanizm po-

średni, w który zaangażowane są oste-

oblasty (HUNTER I WSPÓŁAUT., 2001; QIN 

I WSPÓŁAUT., 2004)). W warunkach hipo-

kalcemii uwalniany jest PTH, który po-

budza mobilizację Ca z kości, w celu po-

wrotu do normokalcemii. Warte podkre-

ślenia jest również działanie parathor-

monu w nerkach, gdzie zwiększa on re-

sorpcję zwrotną jonów Ca z moczu pier-

wotnego, zapobiegając nadmiernej jego 

utracie. Ponadto, Ca przyczynia się do 

powstawania aktywnego metabolitu wi-

taminy D3 przez aktywację 1α-

hydrolazy. Z kolei jeśli poziom Ca w su-

rowicy jest wysoki komórki C tarczycy 

wydzielają kalcytoninę- hormon o dzia-

łaniu przeciwstawnym do PTH. Kalcyto-

nina hamuje resorpcję tkanki kostnej, 

przyczynia się do odkładania Ca w ko-

ściach i zwiększa wydalanie wraz z mo-

czem jonów Ca, Na, Mg, K i Cl (HOLECKI  

I WSPÓŁAUT., 2008; HUNTER I WSPÓŁAUT., 

2001; NAOT, CORNISH, 2008; PAJEVIC, 

2009; LEHTONEN - VEROMAA I WSPÓŁ-

AUT., 2003). 

 

ROLA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH WE WZROŚCIE I GOSPODARCE TKANKI KOSTNEJ 

 

Pierwszym pokarmem, pokrywa-

jącym w pełni zapotrzebowanie odżywcze 

noworodka jest siara. Siara jest pierwot-

na wydzieliną gruczołu mlekowego samic 

ssaków, produkowaną do kilku dni po 

porodzie, zawierającą bioaktywne skład-

niki, niezbędne dla prawidłowego wzro-

stu i rozwoju noworodka. W siarze wy-

stępuje ponad 250 bioaktywnych skład-

ników m.in. białka, tłuszcze, węglowo-

dany, witaminy czynniki wzrostu, enzy-

my przeciwbakteryjne i przeciwwiruso-

we, komórki odpornościowe, cytokiny 

oraz hormony (DU I WSPÓŁAUT., 2009; 

ZIMIECKI I WSPÓŁAUT., 2005). Szczególne 

znaczenie w rozwoju tkanki kostnej od-

grywają substancje takie jak Insulinopo-

dobne Czynniki Wzrostu I i II, Trans-

formujący Czynnik Wzrostu β (IGF-I, 

IGF-II, TGF-β), lizyna, arginina, białka 

serwatkowe, karnityna, laktoza, niena-

sycone kwasy tłuszczowe (NKT), których 

stężenie w siarze jest od kilku do kilku-

nastu razy większe aniżeli w mleku. 

Funkcją wymienionych związków w pro-

cesie metabolizmu kostnego jest uła-

twienie wchłaniania jelitowego m.in. 

składników mineralnych i witamin, ha-

mowanie procesów resorpcyjnych tkanki 

kostnej, czy pobudzanie aktywności fos-

fatazy alkalicznej, która przyczynia się 

do zwiększenia intensywności procesów 



ZNACZENIE WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ I METABOLIZM TKANKI KOSTNEJ 37 

 

www.naukiprzyrodnicze.ssnp.org.pl 
 

kościotworzenia. Na szczególną uwagę 

zasługuje laktoferyna, będąca jednym z 

białek serwatkowych mleka, która  od-

grywa istotną rolę w procesie chelatowa-

nia jonów żelaza oraz zwiększa bioprzy-

swajalność metali, głównie Mn i Zn, 

istotnych z punktu widzenia aktywności 

metabolicznej  tkanki kostnej. W siarze 

istnieje również znacząco wyższy poziom 

niezbędnych pierwiastków tj. Ca, K, Mg 

czy Na w porównaniu z mlekiem (HOU I 

WSPÓŁAUT., 2012; UENISHI I WSPÓŁAUT., 

2007; ZIMIECKI I WSPÓŁAUT., 2005).  

 

W organizmie dorosłego człowieka 

w około 99% całkowitych zasobów Ca 

znajduje się w kościach i zębach, a około 

1% w osoczu krwi. Osoczowa pula Ca 

może występować w formie zjonizowanej 

lub w formie związanej z białkami. Ca 

jest pierwiastkiem niezwykle ważnym w 

wielu procesach fizjologicznych. Jest nie-

zbędny w procesie krzepnięciu krwi, 

kurczliwości mięśni czy też czynności 

układu nerwowego (KOVACS, 2005; HUN-

TER I WSPÓŁAUT., 2001). Odpowiednia 

podaż Ca w diecie jest bardzo ważna w 

rozwoju układu kostnego, a co za tym 

idzie w osiągnięciu prawidłowej, szczy-

towej masy kostnej. Jak wspomniano 

wyżej, odpowiedni udział Ca w diecie lub 

jego właściwa suplementacja wpływa na 

prawidłowe osiągniecie PBM, co bezpo-

średnio działa zapobiegawczo wielu za-

burzeniom układu kostnego po okresie 

osiągnięcia szczytowej masy kostnej. 

Właściwe żywienie uwzględniać musi 

odpowiednią ilość Ca wraz oraz innych 

składników mineralnych takich jak P, 

Mg, Na, a także witamin A, D i K (JA-

ROSZ, 2012). Wchłanianie Ca warunko-

wane jest zapotrzebowaniem organizmu 

na ten makroelement. W przypadku 

zwiększonego zapotrzebowania organi-

zmu na Ca, czyli począwszy od okresu 

niemowlęcego, przez wzrost i dojrzewa-

nie, a także w czasie ciąży i podczas lak-

tacji zwiększa się efektywność jelitowego 

wchłaniania Ca. Absorpcja Ca w prze-

wodzie pokarmowym zachodzi zarówno 

na drodze transportu biernego i zależne-

go od stężenia witaminy D. U noworod-

ków występuje znacznie niższe stężenie 

metabolitów witaminy D3, czyli 25OHD3 

oraz 1,25(OH)2D3, których stężenie za-

leży od transportu łożyskowego. Tuż po 

narodzinach wchłanianie Ca w przewa-

żającej części zachodzi w sposób bierny, 

stymulowany przez aktywny metabolit 

witaminy D3. Wraz z rozwojem przewo-

du pokarmowego dochodzi do wzrostu 

wchłaniania witaminy D, co w sposób 

bezpośredni przekłada się na wzrost ak-

tywnego transportu Ca przez jelito 

(CASHMAN, 2007; HOLICK, 1996; PHIL-

LIPS, 2000; KOVACS, 2005). W przypadku, 

gdy utrata Ca przewyższa jego podaż lub 

absorpcję w jelitach, wówczas dochodzi 

do mobilizacji rezerw wapniowych za-

wartych w kościach, w celu wyrównania 

jego deficytu we krwi. Gdy sytuacja taka 

utrzymuje się przez dłuższy czas, może 

dochodzić do nadmiernej utraty masy 

kostnej i rozwoju osteomalacji lub oste-

oporozy. Przy zróżnicowanym żywieniu 

nie obserwuje się hiperkalcemii, jednak 

zjawisko to w przypadku przyjmowania 

nadmiaru preparatów zawierających Ca 

notowane jest coraz częściej u osób doro-

słych. Hiperkalcemia znacznie częściej 

występuje u dzieci, u których podaż wi-

taminy D przekracza na nią zapotrzebo-

wanie (HAENEY I WSPÓŁAUT.,  2000; JA-

ROSZ, 2012; UENISHI I WSPÓŁAUT., 2007). 

U kobiet w okresie laktacji zwiększenie 

podaży preparatów wapniowych prowa-

dzi do wzrostu poziomu Ca w mleku, co 

przekłada się bezpośrednio na ilość Ca 

dostępnego w mleku dla noworodka, a to 

z kolei przyczynia się do wzrostu mine-

ralizacji kości (KOVACS, 2005; PHILLIPS, 

2000). 

 

Obok Ca bardzo ważnymi makro-

elementami w procesach metabolicznych 

tkanki kostnej są fosfor (P) i magnez 

(Mg). Około 85-90% P ogólnego zgroma-

dzone jest w kościach, jego wchłanianie 

następuje w jelicie cienkim, gdzie istnie-

je liniowa zależność wchłaniania propor-

cjonalna do jego podaży w diecie, w prze-

ciwieństwie do wchłaniania Ca (HAENEY 

I WSPÓŁAUT.,  2000). W badaniach nad 

osteoporozą dowiedziono, iż podaż P po-
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wyżej dziennej normy przyczynia się do 

zwiększonej utraty masy kostnej. Jeśli 

dodatkowo dojdzie do niedoboru Ca, 

wówczas P aktywuje mechanizm uwal-

niania Ca z kości, regulujący gospodarkę 

wapniową. Podkreślić należy, iż nad-

mierna podaż P w codziennej diecie 

wpływa hamująco na proces wchłaniania 

Ca z przewodu pokarmowego (CASHMAN, 

2007; DŻYGADŁO I WSPÓŁAUT., 2012; HA-

ENEY I WSPÓŁAUT.,  2000). Niemniej, od-

powiedni bilans dietetyczny P jest nie-

zmiernie istotny, ponieważ jest szeroko 

wykorzystywany do syntezy wysoko-

energetycznych związków, a jego niedo-

bór skutkuje zaburzeniami w wymianie 

gazów oddechowych na poziomie tkan-

kowym, osłabieniem mięśni oraz zwięk-

szonym ryzykiem wystąpienia osteoma-

lacji u dorosłych (JAROSZ, 2012; WŁODA-

REK, 2009).  

 

Magnez (Mg) również bierze 

udział w metabolizmie kostnym i wielu 

innych reakcjach biochemicznych zacho-

dzących w ustroju. Przyswajanie Mg 

zmniejsza się w przypadku zwiększonej 

koncentracji Ca i P w pożywieniu, dlate-

go też konieczne jest suplementacja ma-

gnezem. Jest to o tyle ważne, ponieważ 

niedobór Mg, a co za tym idzie pogłębia-

jący się stan hypomagnezemii w organi-

zmie przyczyniają się do wystąpienia 

postmenopauzalnej osteoporozy u kobiet 

(DŻYGADŁO I WSPÓŁAUT., 2012; JAROSZ, 

2012). Kryształy hydroksyapatytu po-

siadają w swej budowie jony Mg, które 

umiejscowione są zarówno wewnątrz, jak 

i na jego powierzchni, stanowiąc dla or-

ganizmu pewną rezerwę, podczas niedo-

boru tego pierwiastka w surowicy krwi. 

Hypomagnezemia wpływa na obniżenie 

sekrecji PTH przez przytarczyce, powo-

duje wzrost oporności receptorów dla 

PTH w tkankach docelowych, czyli w 

kościach i nerkach oraz przyczynia się do 

zaburzeń w powstawaniu aktywnego 

metabolitu witaminy D3. Z tego też po-

wodu zaobserwowano u wcześniaków 

stany hipokalcemii, co bezpośrednio rzu-

towało na nieprawidłowy rozwój nowo-

rodków (WŁODAREK, 2009; VORMANN, 

2003). 

 

PODSUMOWANIE 

 

Prawidłowa gospodarka mineral-

na, sprawnie działający układ hormo-

nalny oraz odpowiednie zaopatrzenie 

organizmu w składniki zarówno egzo-

genne jak i endogenne wywierają wpływ 

na rozwój, wzrost i metabolizm kostny 

każdego organizmu. Kość nie jest tkanką 

martwą, a czynną metabolicznie struk-

turą, która podlega ciągłym przemianom 

począwszy od życia płodowego, aż do 

późnej starości. Od tego, w jaki sposób 

zadbamy o kości w życiu młodzieńczym i 

dorosłym zależy nasz komfort życia na 

starość. Pomimo tego, że występowanie 

zaburzeń metabolicznych i chorób kości 

warunkowane jest w około 65-90% to nie 

należy zapominać, iż w pozostałej części 

10-35% zależy od czynników środowi-

skowych, aktywności fizycznej i diety. 

Prawidłowa dieta jest o tyle ważna, gdyż 

zawiera składniki wpływające bezpo-

średnio na stan układu kostnego, a także 

pośrednio na gospodarkę hormonalną. 

To właśnie nieprawidłowa dieta może 

uruchomić hormonozależne procesy ko-

ściogubne. Należy podkreślić, że praca ta 

nie stanowi wyczerpania tematu i nie 

może stanowić jedynego źródła wiedzy w 

zakresie rozwoju, metabolizmu i minera-

lizacji układu kostnego.  
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SCELETIUM TORTUOSUM L. ROŚLINA LECZNICZA O WŁAŚCIWOŚCIACH  

PSYCHOAKTYWNYCH –WYSTĘPOWANIE, UPRAWA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI 

 

STRESZCZENIE 

 

Sceletium tortuosum L. jest to ro-

ślina charakterystyczna dla Południo-

wych obszarów Afryki. Rodowici miesz-

kańcy tamtych terenów wykorzystywali 

tę roślinę w medycynie ludowej i obrzę-

dach ludowych.  Roślina ta cieszy się 

dużym zainteresowaniem ze względu na 

jej właściwości adaptogenne i antystre-

sowe. Wysuszone i poddane fermentacji 

liście kanny były żute w celu poprawie-

nia nastroju, złagodzenia odczucia głodu 

i pragnienia. Wraz z przybyciem holen-

derskich kolonizatorów do Afryki podjęto 

próby uprawy Sceletium tortuosum L.. 

Postępujący od kilkunastu lat rozwój 

technik analitycznych pozwolił na lepsze 

poznanie składu, a tym samym właści-

wości leczniczych kanny.  W artykule 

omówiono aspekty etnobotaniczne, 

uprawowe oraz aktualne badania doty-

czące perspektywy wykorzystania kanny 

w leczeniu depresji, nerwicy lękowej i 

innych zaburzeń ośrodkowego układu 

nerwowego.  

 

Słowa kluczowe: właściwości psychoak-

tywne, leki ziołowe, depresja, lęk, alkalo-

idy, uprawa. 
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SCELETIUM TORTUOSUM L. MEDICINAL PLANT WITH PSYCHOACTIVE PROP-

ERTIES - OCCURRENCE, CULTIVATION AND PROPERTIES 

 

SUMMARY 

 

Sceletium tortuosum L. is a plant 

occurs in Southern Africa. The natives of 

these lands used this plant in folk medi-

cine and rituals. This plant has received 

a great deal of interest due to its poten-

tial as an adaptogen for relieving stress. 

The dried and fermented kanna leaves 

were chewed to improve mood, alleviate 

feel of hunger and thirst. With the arri-

val of Dutch colonists to Africa there was 

attempts to grow Sceletium tortuosum 

L.. The development of analytical tech-

niques allowed a better understanding of 

the composition and the therapeutic 

properties of kanna. The article discuss-

es ethnobotanical and tillage aspects and 

current research on the perspectives of 

use kanna in the treatment of depres-

sion, anxiety disorders and other nerv-

ous disorders. 

 
Keywords: psychoactive properties, 

herbal medicines, depression, anxiety, 

alkaloids, cultivation. 

 

WSTĘP 

Sceletium tortuosum L. (= Mese- 
mbryanthemum tortuosum L.) w języku 

potocznym nazywana jest kanną. Nazwa 

potoczna „kanna” wywodzi się z języka 

plemenia Khoikhoi (GERICKE I WSPÓŁ-

AUT., 2008; SMITH I WSPÓŁAUT., 1996). To 

właśnie członkowie tego plemienia oraz 

plemienia Buszmenów najprawdopodob-

niej jako pierwsi odkryli i wykorzystywa-

li specyficzne właściwości tej rośliny 

(SMITH I IN., 1996). Żuli oni liście i łodygi 

kanny ponieważ zauważyli, że roślina ta 

poprawia nastrój i samopoczucie oraz 

spożywanie tej rośliny łagodzi odczucie 

głodu i pragnienia (UJVARY, 2014).  Ba-

dania etnobotaniczne wskazują, że zioło 

mieszano z zielem konopi siewnej (Can-
nabis sativa L.) i wykorzystywano w ry-

tuałach plemiennych (SMITH I WSPÓŁ-

AUT., 1996). Za aktywność farmakolo-

giczną surowca roślinnego odpowiadają 

m.in. związki alkaloidowe. Do chwili 

obecnej zidentyfikowano i opisano obec-

ność mesembryny, mesembrenolu, me-

sembrenonu, mesembranolu i tortuosa-

miny ( DU TOIT, 1997; GOEHRING, 1994; 

CHIU I WSPÓŁAUT., 2014). Źródła nauko-

we nie są zgodne co do osoby autora 

pierwszych wzmianek o kannie. Naj-

prawdopodobniej był nim holenderski 

administrator kolonialny w Kapsztadzie 

Jan van Riebeeck. Warto również wspo-

mnieć o holenderskim urzędniku Simo-

nie van der Steli i jego przyjacielu bota-

niku Hendriku van Rheedelu, który w 

1685 roku odwiedził swojego znajomego 

w Afryce. To właśnie Stella w 1685 roku 

wskazywał na potencjał kanny oraz moż-

liwość uprawy tej rośliny dla celów lecz-

niczych. Mimo iż kanna została odkryta i 

opisana pod nazwą „Channa” przez Stel-

lę pod koniec XVII w. to pierwsze ekspe-

rymenty dotyczące uprawy tej rośliny i 

wykorzystania miały miejsce około 300 

lat po tym fakcie w roku 1996 (SMITH I 

WSPÓŁAUT., 1996; LARSEN, 1988; GERIC-

KE I WSPÓŁAUT., 2008; VAN WYK, 2011).  
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Rys. 1 Struktury chemiczne wybranych alkaloidów mesembrynowych występujących  

w Sceletium tortuosum L. 

 

 

 

MORFOLOGIA,  WYSTĘPOWANIE I UPRAWA 

 

Mesembryanthemum tortu-
osum L. (Sceletium tortuosum L. ) to 

roślina endemiczna zaliczana do rodziny 

pryszczyrnicowatych (Aizoaceae, daw-

niej: Mesembrynantheacae) występująca 

naturalnie w Południowo Zachodniej 

części Afryki (SHIKANGA I IN., 2013; 

UJVARY, 2014). Kanna to roślina o mięsi-

stych, wydłużonych liściach owalnego 

kształtu. Cechą szczególną liści Scele-
tium tortuosum L. jest wyraźne, zlignifi-

kowane unerwienie. Po wysuszeniu liści 

sprawia ono wrażenie szkieletu stąd na-

zwa Sceletium (Sceletus łac. = szkielet) 

(MUKINDA I EAGLES, 2010). Łodygi kan-

ny są rozgałęzione osiągają wielkość do 

30 cm. Sukulent ten w warunkach natu-

ralnych kwitnie od maja do listopada. 

Kwiaty przyjmują zabarwianie białe, 

żółte lub blado różowe (GERICK I VILJO-

EN, 2008; SIELUK, 2010). Kwiat kanny 

osiąga średnicę od 20 do 30 mm (MU-

KINDA I WSPÓŁAUT., 2010).  

 
Fot. 1. Sadzonka pędowa –ukorzeniona (fot. Ł. 

Jóźwicki). 

 

Rośliny uprawia się z sadzonek 

lub nasion. Kanna zaliczana jest do ro-

ślin owadopylnych. Najlepsze do uprawy 

tej rośliny są gleby piaszczyste o dużej 

przepuszczalności dla wody. Kanne 

można uprawiać również jako roślinę 

ozdobną w doniczkach, zaleca się wtedy 

stosować podłoże dla sukulentów. W 

okresie kiełkowania rośliny powinny być 

regularnie nawadniane. Kanna wymaga 

stanowiska dobrze nasłonecznionego. W 

warunkach naturalnych kanna rośnie 

głównie pod krzewami, rzadziej w otwar-
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tej przestrzeni. Brak jest doniesień na-

ukowych na temat uprawy kanny w kli-

macie umiarkowanym. Kana do uprawy 

wymaga środowiska ciepłego. Roślina ta 

jest wrażliwa na niskie temperatury, 

dlatego uprawa polowa jest mało praw-

dopodobna. Minimalna temperatura do 

wzrostu rośliny to 16 ºC (GERICK I 

WSPÓŁAUT., 2008, ZALECENIA UPRAWOWE 

RPA, 2014; ANONIMUS, 2013; BADGETT, 

2013). 

 
 

Fot. 2. Sadzonki pędowe ( fot. Ł. Jóźwicki). 

 

WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE I SPOSÓB ZASTOSOWANIA 

 

Sceletium tortuosum L. od wie-

ków wykorzystywana była w medycynie 

oraz w obrzędach i zwyczajach ludowych. 

Liście i pędy kanny poddawane były pro-

cesowi fermentacji, której celem było 

zwiększenie właściwości psychoaktyw-

nych ziela. W liściach znajdują się 

znaczne ilości kwasu szczawiowego, któ-

ry należy uznać za substancję antyży-

wieniową. Kwas szczawiowy ma zdolność 

tworzenia nierozpuszczalnych soli z me-

talami dwu- i trójwartościowymi przez co 

jego obecność w diecie może powodować 

niedobory ważnych pierwiastków dla 

prawidłowego funkcjonowania organi-

zmu (MICHALAK -MAJEWSKA, 2013).  

Proces fermentacji pozwala obniżyć jego 

zawartość w surowcu (SMITH I WSPÓŁ-

AUT., 1996). Tak przygotowany materiał 

roślinny był suszony a następnie żuty 

lub przyjmowany w postaci proszku jak 

tabaka. Przeżuty susz z Sceletium tortu-
osum L. był często palony, aby w pełni 

wykorzystać właściwości tego zioła. Ist-

nieją również wzmianki o wykorzysty-

waniu kanny do przygotowania nalewek 

o właściwościach uspokajających i znie-

czulających (SMITH I WSPÓŁAUT., 1996; 

TERBURG I WSPÓŁAUT., 2013). W postaci 

nalewki kanna wykorzystywana była 

przez europejskich kolonizatorów, którzy 

przybyli do Afryki (TERBURG I WSPÓŁ-

AUT., 2013).  

 

 
Fot. 3. Pokrój rośliny uprawianej w doniczce (fot. 

Ł. Jóźwicki). 

Sceletium tortuosum L. zaliczyć 

można do roślinnych adaptogenów (SHI-

KANGA, I WSPÓŁAUT., 2013). Termin „ad-

aptogeny” został stworzony w 1947 roku 

przez radzieckiego toksykologa i farma-

kologa Nikołaja Wasiljewicza Lazarewa 

(LIPNICK I WSPÓŁAUT., 1992; FILOV, 

2002; OBIADOWSKA I WSPÓŁAUT., 2004). Z 

etymologicznego punktu widzenia słowo 

„adaptogen” pochodzi od greckiego adap-
to – przystosować się i gen – powodujący 

(WOLSKI I WSPÓŁAUT., 2009).  Surowiec 

roślinny zaliczany do adaptogenów po-

winien wykazywać działanie immuno-

stymulujące, hamujące aktywność 

ośrodkowego układu nerwowego działa-

jąc uspokajająco, poprawiające funkcje 

mózgowe w tym zwiększające umiejęt-
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ność uczenia się i zapamiętywania, pod-

wyższające sprawność fizyczną organi-

zmu w sytuacji obciążenia wysiłkiem, a 

także mieć właściwości przeciwutleniają-

ce (OBIADOWSKA I WSPÓŁAUT., 2004). 

Reasumując adaptogen to substancja 

głównie pochodzenia naturalnego, która 

oprócz tego, że musi być nieszkodliwa 

powinna powodować minimalne zmiany 

w psychicznych funkcjach organizmu 

oraz posiadać normalizujące właściwości 

(BAJ, 2010). Badania in vivo przeprowa-

dzone na szczurach poddanych działaniu 

czynników stresowych wykazały, że po-

dawanie zwierzętom ekstraktu z Scele-
tium tortuosum L. łagodziło skutki stre-

su. U szczurów, które otrzymywały eks-

trakt z kanny odnotowano obniżenie po-

ziomu kortykosteronu w krwi oraz za-

uważono spadek niepokoju w behawiorze 

zwierząt. Autor badań wskazuje jednak 

na konieczność oceny skutków ubocz-

nych wynikających ze stosowania kanny 

(SMITH, 2011).  Ludy zamieszkujące 

Afrykę, liście kanny przed spożyciem 

poddawali fermentacji. Zauważyli oni, że 

tak przetworzone ziele ma znacznie sil-

niejsze właściwości (SMITH I WSPÓŁAUT., 

1996). Wysuszone sfermentowane ziele 

kanny nazywa się „kougoed” lub „chan-

ną”. Badania naukowe przeprowadzone 

przy użyciu nowoczesnych technik anali-

tycznych potwierdziły, że proces fermen-

tacji ziela Sceletium tortuosum L. powo-

duje zmiany zawartości alkaloidów wy-

kazujących właściwości psychoaktywne 

(PATNALA I WSPÓŁAUT., 2009).  Trady-

cyjna metoda fermentacji polegała na 

rozdrobnieniu świeżego ziela, a następ-

nie umieszczeniu go w zamkniętym po-

jemniku. Po kilku dniach materiał ro-

ślinny wyjmuje się i suszy na słońcu. 

Produkt dobrze wysuszony ma barwę 

jasnobrązową (PATNALA I WSPÓŁAUT., 

2009; SIELUK, 2010). W 1999 roku Ge-

ricke i Van Wyk opatentowali w Stanach 

Zjednoczonych mesembrynę i związki 

pokrewne jako inhibitory zwrotnego wy-

chwytu serotoniny. Wskazali oni również 

na skuteczność alkaloidów mesembry-

nowych w leczeniu chorób psychicznych i 

psychologicznych takich jak depresja, 

nerwica lękowa, uzależnieniae od narko-

tyków, bulimię i zaburzenia obsesyjno – 

kompulsywne (GERICKE I WSPÓŁAUT., 

2008). Prace innych autorów również 

potwierdzają, że alkaloidy zawarte w 

Sceletium tortuosum L. wpływają na 

wychwyt zwrotny monoamin (głównie 

serotoniny, dopaminy i noradrenaliny) 

(GERICKE I WSPÓŁAUT., 2008; SIELUK, 

2010). Odpowiednia dawka Sceletium 
tortuosum L. poprawia nastrój, osłabia 

stany lękowe oraz ułatwia zasypianie 

(GERICKE I WSPÓŁAUT., 2008). W 2013 

roku TERBURG I WSPÓŁAUT. przeprowa-

dzili badania na grupie 16-stu zdrowych 

ochotników. Pacjentom podawano stan-

daryzowany ekstrakt wodno – alkoholo-

wy z Sceletium tortuosum L. pod han-

dlową nazwą „ZEMBRIN”. Badania po-

legały na ocenie wpływu preparatu na 

zmiany zachodzące w mózgu. Zaburze-

niom lękowym towarzyszy nadaktyw-

ność niektórych obszarów w mózgu, ta-

kich jak ciało migdałowate i podwzgórze. 

Wyniki badań TERBURGA I WSPÓŁAUT. 

(2013) udowodniły, że preparat z Scele-
tium tortuosum L. powodował zmniej-

szenie aktywności ciała migdałowatego 

oraz hamował przekazywanie informacji 

do podwzgórza. Jak twierdzą autorzy 

obserwacje te stanową istotny argument 

potwierdzający możliwość wykorzystania 

tej rośliny w leczeniu zaburzeń lękowych 

i depresji. CHIU I WSPÓŁAUT. (2014) do-

noszą, że „ZEMBRIN” korzystnie wpły-

wa na samopoczucie osób w podeszłym 

wieku chorych na chorobę Alzheimera. 

Autorzy badań wskazują, że kanna może 

mieć istotne znaczenie w leczeniu otę-

pienia towarzyszącego chorobie Alzhe-

imera. Alkaloidy mesembrynowe oprócz 

korzystnego wpływu na układ nerwowy 

cechuje również wysoka biodostępność. 

SHIKANGA I WSPÓŁAUT. (2012) udowodni-

li, że alkaloidy obecne w  Sceletium tor-
tuosum L. wchłaniane są w jelicie w 

większym stopniu niż kofeina (próba 

kontrolna). Wchłanianie tych związków 

rozpoczyna się już w jamie ustnej i jest 

stosunkowo wysokie. Bezpieczeństwo 

stosowania kanny zostało ocenione w 

badaniach in vivo na psach. Zwierzętom 
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podawano 10 mg/kg m.c. suszu z Scele-
tium tortuosum L. dwa razy dziennie 

przez 6 dni. Przeprowadzone analizy 

hematologiczne i biochemiczne krwi nie 

wykazały zmian, które mogłyby wska-

zywać na negatywny wpływ surowca na 

prawidłowe funkcjonowanie organizmu 

(HIRABAYASHI I WSPÓŁAUT., 2002). Prze-

prowadzono również ocenę bezpieczeń-

stwa stosowania Sceletium tortuosum L. 

u ludzi. Grupie 37 pacjentów podawano 

przez 3 miesiące 8 mg lub 25 mg standa-

ryzowanego wyciągu z kanny pod nazwą 

handlową „ZEMBRIN” dwa razy na do-

bę. W trakcie doświadczenia oceniono 

samopoczucie pacjentów, wskaźniki bio-

chemiczne i hematologiczne krwi oraz 

zmiany w moczu. Zarówno dawka 8 mg 

jak i 25 mg przyjmowana 2 razy na dobę 

nie wywołała niekorzystnych zmian w 

obrębie analizowanych wskaźników. Po-

nadto badani wskazywali, że przyjmo-

wany preparat łagodził odczucie stresu 

oraz ułatwiał im zasypianie (NELL I IN., 

2013). Korzystne efekty wynikające ze 

stosowania Sceletium tortuosum L. od-

notował również GERIECK (2001) u pa-

cjenta ze zdiagnozowaną depresją. Cho-

robie tej towarzyszyły takie objawy jak: 

bezsenność, brak apetytu, utrata wagi, 

osowiałość, lęk oraz myśli samobójcze. 

Leczenie rozpoczęto od dawki 50 mg 

dziennie preparatu z kanny. Terapia 

przyniosła oczekiwane efekty. Pacjent 

odczuł poprawę stanu zdrowia psychicz-

nego a po 4 miesiącach terapię zakoń-

czono podawanie preparatu. Po odsta-

wieniu leków nie zaobserwowano obja-

wów odstawiennych charakterystycz-

nych dla większości leków na depresję. 

Według badań LORIA I WSPÓŁAUT. (2014) 

ekstrakt z Sceletium tortuosum L. wy-

kazuje również działanie przeciwbólowe. 

Mechanizm tego działania nie jest jesz-

cze poznany.  

 
Rys. 2. Struktura cząsteczki serotoniny jednego z 

ważniejszych neuroprzekaźników w układzie 

nerwowym.

 

PODSUMOWANIE 

 

Badania rynku leków w ostatnich 

latach wskazują, że wzrasta zaintereso-

wanie konsumentów lekami naturalnego 

pochodzenia w tym ziołami. Pacjenci 

uważają, że leki roślinne są bezpiecz-

niejsze, tańsze oraz holistycznie wpływa-

ją na cały organizm (NURZYŃSKA - 

WIERDAK, 2012; SZAFRAŃSKI, 2014). 

Trend ten wymusił zintensyfikowanie 

badań dotyczących możliwości wprowa-

dzenia do obrotu nowych leków lub su-

plementów diety. Sceletium tortu-

osum L. należy do roślin wykazujących 

właściwości adaptogenne. Dostateczne 

poznanie składu chemicznego kanny 

oraz możliwości wykorzystania tej rośli-

ny w medycynie stanowi ważny element 

rozwoju fitoterapii. Niestety uprawa 

kanny z uwagi na wymagania klima-

tyczne jest ograniczona. W polskim kli-

macie roślinę tą można uprawiać wy-

łącznie w ogrzewanych pomieszczeniach. 

Brak jest danych dotyczących prób polo-

wej uprawy tej rośliny w klimacie 
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umiarkowanym.  Preparaty z Sceletium 
tortuosum L. mogą wspomagać terapię 

stosowaną w stanach depresji i zaburzeń 

lękowych. Obecnie dostępna literatura 

naukowa dotycząca kanny pozwala nam 

wiązać nadzieję na szersze wykorzysta-

niem Sceletium tortuosum L. w leczeniu 

chorób ośrodkowego układu nerwowego.  

 

 

 
Fot. 5. Pokrój rośliny uprawianej w doniczce (fot. 

Ł. Jóźwicki). 

 

W Polsce brak jest preparatów 

zawierających w swoim składzie Scele-
tium tortuosum L.. Z uwagi na działanie 

psychoaktywne oraz niedostateczne po-

znanie fizjologicznego działania kanna 

nie powinna być spożywana w jakiejkol-

wiek postaci bez zalecenia i kontroli le-

karza.  

Fot. 4. Kwiat Sceletium tortuosum L. 

   (fot. Ł. Jóźwicki).  
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 wszystkie śródtytuły bez numeracji, czcionką tej samej wielkości 

 cytowane w tekście prace zaznaczamy przez podanie nazwiska autora(ów) (pisanych 

kapitalizowanymi literami) i roku publikacji w nawiasie półokrągłym, np. (BORKOW-

SKI, 2013), (FORNALIK I WSPÓŁAUT., 2011) 

 cytowaną literaturę należy zestawić na końcu maszynopisu bez numeracji, w alfabe-

tycznej kolejności, według nazwisk autorów, w następujących formatach: 

  - artykuł:  

  TAMASKI J. S., ZOMBAN M. 1999. Jak pisać artykuł. Nauki Przyrodnicze 1, 11-15. 

  - rozdział:  

   GORTAT M. 2012. Fityniany - substancje antyodżywcze w żywieniu ludzi i zwie-
rząt.[W:] Toksyczne substancje chemiczne. LIPIŃSKI W. (red.). Instytut Naukowo-

Wydawniczy SPATUM., Radom, 107-127. 

  - książka:  

  SEIDENSTICKER J. 1992. Wielkie koty, królewskie stworzenia dzikiego świa-
ta. Elipsa, Warszawa. 
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6. Rysunki, schematy i fotografie:  

 mają być wykonane w jednym z formatów: *.cdr, *.eps, *.tif, *.psd i dostarczone jako 

osobne pliki wraz ze zbiorem tekstowym. Redakcja nie przyjmuje figur w formacie .doc 

czy .rtf 

 opisy na rysunkach powinny być wykonane czcionką odpowiedniej wielkości, nie 

mniejszą niż 12 punktów 

 podpisy pod rycinami powinny być zamieszczone na końcu artykułu na osobnej stronie 

 redakcja zaznacza sobie prawo odmówienia przyjęcia artykułu z uwagi na nieczytelny 

rysunek  

 Autor artykułu oświadcza, że ma prawa autorskie do publikowanej grafiki 

 w przypadku, gdy Autorzy zamierzają włączyć do swego artykułu ilustracje publiko-

wane przez autorów cytowanych prac oryginalnych, należy uzyskać z wydawnictwa 

zgodę na przedruk 

7. Do pracy należy dołączyć list przewodni, podpisany przez wszystkich autorów, zawiera-

jący następujące informacje: (I) oświadczenie o oryginalności artykułu i nieskładaniu 

analogicznej pracy do druku w innym czasopiśmie, (II) określenie wkładu poszczególnych 

autorów w powstanie tekstu, (III) informacje o źródłach finansowania (np. grant) 

w przypadku prac oryginalnych (podpisanie zgody na opublikowanie artykułu). 

8. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i zwrotu poprawionego tekstu 

wiadomością e-mail do Redakcji w ciągu 4 dni od chwili otrzymania. Autor ponosi koszty 

wszystkich pozytywnych recenzji, w wypadku nie naniesienia poprawek do artykułu, co 

skutkuje brakiem możliwości publikacji. 

9. Przyjęcie pracy do druku jest równoznaczne z przeniesieniem przez Autora (Autorów) 

praw autorskich na rzecz Wydawcy. 

10. Recenzja artykułu: 

 Do każdej oceny powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów 

 rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają 

swoich tożsamości (tzw. "double-blind review proces") 

 ma mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia 

artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu 

11. Kontakt z Redakcją: 

Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych  

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 

e-mail: ssnp@poczta.pl 

Redaktor główny: Mateusz Gortat, tel. 661 657 875 

12. Artykuły prosimy nadsyłać na adres e-mail: ssnp@poczta.pl
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