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Techniki służące badaniu bakterii w stadium
VBNC
Techniques for the study of bacteria in VBNC state

streszczenie

Powszechnie,

hodowla mikroorganizmów odbywa się w warunkach laboratoryjnych. W tym celu, aby uzyskać czyste kultury bakterii zwykle zakłada się hodowlę na
podłożach mikrobiologicznych. Istnieją jednak
mikroorganizmy, które nie wykazują wzrostu
na tego typu podłożach. Tak zwane stadium
VBNC (ang. viable but nonculturable) oznacza
populację żywych komórek bakteryjnych, które
nie są zdolne do wzrostu w warunkach laboratoryjnych. Zjawisko to jest przedmiotem wielu
badań i budzi liczne kontrowersje, a mechanizmy jego powstawania nadal nie są w pełni
wyjaśnione.
Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie zgromadzonych w literaturze naukowej informacji na temat metod identyfikacji
drobnoustrojów w fazie VBNC i sposobów
postępowania z nimi w warunkach laboratoryjnych.

Słowa kluczowe: stadium VBNC, mikroorganizmy, analizy cytometryczne, luminometria, metoda mikrokolonii.

abstract

Most of the known culture methods

of microorganisms are carried out in laboratory conditions. For this purpose, in order to
obtain pure bacterial cultures, a culture on microbiological media is usually assumed. However, there are microorganisms that do not
show growth on these substrates. The so-called
VBNC stage (viable but nonculturable) means
a population of viable bacterial cells that are
incapable of growing under traditional conditions. This phenomenon is the subject of research and raises numerous controversies, and
the mechanisms of its formation are still not
fully explained.
The aim of this work is to analyze the
information gathered in the scientific literature
on the methods of identification of microorganisms and methods of dealing with them in
laboratory conditions.

Key words: VBNC state, microorganisms,
cytometric analysis, luminometry, microcolony method.
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Metody identyfikacji
bakterii w stadium VBNC
Jak już wspomniano, bakterie należące

4

do grupy VBNC nie wykazują wzrostu w tradycyjnych hodowlach laboratoryjnych. W związku
z tym, metody ich identyfikacji, a także ocena
funkcji życiowych w momencie wstrzymania

Nr 4(22)/2018 Nauki Przyrodnicze

Metoda mikroskopowa
Metoda

mikroskopowa jest jednym
z najprostszych sposobów stosowanych w celu
obserwacji zarówno żywotności, jak i kształtu
komórek bakteryjnych. Podczas badania mikroorganizmów w stadium VBNC można
dostrzec wyraźne zmiany w morfologii bakterii.
Przykładowo, bakteria Campylobacter jejuni
występuje w postaci typowej pałeczki, a w stanie VBNC przybiera formę ziarniaka. Zmiany
morfologiczne oraz miniaturyzację komórek
w stadium VBNC zauważono również u szczepów Helicobacter pylori oraz Escherichia coli
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się do mikroorganizmów wykazujących funkcje
życiowe, jednakże nie dających się hodować w
klasycznych warunkach laboratoryjnych. Są to
bakterie cechujące się obniżoną aktywnością
enzymatyczną, które nie rozmnażają się, a
pozostają żywe i posiadają zdolność do hodowli dopiero po reaktywacji. Obecnie znanych jest
85 gatunków bakterii istniejących w stadium
VBNC, a spośród nich, 67 to gatunki chorobotwórcze. Szesnaście gatunków bakterii patogennych nie może zarażać ludzi, ale mogą
infekować inne organizmy, takie jak rośliny,
ryby, czy bezkręgowce morskie (PINTO I
IN., 2015). Uważa się, że pomimo, iż komórki
VBNC nie są wykrywalne konwencjonalnymi
technikami hodowli, są one w stanie wytworzyć
nową biomasę i związki odżywcze, a ponadto
utrzymują oddychanie, aktywny metabolizm,
integralność błony komórkowej i transkrypcję
genów w celu wytworzenia specyficznego
mRNA. Stan VBNC jest jedynie stanem
przejściowym. Mikroorganizmy w momencie
braku czynników stresowych, wracają do pełnej
funkcjonalności i pojawia się wtedy możliwość
ich hodowli w tradycyjnych warunkach laboratoryjnych. Jeśli jednak drobnoustroje zbyt długo
przebywają w stanie uśpienia, tracą zdolność do
reaktywacji i wskutek zmian, które zachodzą w
komórce, dochodzi do ich lizy (OLSZEWSKA
I ŁANIEWSKA - TROKENHEIM, 2013;
PINTO I IN., 2015).

procesu rozmnażania pod wpływem czynników
stresowych, różnią się od standardowych metod
laboratoryjnych.
W pierwszym etapie należy rozróżnić
komórki VBNC od komórek martwych,
uwzględniając fakt, że mikroorganizmy te
zachowują pewną aktywność związaną z metabolizmem i ekspresją genów. Dlatego też
metody ich identyfikacji powinny koncentrować
się głównie na badaniu metabolizmu oraz
integralności struktury komórkowej ( JOUX I
LEBARON, 2000). W tym celu stosowane są
między innymi takie strategie jak: metoda mikroskopowa, mikrokolonii, pomiar potencjału
membranowego, cytometria przepływowa,
zróżnicowane techniki molekularne, pomiar pH
we wnętrzu komórek, oznaczanie aktywności
specyficznych enzymów, metoda DVC (ang. direct viable count) oraz pomiar ATP. Wymienione metody pozwalają na dokładną analizę
zarówno budowy bakterii, jak i jej podstawowych funkcji życiowych. Wraz z rozwojem
wiedzy dotyczącej mikroorganizmów VBNC
oraz wprowadzaniem nowych technologii
w praktyce laboratoryjnej, ilość dostępnych
rozwiązań do badania tych mikroorganizmów
nieustannie się poszerza (FAKRUDDIN I IN.,
2013; ZHAO I IN. 2017).
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Stadium VBNC bakterii
Stadium VBNC to zjawisko, odnoszące

Str. 3 - 12

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Magdalena Michalak, Klaudia Gustaw, Adam Waśko,
Magdalena Polak-Berecka

4 (22)/2018
4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Techniki służące badaniu bakterii
w stadium VBNC

(DING I IN., 2017; ZHAO I IN., 2017).
Jedną z metod mikroskopowych jest
wykorzystanie mikroskopu jasnego pola oraz
kwasu nalidyksowego (w stężeniu 20-40 mg/
l) używanego w celu zatrzymania podziałów
komórkowych. Po ekspozycji na kwas nalidyksowy, żywe komórki nadal rosną i stają się
wydłużone, zaś komórki nieaktywne metabolicznie nie zmieniają swojego początkowego
kształtu i rozmiaru. Obserwacje mikroskopowe
pokazują, że żywe komórki będą wydłużone,
a komórki VBNC owalne i duże (FAKRUDDIN I IN., 2013).
Do wykrywania organizmów VBNC
można wykorzystać mikroskop fluorescencyjny. Najczęściej stosowanymi barwnikami
fluorescencyjnymi są: pomarańczowa akrydyna,
izotiocyjanian fluoresceiny (FITC), 4,6-diamino-2-fenylindol (DAPI) oraz chlorek indophenyl-nitrofenylo-phenyltetrazoliny (INT)
(FAKRUDDIN I IN., 2013). Mechanizm
działania tych barwników, a także wywoływany
efekt przedstawiono w tabeli 1.
W ostatnich latach opracowano nowy
sposób barwienia różnicowego. W metodzie
tej wykorzystuje się dwa barwniki kwasów
nukleinowych: SYTO9 (zielony w świetle flu-
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orescencyjnym) oraz jodek propidyny (komórki barwią się na kolor czerwony). Barwnik
SYTO9 wybarwia zarówno żywe, jak i martwe
bakterie, podczas gdy jodek propidyny przenika tylko do wnętrza bakterii mających uszkodzone błony komórkowe. Stosując oba barwniki jednocześnie, jodek propidyny zmniejsza
fluorescencję SYTO9 w komórkach martwych
bakterii z uszkodzonymi błonami. Dochodzi
wtedy do powstania czerwonych komórek
flurescencyjnych, podczas gdy żywe bakterie
fluoryzują na kolor zielony (FAKRUDDIN I
IN., 2013).

Metoda mikrokolonii
Wykrywanie drobnoustrojów w sta-

dium VBNC z zastosowaniem techniki mikrokolonii jest zbliżone do standardowych
metod hodowli. W ostatnich latach zaczęto
używać do hodowli mikrokolonii - filtrów
membranowych oraz ciekłych pożywek, które
pozwoliły pominąć pojawiający się wcześniej
problem limitacji składników odżywczych
oraz tlenu. Zwiększyło to także szansę na wytworzenie mikrokolonii przez mikroorganizmy

Tabela 1. Barwniki fluorescencyjne stosowane w wykrywaniu bakterii VBNC (FAKRUDDIN I
IN., 2013).
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powstaje podczas oddychania komórkowego
oraz w procesie hydrolizy ATP. Gradient ten
zaangażowany jest w podstawowe procesy
życiowe i metaboliczne komórki, takie jak synteza ATP, regulacja pH czy transport aktywny.
Tworzy się on na skutek wybiórczego przepuszczania przez błonę jonów wodoru, sodu,
potasu czy też chloru. W celu pomiaru wartości
potencjału błonowego wykorzystuje się barwniki fluorescencyjne posiadające na swojej
powierzchni różne ładunki. Barwniki kationowe koncentrują się po spolaryzowanej stronie błony, zaś anionowe po depolaryzowanej.
Jednym z najczęściej stosowanych barwników,
umożliwiających zbadanie wartości potencjału
błonowego u bakterii jest kationowa rodamina
123 charakteryzująca się zieloną fluorescencją.
Następną grupą barwników definiujących
potencjał błonowy, są barwniki anionowe.
Gromadzą się one wewnątrz komórki w miejscach z dużą zawartością związków o charakterze lipidowym. Przykładem jest barwnik
DiBAC4(3), który stosuje się w diagnostyce
potencjału u bakterii z rodzaju Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus li-
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Cytometria przepływowa
Cytometria przepływowa jest

metodą, która pozwala w bardzo krótkim czasie
analizować pojedyncze komórki. Wykorzystuje się w tym celu barwniki fluoroscencyjne, które umożliwiają kontrolę parametrów
mających związek z rozmiarem, budową
wewnątrzkomórkową oraz oddziaływaniem
międzycząsteczkowym w komórce. Wzbudzenie fluorescencji w komórkach wybarwionych
zachodzi w sposób bezpośredni, jak i pośredni.
Bezpośrednia forma indukcji jest to proces, który
polega na samorzutnym połączeniu struktur
komórkowych oraz fluorochromu. Pośrednia
metoda wymaga z kolei stosowania dodatkowo przeciwciał, sond lub lektyny związanych
z fluorochromem. Zastosowanie barwników
fluoroscencyjnych pozwala odróżnić komórki
żywe od martwych, nie zwracając przy tym
uwagi na zdolność do proliferacji. Wykorzystanie cytometrii przepływowej w badaniach naukowych niesie ze sobą szereg korzyści. Metoda
ta jest znacznie dokładniejsza niż konwencjonalne metody hodowlane podczas oznaczania mikroorganizmów. Inną korzyścią płynącą
z zastosowania cytometrii jest mniejsza
pracochłonność, a także ograniczenie zużycia
podłoży hodowlanych. Dodatkowo, cytometry
posiadają zdolność do wykrywania śladowych
ilości drobnoustrojów w próbce ( JUZWA,
2011; VEAL I IN., 2000; OLSZEWSKA I
IN., 2016).

Techniki molekularne
Jedną z metod molekularnych

wykorzystywanych w identyfikacji bakterii
VBNC jest zastosowanie sond do hybrydyzacji
kwasów nukleinowych. Są one znakowane w
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Analiza
potencjału błonowego
Elektrochemiczny potencjał błonowy

cheniformis czy E. coli, ale również u mikroorganizmów termofilnych (BECK I HUBER,
1997; SHENGHUA I IN. 2015).
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osłabione i wykazujące słaby wzrost. Dodatkowo, można stosować pożywki rozcieńczone, co
pozwala uniknąć przerastania takich kolonii, a
wykorzystanie anaerostatów pozwala na wzrost
organizmów w warunkach beztlenowych. Formowanie mikrokolonii wizualizuje się poprzez
zastosowanie mikroskopii flurescencyjnej oraz
przy pomocy barwienia komórek. Modyfikacje
te pozwalają obniżyć poziom wykrywalności
z 106 do 104 komórek/ml. Obecnie łączy
się metodę mikrokolonii z wykorzystaniem
przeciwciał specyficznych dla bakterii z rodzaju
Pseudomonas czy Salmonella, które znakuje się
fluorescencyjnie (TAN I IN., 2013).
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sposób chemiczny lub radioaktywny i wykorzystuje się je do wykrywania komplementarnego
DNA bądź RNA ( JOSEPHSON I IN., 1993).
W testach hybrydyzacyjnych sondy generują
stabilną, dwuniciową strukturę z określonym
kwasem nukleinowym w wyniku występowania
wiązania wodorowego pomiędzy komplementarnymi zasadami.
Metody opierające się na DNA nie
pozwalają odróżnić komórek żywych od martwych, dlatego też wyznaczenie poziomu mRNA
jest cennym źródłem wiedzy dotyczącym
ekspresji genów oraz żywotności komórek w
zróżnicowanych warunkach otoczenia (LLEO
I IN., 2000).
Metodą pozwalającą rozróżnić komórki
żywe od martwych jest RT-PCR (ang. reverse
transcriptase PCR) (PATRONE I IN., 2013;
TREVORS 2011). Jest to możliwe, ponieważ
metoda ta jest oparta na oznaczaniu mRNA,
którego okres półtrwania jest krótszy niż 1
minuta. Matrycowy RNA znajduje się tylko w
komórkach aktywnych metabolicznie, więc nie
znajdziemy go w warunkach naturalnych po
śmierci komórki. W oparciu o tę metodę istnieje możliwość badania zależności pomiędzy
komórkami oraz wykrywania organizmów
VBNC. Nawet jeśli tradycyjne metody hodowli nie wykrywają obecności konkretnej bakterii
VBNC w próbce, ich obecność można wykazać
stosując niektóre techniki molekularne. Sondy oligonukleotydowe, które zawierają 18-20
nukleotydów wydają się najbardziej przydatne,
z uwagi na to, że hybrydyzują szybko do specyficznych sekwencji DNA docelowych mikroorganizmów i mogą ujawnić ścisłe powiązania
mikroorganizmów o podobnych możliwościach
funkcjonalnych. Aby w pełni zidentyfikować
bakterie wykryte w stadium VBNC wykorzystywane są dodatkowe techniki molekularne
(HEIM I IN., 2002). Przykładowo, wykrycie
komórek VBNC bezpośrednio w próbkach
środowiskowych można wykonać poprzez
suszenie kolonii blot, dot-blot oraz southern
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blot. Zasada “blot” opiera się na zastosowaniu
radioaktywnych lub nie znakowanych radioaktywnie czy też fluorescencyjnie sond. Hybrydyzacja fluorescencyjna in situ (FISH) wykrywa
pojedyncze komórki bakteryjne, co ma miejsce
poprzez selektywne kierowanie sond do regionów rRNA, które składają się ze zmiennych
i konserwatywnych regionów nukleotydowych.
W zależności od zastosowanej sekwencji sondy
rRNA możliwe jest wykrycie wszystkich lub
wybranych komórek. Metoda FISH ma jednak
mniejszą czułość i nie można z jej wykorzystaniem odróżnić komórek żywych od martwych
( JOSEPHSON I IN., 1993; OLSZEWSKA I
ŁANIEWSKA-TROKENHEIM 2013).

Pomiar pH
wewnątrz komórek
Bakterie mogą bytować

w
środowiskach o różnej wartości pH, jednak
większość z nich najlepiej toleruje podłoża
o charakterze obojętnym lub lekko alkaicznym. Niezależnie od preferencji wartości
pH podłoża bakterii, organizmy te utrzymują
wewnątrzkomórkowe pH wynoszące w granicach 6,5 - 9,5. Do oznaczania pH wewnątrz
komórki wykorzystuje się barwniki zawierające
związki fluoresceiny, np. CFDA-SE. Zmiana
wartości pH wewnątrz komórki bakterii może
determinować jej stan fizjologiczny.
Przykładem są bakterie należące do
gatunku Listeria monocytogenes, u których
stres osmotyczny decyduje o pH wewnątrz
komórki (FANG I IN., 2004). HORNBEAK
I IN. (2002) w badaniach prowadzonych nad
żywotnością i stanem fizjologicznym bakterii
Bacillus licheniformis, wykorzystywanych w
przemyśle spożywczym, wykazali, iż połączenie
cytometrii przepływowej, mikroskopii fluorescencyjnej, a także CFDA-SE i barwnika
umożliwiającego oznaczenie pH wewnątrz
komórki, pozwala na określenie stanu fizjologicznego pojedynczych komórek.
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komórki bakteryjnej wykorzystuje się sole tetrazolinowe, będące akceptorami elektronów.
W efekcie działania dehydrogenaz barwniki
tetrazolinowe z bezbarwnych kompleksów
ulegają redukcji do jasno świecących związków
formazanu. Redukcja tych soli, a także ilość
nierozpuszczalnych związków formazanu
stanowi wyznacznik aktywności systemu transportowego elektronów u bakterii, zarówno
tlenowych, jak i beztlenowych (HATZINGER I IN., 2003; BARTOSCH I IN., 2003).
Redukcja związków formazanu przebiega z wykorzystaniem glukozy lub innych pośrednich transporterów elektronów,
takich jak siarczan fenazyny. Może on być
także aktywowany fosforanem nieorganicznym znajdującym się poza komórką (SMITH
I MCFETERS, 1996). Związki formazanu
wytwarzają osady pozakomórkowe, które
charakteryzują się fosforescencją. Dochodzi do
tego, w momencie wydostania się ich z wnętrza
komórek bakteryjnych. Z kolei błędny sygnał
tłumaczy się jonami kobaltu, które tworzą kompleksy z osadami pozakomórkowymi (THOM
I IN., 1993). Najbardziej powszechnym barwnikiem fluorescencyjnym, pozwalającym
oznaczyć aktywność dehydrogenazy jest
chlorek 5-cyjano-2,3 ditolylotetrazolowy
(CTC). Związek ten w żywych komórkach
bakterii przekształca się w związki świecące
na czerwono (CTF). Proces redukcji soli tetrazolowych rozpoczyna inkubacja komórek
bakteryjnych trwająca od 20 min, a nawet do
kilku godzin. Odbywa się ona w obecności barwników fluorescencyjnych, a także formaldehydu, paraformaldehydu lub formaliny. Następnie
z uwagi na zanikający sygnał fluorescencyjny,
szybko wykonuje się pomiar przy użyciu cytometru przepływowego lub mikroskopu
fluorescencyjnego (LOVEJOY I IN., 1996).

Kolejną metodą jest oznaczanie
aktywności esteraz. Mierzy się ją lipofilnymi,
nie posiadającymi ładunku i nie wykazującymi
fluorescencji substratami. Wewnątrz aktywnych i nieuszkodzonych komórek ulegają
one przekształceniu do produktów, które
charakteryzuje polarność i fluorescencja. Enzymy te dostarczają informacji o metabolizmie komórki. Występują one we wszystkich
żywych komórkach, a komórki martwe oraz
te, które posiadają uszkodzone błony po przeprowadzonym barwieniu szybko tracą barwnik pomimo szczątkowej aktywności esteraz. Fluorogeniczne substraty esteraz mają
zastosowanie przy ocenie integralności błon,
aktywności enzymatycznej, a także żywotności
bakterii (HOEF I IN., 2003). Najsłabszą
fluorescencję spośród substratów wykazuje dioctan fluoresceiny (FDA). Wynika to ze słabej
retencji związku we wnętrzu komórki (DIAPER I IN., 1992; DIAPER I EDWARDS,
1994). FDA jest zatrzymywany w komórkach
i w obecności esteraz przekształca się we
fluoresceinę (ROTMAN I PAPERMASTER,
1966). W porównaniu do FDA, pochodne tego
związku są wysoce fluoryzujące. Dioctan fluoresceiny znalazł zastosowanie przy oznaczaniu
aktywności esteraz w bakteriach E. coli poddanych działaniu antybiotyków. W badaniach
dotyczących oznaczania aktywności esteraz
wykazano, że największą skutecznością cechuje
się dioctan karboskyfluoresceiny (CFDA) ( JEPRAS I IN., 1995). Związek ten stosuje się do
oznaczania aktywnych bakterii z rodzaju Klebsiella pneumoniae (DIAPER I EDWARDS,
1994), ale również przy oznaczaniu bakterii
w wodzie oczyszczonej wykorzystywanej w
przemyśle farmaceutycznym (KAWAI I IN.,
1999). Jednym z ważniejszych ograniczeń stosowania estrów fluorogennych jest problem
barwienia czystych kultur, utrudnione wnikanie barwnika do wnętrza komórki oraz jego
czynne wydalanie (TEBALDI I IN., 2010).
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Techniki służące badaniu bakterii
w stadium VBNC

Metoda DVC

Bezpośrednia metoda DVC to meto-

da pozwalająca na odróżnianie żywych komórek
od bakterii VBNC znajdujących się w wodach
naturalnych. Bakterie po trwającej kilka godzin
inkubacji w wodzie, są następnie przenoszone
do pożywki, zawierającej minimalne ilości substancji pokarmowych oraz kwas nalidyksowy
(który jest inhibitorem replikacji DNA bakterii Gram-ujemnych) oraz cyprofloksacynę lub
enrofloksacynę (które powodują inhibicję replikacji u bakterii Gram-dodatnich). Komórki
wykazujące aktywność metaboliczną w takich
warunkach ulegają wydłużeniu. Następnie
prowadzi się obserwację mikroskopową w celu
odróżnienia komórek (CHAE I SCHRAFT,
2001).

Pomiar ATP

ATP (adenozynotrifosforan) to związek,

który możemy znaleźć w każdym żywym organizmie, a także w materiałach biologicznych.
Jego ilość mierzona jest w femtogramach, a w
przeciętna komórka zawiera go 10-15 fg. Ilość
ATP zależy od typu drobnoustroju i jego stanu
fizjologicznego. Bakterie Gram-dodatnie mają
10 razy większą ilość ATP w porównaniu do
bakterii Gram-ujemnych, z kolei spory bakteryjne pozbawione są zupełnie tego związku
(LINDBACK I IN., 2010).
W celu pomiaru ATP zawartego w
komórce stosuje się zjawisko bioluminescencji, polegające na utlenianiu lucyferyny w
obecności enzymów. Produkt takiego utleniania będzie charakteryzował się podwyższonym
stanem energetycznym. Emisja światła zachodzi w wyniku powrotu kompleksu utlenionej
lucyferyny na niższy poziom energetyczny.
Intensywność światła jest proporcjonalna do
ilości ATP zawartego w komórkach mikroorganizmów. Prawidłowy przebieg procesu charakteryzuje temperatura około 25°C, pH 6,5-8,
a także obecność jonów magnezowych (SHA-
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Obecnie bioluminescencja wykorzystywana jest w celu badania mikrobiologicznego
wody, w oznaczaniu biomasy, wzrostu mikroorganizmów, w badaniach żywności i leków, a
także w medycynie przy ocenie efektywności
działania leków i antybiotyków na rozwój
oraz wzrost drobnoustrojów. Luminometria w
porównaniu do innych technik analitycznych
wyróżnia się dużą dokładnością oraz czułością
pomiarów, małym kosztem aparatury, a co
więcej jest mało pracochłonna. O wyższości tej
metody nad innymi metodami hodowlanymi
świadczy też fakt, że możliwa jest detekcja nie
tylko żywych mikroorganizmów, ale również
substancji organicznych, które są bardzo dobrą
pożywką do ich wzrostu (PARK I IN., 2014).
Technika luminometrii pozwala zbadać
zdolności adhezyjne drobnoustrojów do powierzchni abiotycznych. Mikroorganizmy o
właściwościach adhezyjnych są oporne na
działanie środków o działaniu dezynfekcyjnym,
pod których wpływem mogą przechodzić w
stan niezdolności hodowlanej VBNC. Oznacza to, że metoda ta pozwala wykrywać bakterie, których nie da się wykrywać klasycznymi
metodami laboratoryjnymi (KRĘGIEL 2011).

Podsumowanie

Niekorzystne warunki środowiskowe,

które prowadzą do zahamowania podstawowych procesów życiowych, takich jak
rozmnażanie, czy tworzenie kolonii u bakterii
VBNC sprawiają, że nie można ich hodować
w tradycyjnych warunkach laboratoryjnych
z wykorzystaniem podłoży mikrobiologicznych. W związku z tym mówiąc o metodach
hodowlanych mamy do czynienia z szeregiem
rozwiązań, dzięki którym możemy badać te mikroorganizmy. Aby oznaczyć określoną populację
w stadium VBNC należy poszukiwać technik,
odwołujących się do struktur komórkowych
bądź aktywności metabolicznej. Należą do
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nich między innymi: cytometria przepływowa,
metoda mikroskopowa, zróżnicowane techniki molekularne, metoda mikrokolonii, pomiar potencjału membranowego, pomiar pH
wewnątrz komórek, oznaczanie aktywności
specyficznych enzymów, metoda DVC oraz pomiar ATP. Lista możliwych sposobów identyfikacji, hodowli i badań tego typu bakterii stale
rośnie wraz ze zgłębianiem tematu i rozwojem
wiedzy na jego temat.
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Wpływ dodatku jeżówki purpurowej i czosnku
pospolitego na zawartość pierwiastków we krwi
indyczek rzeźnych
The effect of Echinacea purpurea and Allium sativum addition on
elements content in turkey hens’ blood

streszczenie

Dodatki

paszowe odgrywają istotną
rolę w żywieniu zwierząt. Ich stosowanie zapew-nia poprawę parametrów zdrowotnych
oraz rozwoju zwierząt, zmniejszenie spożycia
paszy oraz wzrost jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Wśród preparatów
paszowych przeznaczonych dla drobiu często
stosowane są komercyjne produkty zawierające
w swoim składzie naturalne dodatki pochodzenia roślinnego. Do tej grupy zaliczane
są między innymi jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea L.) oraz czosnek pospolity
(Allium sativum L.). Analiza wskaźników biochemicznych jest metodą stosowaną w celu
oceny parametrów zdrowotnych, które w konsekwencji modyfikują wskaźniki produkcyjne.
Przykładem ocenianych markerów jest poziom
elementów mineralnych we krwi, których wahania wartości mogą wskazywać na zaburzenia
procesów fizjologicznych w organizmie. Zmiany stężenia tych wskaźników we krwi mogą
skutkować zahamowaniem wielu reakcji, takich
jak aktywność enzymów czy synteza związków
czynnych, a także powodować apoptozę
komórek, nieprawidłowy rozwój tkanek czy
powstawanie chorób. Celem przeprowadzonego doświadczenia było badanie wpływu dwóch
komercyjnych
produktów, zawierających

wyciąg z jeżówki purpurowej lub czosnku
pospolitego, na zawartość składników mineralnych we krwi indyczek rzeźnych. Badaniu poddano 180 ptaków, podzielonych na 4 grupy (15
ptaków w trzech powtórzeniach). Ptaki były
żywione standardową mieszanką paszową ad
libitum zgodnie z zaleceniami określonymi w
rozporządzeniu NRC (1994). Pierwsza grupa
stanowiła kontrolę i otrzymywała wodę pitną
bez dodatku paszowego. W grupie drugiej ptaki otrzymywały wodę wzbogaconą ekstraktem
z Echinacea purpurea L. w ilości 1,5 ml/l. Indyczki z trzeciej grupy jako dodatek do wody
otrzymywały 0,5 ml/l ekstraktu z Allium sativum L. Ptaki z czwartej grupy otrzymywały
oba dodatki w takich samych dawkach, jakie
sto-sowano w grupie II i III. W 9, 11 i 15 tygodniu życia z żyły skrzydłowej indyczek pobrano krew do analiz. Oceniano zawartości
makroelementów (Na+, K+, Ca2+, Mg2+), mikroelementów (Zn+, Cu2+, Fe3+, Mn+, P3+/5+) oraz
metali ciężkich (Pb2+, Cd2+, Hg2+) przy użyciu
metody AAS. Statystycznie istotne różnice
między badanymi grupami zaobserwowano w
zawartości Ca2+, Zn+, Cu2+, P3+/5+, Fe3+. Otrzymane wyniki wykazały, że najkorzystniejszy
efekt kształtowania się poziomu elementów
mineralnych uzyskano u indyków otrzymujących
jednocześnie preparat zawierający ekstrakt w
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abstract

Feed additives play significant role in

animals’ feeding, because of their potential to
increase health parameters and growth of animals, decrease their food intake and improve the
quality of products of animal origin. Products
based on the natural herbs and plants, such as
Echinacea purpurea L. and Allium sativum L.
are the example of feed additives. Biochemical
indicators analysis evaluates health and growth
parameters of animals. Blood mineral elements
may indicate disorders of life processes, because changes of their concentrations inhibit
reactions, such as synthesis of active substances
(vitamins, hormones, enzymes), cells apoptosis, abnormal tissue and diseases development.
The aim of research was to analyze the effect of
two extracts: from Echinacea purpurea L. and
Allium sativum L. on the content of mineral
elements in blood. In the study there were 180
birds evenly divided to 4 groups (15 birds in
three replicates) fed by basic feed mixture. In
the control group birds received drinking water without any additives. In the second group
turkeys hens received water enriched with 1,5
ml/lof Echinacea purpurea L. extract, and in
the third group - 0,5ml/lof Allium sativum L.
extract. Birds from the fourth group received
water with these two products in the same doses as in the second and the third group. In the
10th, 12th and 15th week of turkey hens life
blood was taken to analyze content of macroelements: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, microelements:
Zn+, Cu2+, Fe3+, Mn+, P3+/5+ and heavy metals:
Pb2+, Cd2+ and Hg2+ using the ASA method.
Statistically significant differences between analyzed groups were observed in the content of
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Od

Wstęp

2006 roku w krajach Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW) w produkcji zwierzęcej (UE
1831/2003 - ROZPORZĄDZENIE Z 2003).
Według GRELI I SEMENIUK (2006a), przed
wprowadzeniem restrykcyjnego prawa, antybiotykowe stymulatory wzrostu były najczęściej
stosowanymi dodatkami paszowymi, a ich wycofanie początkowo negatywnie wpłynęło na
wyniki produkcyjne drobiu. Zaobserwowano
wówczas zmniejszenie przyrostów dziennych,
zwiększenie zużycia paszy, wzrost śmiertelności
wśród zwierząt oraz zwiększenie produkcji
kału i moczu. Wycofanie ASW spowodowało
również częstsze występowanie powikłań i
schorzeń układu pokarmowego, wynikające ze
zwiększonej aktywności patogenów. Ponadto
w wyniku tych działań odnotowano wzrost
zużycia antybiotyków terapeutycznych, które
mogą negatywnie wpływać na jakość uzyskiwanych produktów. Zaprzestanie stosowania
antybiotyków wymagało więc ulepszenia warunków utrzymania zwierząt, zwiększenia higieny pasz oraz zmian w programie żywienia. W
konsekwencji producenci pasz zostali zmuszeni
do poszukiwania alternatyw dla stosowanych
dotychczas substancji. Wówczas coraz częściej
zaczęto stosować naturalne zamienniki antybiotyków, do których należą m.in. prebiotyki, synbiotyki, zakwaszacze i fitobiotyki (LIPIŃSKI I
IN., 2011).
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Słowa kluczowe: elementy mineralne,

Ca2+, Zn+, Cu2+, P3+/5+, Fe3+. The best results were
observed in the blood derived from broilers receiving simultaneously the addition of Echinacea purpurea L. and Allium sativum L. extracts
in the drinking water.
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jeżówki purpurowej oraz preparat z wyciągiem
z czosnku pospolitego.
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Wpływ dodatku jeżówki purpurowej i czosnku pospolitego na
zawartość pierwiastków we krwi indyczek rzeźnych

Surowce roślinne
stosowane
w produkcji drobiarskiej
Aby zwierzęta prawidłowo rosły

i
rozwijały się, a także utrzymywały dobry stan
zdrowia, powinny być żywione paszami wzbogaconymi o zioła. Podobne praktyki stosowano już kilkadziesiąt lat temu, gdy źródłem
pożywienia dla zwierząt były: siano, zielonka,
kiszonki, zawierające między innymi zioła o
prozdrowotnym działaniu (RÓŻAŃSKI I
DRYMEL, 2009).
Fitobiotyki, jako naturalne odpowiedniki antybiotykowych stymulatorów wzrostu,
znajdują szerokie zastosowanie w żywieniu
zwierząt (SEMENIUK I IN., 2008). Podobnie jak inne dodatki do pasz fitobiotyki zostały
uznane przez amerykańską Agencję Żywności
i Leków (FDA) za bezpieczne oraz dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi ( JAMROZ, 2001).
Do grupy roślinnych dodatków paszowych zaliczamy głownie świeże lub suszone zioła,
ich ekstrakty lub olejki eteryczne pozyskiwane
z roślin olejkodajnych, które zawierają szereg
substancji czynnych, pozytywnie wpływających
na organizm zwierzęcia (SEMENIUK I IN.,
2008). Substancje te dzielimy na dwie grupy.
Pierwszą stanowią węglowodany, tłuszcze,
aminokwasy, białka, enzymy oraz składniki
mineralne, które nazywane są substanc-jami
podstawowymi. Do drugiej grupy - substancji
czynnych wtórnych - zalicza się między innymi glikozydy, flawonoidy, olejki eteryczne,
garbniki, saponiny i alkaloidy. Substancje te
ze względu na swoje naturalne pochodzenie działają korzystniej na organizm zwierząt
i dlatego są łatwiej przyswajalne niż ich syntetyczne analogi (KOWALCZUK I IN.,
2008). Ponadto nadają one paszom atrakcyjny
dla zwierząt smak i zapach (KRAUZE I IN.,
2007). Wykorzystanie fitobiotyków powoduje
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również wzrost wartości rzeźnej drobiu oraz
poprawę wskaźników produkcyjnych, co jest
zjawiskiem pożądanym z punktu widzenia
producenta (GRELA, 2000). Zastosowanie
ziół w postaci dodatku paszowego jest pozytywne także dla potencjalnych konsumentów
produktów odzwierzęcych, bowiem korzystnie wpływa to na poprawę jakości surowców pozyskiwanych od zwierząt. Dodatki te
między innymi wzbogacają walory dietetyczne
i smakowe mięsa drobiowego, dzięki efektywnemu wpływowi na właściwości fizyczne i
chemiczne tego produktu. Wolne od antybiotyków produkty są także coraz bardziej
pożądane na rynku, ze względu na preferencje
społeczeństwa i zwiększony popyt na żywność
bezpieczną oraz ekologiczną (GRELA I SEMENIUK, 2006a; GARDZIELEWSKA,
2007). Metabolity wtórne, wśród których
występują między innymi: artemizyna, tymol, karwakrol, zawarte w roślinach wykazują
ponadto działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwpasożytnicze, mogą także
zwiększać odporność organizmu, regulować
apetyt i funkcje trawienne układu pokarmowego czy stymulować metabolizm ( JAMROZ, 2001; HANCZAKOWSKA, 2006;
ŚWIĄTKIEWICZ I IN., 2009).

Związki mineralne
i ich znaczenie u zwierząt
Sole mineralne są niezbędne do

prawidłowego funkcjonowania organizmów
żywych. Ilościowe zapotrzebowanie na pierwiastki mineralne jest różne, dlatego wyróżnia
się mikroelementy, które powinny być dostarczane do organizmu w ilościach śladowych, oraz
makroe-lementy (ADAMSKI I IN., 2012).
Do makroelementów zaliczamy wapń,
fosfor, magnez, sód, potas, chlor i siarkę. Mikroelementami są z kolei żelazo, mangan, cynk,
kobalt, molibden, jod, selen, krzem, chrom,
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Jeżówka purpurowa
i czosnek pospolity
jako dodatki paszowe
Zioła działają stymulująco na orga-

nizm ptaków, gdyż mają wpływ na poprawę
smakowitości paszy i apetytu drobiu, sprzyjają
lepszemu trawieniu, działają przeciwzapalnie,
przeciwbiegunkowo i bakteriostatycznie oraz
korzystnie wpływają na przemianę materii i
stan zdrowia ptaków (PATTERSON I BURKHOLDER, 2003). Mogą też mieć znaczenie z
uwagi na zawarte w ziołach związki mineralne,
witaminy, flawonoidy, garbniki, saponiny, śluzy,
olejki eteryczne, czy kwasy organiczne, które
odgrywają istotną rolę m.in. w utrzymywaniu
odpowiedniego pH przewodu pokarmowego
(GRELA I SEMENIUK, 2006a; GORNOWICZ I IN., 2015).W efekcie końcowym
zioła wpływają na prawidłowy rozwój i wzrost,
poprawiają wykorzystanie paszy, zwiększają
jakość produktu zwierzęcego, przyczyniając
się również do poprawy ekonomicznej
efektywności produkcji (ABRAMOWICZ I
IN., 2017).
Czosnek pospolity (Allium sativum
L.) jest zarówno warzywem, przyprawą, jak i
rośliną leczniczą. Ma on bardzo uniwersalne zastosowanie ze względu na bogactwo
związków biologicznie czynnych o szerokim
spektrum działania. Czosnek jest szczególnie
znany ze swoich właściwości bakteriobójczych
i przeciwgrzybiczych. Kluczową substancją biologicznie czynną, odpowiedzialną za te cechy
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zmian nowotworowych (OCIEPA-KUBICKA
I OCIEPA, 2012). Metale ciężkie dostają się do
organizmów ludzi i zwierząt najczęściej drogą
pokarmową. Jednakże równie niebezpiecznym
sposobem przedostawania się tych pierwiastków do ustroju jest ich absorpcja przez drogi
oddechowe, co zapewnia szybkie rozprowadzanie metali ciężkich we krwi (MANAHAN,
2006).
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fluor cyna oraz wanad. Aby to zapotrzebowanie zaspokoić, składniki mineralne muszą
być dostarczane wraz z pożywieniem, dlatego
zarówno w przypadku ludzi, jak i zwierząt
bardzo ważna jest odpowiednio zbilansowana
dieta (MATWIEJUK, 2009).
Pokrycie zapotrzebowania organizmu
na składniki mineralne zależy od zawartości
pierwiastków w paszach, rodzaju związków
w postaci których są one podawane oraz od
możliwości ich wykorzystywania i przyswajania. Zarówno niedobór jak i nadmiar tych
składników mogą być szkodliwe, ponieważ
prowadzą do zaburzeń w przebiegu procesów
życiowych. Rolą składników mineralnych w
organizmie zwierzęcym jest tworzenie struktur
budulcowych komórek i tkanek, a także udział
w budowie cząsteczek, takich jak: hemoglobina,
enzymy, hormony, witaminy (GRYZIŃSKA i
KRAUZE, 2013). Pierwiastki w każdym organizmie żywym biorą udziałw budowie układu
kostnego i tkanek miękkich oraz wchodzą w
skład wielu związków organicznych. Regulują
odczyn płynów ustrojowych i komórek oraz
gospodarkę wodną i ciśnienie osmotyczne w
płynach ustrojowych i tkankach, a ponadto
biorą udział w procesach enzymatycznych
(TOMASZEWSKI, 2001).
Jednakże wśród pierwiastków występują
metale ciężkie, które wykazują działanie toksyczne. Wyróżnia się cztery grupy metali ciężkich
o różnym stopniu zagrożenia dla organizmów
ludzkich: bardzo wysokim (Cd, Hg, Pb, Cu,
Zn), wysokim (Mo, Mn, Fe), średnim (Ni, Co)
oraz niskim (Sr, Zr). Metale mają tendencję
do kumulacji głównie w wątrobie i nerkach organach, które odpowiadają za ich eliminację,
lecz występują również w kościach, mózgu i
mięśniach. Kancerogenne działanie tych metali pojawia się gdy poziom danego pierwiastka
osiągnie lub przekroczy tzw. dawkę progową
w ustroju. Wówczas mogą powodować zatrucia ostre lub przewlekłe, prowadzące często do
uszkodzeń centralnego układu nerwowego oraz
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w czosnku, jest allicyna (KWIECIEŃ I WINIARSKA-MIECZAN, 2011). Wykazano, że
związek ten działa skuteczniej niż popularne
antybiotyki, takie jak penicylina czy tetracyklina, stąd często jest stosowany w chorobach
układu oddechowego (MAJEWSKA I IN.,
2007). Przyprawa ta wpływa także stymulująco
na rozwój korzystnej flory bakteryjnej, a
zwłaszcza bakterii z rodzaju Lactobacillus
(KRUSIŃSKI, 2005). Dobroczynne działanie
czosnku na układ pokarmowy objawia się także
poprzez utrzymywanie właściwej perystaltyki
jelit, zapobieganie atonii i wiotczeniu mięśni
przewodu pokarmowego. Czosnek jest również
źródłem pochodnych antyoksydantów, takich
jak: siarczek allilu i disiarczek diallilu, które
wykazują silne działanie przeciwutleniające
(WAWARZYNIAK I IN., 2011). W chowie
kurcząt dużą rolę odgrywa także inna substancja zawarta w czosnku – ajoen. Związek
ten posiada właściwości przeciwzakrzepowe
i hamuje agregację płytek krwi, dzięki czemu
może zapobiegać pękaniu tętnic, co jest dużym
problemem w produkcji drobiarskiej (MAJEWSKA I IN., 2007). Allium sativum L. jest
również cennym źródłem mikro- i makroelementów, takich jak: potas, wapń, fosfor, żelazo,
magnez, siarka, cynk, sód, selen i jod (MAJEWSKA, 2001).
Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea L.) to gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Jest leczniczą rośliną pochodzącą z
Ameryki Północnej, która posiada właściwości
immunomodulujące (BANY I IN., 2003).
Jeżówka wpływa korzystnie na aktywność
wielu komórek biorących udział w obronie organizmu przed patogenami, takich jak: granulocyty, makrofagi czy komórki NK (BROSSEAU I MILLER, 2005). Za działanie
wspomagające odporność odpowiedzialne są
między innymi pochodne kwasu kawowego,
alkaloidy, olejki eteryczne i flawonoidy obecne
w tej roślinie (ŚWIĄTKIEWICZ I KORELESKI, 2007). Szczególnie ważną biologic-
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znie aktywną substancją zawartą w jeżówce jest
echinaceina, której przypisuje się aktywność
immunostymulującą. Dzięki tej właściwości
Echinacea purpurea L. może stanowić pożądany
składnik mieszanek paszowych podawany
zwierzętom przy odpowiednim doborze surowca (korzeń, ziele) i sprecyzowanym okresie
skarmiania (periodycznie, podczas ciąży lub
w trakcie całego okresu odchowu) (GRELA I
IN., 2003).
Prozdrowotny wpływ tych ziół na organizm zwierząt analizowano w licznych
badaniach (MAJEWSKA I IN., 2007;
ŚWIĄTKIEWICZ I KORELESKI, 2007;
BUDNY I IN.,2012; PYKA I KOPCZYŃSKA,
2013). Doświadczenia te dotyczyły zarówno
drobiu, jak i innych gatunków zwierząt gospodarskich. Mięso kurcząt rzeźnych, które były
żywione paszą z dodatkiem czosnku uzyskało
lepszą ocenę sensoryczną i było uznawane za
smaczniejsze (ZDANOWSKA-SĄSIADEK I
IN., 2013). Wodny ekstrakt z surowego czosnku
podawany indorom przyczynił się do wzrostu
ich masy ciała o 1,2% i poprawił wykorzystanie paszy o 3% w porównaniu do ptaków nie
otrzymujących tych dodatków paszowych. W
badaniu tym odnotowano także lepszą jakość
mięsa, poprzez zwiększenie udziału suchej
masy, a zwłaszcza białka ogólnego, o 0,7%
(MAJEWSKA I IN., 2007). We krwi indyczek,
które otrzymywały dodatek czosnku do wody
pitnej w postaci preparatu Allivet, zaobserwowano podwyższony poziom nieenzymatycznych przeciwutleniaczy, takich jak: mocznik,
bilirubina, kreatynina oraz albumina. Czosnek
spowodował także zmniejszenie aktywności
LDH i AST w osoczu krwi oraz znacznie
poprawił przeżywalność ptaków. Ponadto
mięśnie piersiowe uzyskane od tych indyczek
charakteryzowały się także większą zawartością
tłuszczu (KRAUZE I IN., 2012). Dodatek
preparatu na bazie jeżówki oraz czosnku do
wody pitnej dla indyczek rzeźnych obniżył
koncentrację białka ogólnego w osoczu, co
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paratu z czosnku pospolitego oraz jeżówki
purpuro-wej na zawartość makro- i mikroelementów oraz metali ciężkich w osoczu krwi
indyczek rzeźnych.

Materiały i metody
Doświadczenie trwające od początku

maja do końca lipca przeprowadzono na
pięciotygodniowych indyczkach rzeźnych typu
Big-6 na fermie drobiu w Głębokim (woj.
lubelskie). 180 sztuk ptaków podzielono losowo
na 4 grupy liczące po 45 osobników w grupie.
W każdej grupie badawczej przewidziano trzy
grupy powtórzeniowe (3 x 15 szt.). Odchów
ptaków prowadzono do 16 tygodnia życia w
standardowych warunkach środowiskowych
i zoohigieniczych, optymalnych w odchowie
indyków rzeźnych (ROKICKI I KOLBUSZEWSKI, 1996). Stan zdrowia zwierząt był
kontrolowany przez lekarza weterynarii przez
cały okres trwania eksperymentu. W trakcie
doświadczenia indyczki były żywione standardowymi pełnoporcjowymi mieszankami przemysłowymi według programu
obejmującego 5 okresów żywienia, co przed-
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Cel i zakres pracy
Celem pracy była ocena wpływu pre-

stawiono w tabeli 1. Zawartość podstawowych składników pokarmowych w paszach
odpowiadała zaleceniom zawartych w Normach Żywienia Drobiu (SMULIKOWSKA I RUTKOWSKI, 2005). Przez cały czas
trwania ekspe-rymentu ptaki miały także stały
dostęp do wody pitnej. Dwa razy w tygodniu, rano, do wody podawanej ptakom z grup
doświadczalnych dodawano czynniki eksperymentalne.
Czynnikami doświadczalnymi w badaniu były preparaty handlowe dla drobiu – naturalny stymulator odporności zawierający 8%owy etanolowy wyciąg z jeżówki purpurowej
oraz preparat zawierający 14%-owy wyciąg z
czosnku pospolitego. Grupa I stanowiła grupę
kontrolną, która nie otrzymywała żadnych dodatków. W grupie II indyczki otrzymywały preparat z ekstraktem jeżówki rozcieńczony wodą
zgodnie z zaleceniami producenta, co pozwoliło
na uzyskanie koncentracji o wartości 1,5 ml/l
wody. Ptaki z grupy III otrzymywały preparat
z ekstraktem czosnku w ilości 0,5 ml/l. Indyczkom w grupie IV podawano mieszankę obydwu dodatków w takich samych dawkach jakie
uwzględniono dla grupy II i III. Doświadczenie
przeprowadzono za zgodą Lokalnej Komisji
Etycznej w Lublinie nr 30/2014. Krew do badań
została pobrana z żyły ramiennej do próbówek
z heparyną sodową od 8 sztuk ptaków z każdej
grupy powtórzeniowej w 9, 11, i 15 tygodniu
eksperymentu. Pobraną krew chłodzono i w
przeciągu 4 godzin od pobrania poddawano
analizom. W osoczu krwi oznaczono poziom
wybranych makroelementów (Na+, K+, Ca2+,
Mg2+), mikroelementów (Zn+, Cu2+, Fe3+, Mn+,
P3+/5+) oraz metali ciężkich (Pb2+, Cd2+, Hg2+).
Analizę składu pierwiastkowego wykonano w
Centralnym Laboratorium Agroekologicznym
w Lublinie techniką atomowej spektrometrii
absorpcyjnej (ASA).
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej obliczając wartość średnią i odchylenie standardowe. Istotność różnic między
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może świadczyć o wydajniejszym wykorzystaniu tego składnika pokarmowego z paszy, którą
żywione były ptaki. W grupie otrzymującej
preparat z jeżówki (Echinovit C) odnotowano
także obniżenie poziomu kwas moczowego, co
może być związane z korzystnym wpływem
podawanego dodatku na obniżenie ilości azotu wydalanego wraz z odchodami. Preparaty
z czosnku i jeżówki podawane indyczkom
spowodowały również znaczące obniżenie
poziomu glukozy, triacylog-liceroli oraz frakcji
LDL cholesterolu, która między innymi przyczynia się do powstania zmian miażdżycowych
(KRAUZE I IN., 2007).
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Tabela 1. Procentowy skład mieszanek podawanych indyczkom rzeźnym w trakcie doświadczenia.
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Wpływ dodatku jeżówki purpurowej i czosnku pospolitego na

badanymi grupami zwierząt określono metodą
jed-noczynnikowej analizy wariancji ANOVA
z wykorzystaniem oprogramowania Statistica
12.0. Jako poziom istotności przyjęto p ≤ 0,05.

Omówienie wyników
W wyniku przeprowadzonej analizy

zawartości pierwiastków w osoczu krwi indyczek rzeźnych otrzymano wartości, które zaprezentowano w tabelach 2, 3 i 4.
Analizując zawartość makroelementów
(tabela 2.) w osoczu krwi ptaków zaobserwowano, że koncentracja jonów wapnia wzrosła
w 11 tygodniu życia u indyczek otrzymujących
dodatki w wodzie pitnej w porównaniu do grupy

kontrolnej, w której zwierzęta nie otrzymywały
żadnych dodatków. Równoległe stosowanie obydwu komercyjnych produktów
spowodowało wzrost zawartości wapnia we krwi ptaków o 8,6% w porównaniu
do ptaków żywionych jedynie standardową
mieszanką paszową. Z kolei w grupie ptaków
otrzymujących preparat zawierający ekstrakt
z Echinacea purpurea L. wystąpił wzrost
zawartości jonów wapnia w osoczu krwi o 15%
w porównaniu do ptaków z grupy kontrolnej.
Najwyższe stężenie tego pierwiastka zaobserwowano u ptaków suplementowanych ekstraktem z Allium sativum L. - wartość ta była
wyższa o 22,7% w porównaniu do grupy kontrolnej. W wyniku przeprowadzonego badania
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tów komercyjnych spowodowało zwiększenie
zawartości fosforu o 130,4% w porównaniu do
ptaków z grupy kontrolnej. Preparat zawierający
ekstrakt z Allium sativum L. okazał się mało
efektywnym w przypadku tego parametru,
bowiem stężenie fosforu nie uległo zmianie w
porównaniu do ptaków, którym nie podawano
żadnych dodatków do wody. W przeprowadzonym badaniu zróżnicowanie zawartości miedzi
w osoczu krwi ptaków pochodzących z różnych
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Tabela 2. Zawartość makroelementów w osoczu krwi indyczek rzeźnych.

4 (22)/2018

nie zaobserwowano wpływu stosowanych dodatków na zmiany stężeń jonów potasu, sodu i
magnezu we krwi.
Analizując zawartość mikroelementów
(Tabela 3.) zaobserwowano, że stężenie fosforu
w osoczu krwi ptaków żywionych produktem
zawierającym ekstrakt z Echinacea purpurea
L., w 15 tygodniu życia wzrosło o 78,3% w
porównaniu do grupy kontrolnej. Z kolei jednoc-zesne podawanie ptakom obydwu produk-
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grup badawczych wystąpiło w 11 tygodniu ich
życia. Stężenie jonów miedzi we krwi ptaków
należących do grupy otrzymującej jednocześnie
preparaty z ekstraktami Echinacea purpurea
L. oraz Allium sativum L. wzrosło o 41,8%
w porównaniu do grupy kontrolnej. Z kolei
ptaki z grupy otrzymującej dodatek w postaci
produktu zawierającego ekstrakt z Echinacea purpurea L. charakteryzowały się wyższą
zawartością jonów miedzi we krwi o 28,9%
w porównaniu do grupy kontrolnej. Jedynie w
przypadku ptaków, którym podawano komercyjny preparat bogaty w ekstrakt z Allium sati-

Tabela
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vum L. zaobserwowano obniżenie stężenia tego
pierwiastka o 34,3% w porównaniu do grupy
kontrolnej. W przeprowadzonym eksperymencie zaobserwowano wzrost poziomu cynku o
46,9% w surowicy krwi w 15 tygodniu życia
ptaków, którym podawano jednocześnie obydwa badane preparaty. U ptaków otrzymujących
preparat zawierający ekstrakt z Echinacea purpurea L. oraz w grupie ptaków otrzymującej
produkt z ekstraktem Allium sativum L. zaobserwowano wyższe wartości cynku niż w grupie kontrolnej, choć różnice te nie były istotne
statystycznie. W osoczu krwi 15-tygodniowych

3. Zawartość mikroelementów w osoczu krwi indyczek rzeźnych.
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a,b,c – oznaczone różnymi literami wartości istotne pod względem statystycznym przy
p≤ 0,05
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4. Zawartość metali ciężkich w osoczu krwi indyczek
rzeźnych.

Dyskusja

Wapń występuje głównie w kościach i

stanowi podstawowy składnik mineralny orga-
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nizmu, niezbędny do jego prawidłowej pracy.
Niedobór wapnia powoduje osłabienie organizmu, opóźnienie wzrostu u młodych zwierząt
i liczne zaburzenia związane z układem kostnym (krzywica, wady postawy, osteomalacja),
stąd wzrost jego zawartości uznaje się za korzystny efekt ( JAMROZ, 2015). Wyniki
naszego eksperymentu dowodzą, iż w 11 tygodniu odchowu ptaków zaobserwowano
korzystny wzrost stężenia wapnia we krwi
indyków, otrzymujących w wodzie badane preparaty zawierające ekstrakty z jeżówki purpurowej oraz czosnku pospolitego w porównaniu
do grupy kontrolnej. W pozostałych okresach
odchowu ptaków występowały zmiany wartości
tego parametru, jednak nie były one statystycznie istotne.
Wyniki innych badań oceniających
wpływ dodatku produktu zawierającego
ekstrakt z aloesu do wody pitnej indyków
również dowiodły, że zawartość jonów wap-

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

ptaków zawartość żelaza była najwyższa w grupie żywionej obydwoma preparatami ziołowymi
– wzrost zawartości pierwiastka wynosił 27,9%
w porównaniu do grupy kontrolnej. U ptaków
z pozostałych grup eksperymentalnych zaobserwowano wyższe wartości tego parametru
w porównaniu do grupy kontrolnej, jednak nie
wykazano statystycznie istotnych różnic.
W naszym doświadczeniu w osoczu krwi
indyczek nie stwierdzono różnic w zawartości
manganu pomiędzy badanymi grupami.
Świadczy to o braku wpływu stosowanych dodatków do wody na stężenie tego pierwiastka.
W osoczu krwi ptaków nie zaobserwowano
obecności metali ciężkich, tj. kadmu i rtęci, a
stężenie ołowiu było znikome (tabela 4.).
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Wpływ dodatku jeżówki purpurowej i czosnku pospolitego na
zawartość pierwiastków we krwi indyczek rzeźnych

nia we krwi ulega zmianie w efekcie stosowania badanego preparatu (OGNIK I MERSKA, 2012). Istnieje również szereg badań
dowodzących wpływu stosowania olejów z dyni,
siemienia lnianego, nasion kopru włoskiego
oraz olejku z macierzanki pospolitej na wzrost
zawartości tego pierwiastka we krwi ptaków
(GULEC I IN., 2013; HERKEĽ I IN., 2016).
W naszym doświadczeniu zaobserwowano, iż jednoczesne dodanie produktu
zawierającego wyciąg z Echinacea purpurea
oraz produktu z ekstraktem z Allium sativum do wody pitnej indycząt, spowodowało
korzystny wzrost zawartości fosforu we krwi
u ptaków z dietą wzbogaconą o te dodatki w
porównaniu do indyków z grupy kontrolnej. W
grupie otrzymującej ekstrakt jeżówki również
zaobserwowano wyższe stężenie fosforu, jednak najkorzystniejsza zmiana wystąpiła w grupie IV, której podawano oba dodatki. Jak podaje JA-MROZ (2015), fosfor jest składnikiem
fosfoprotein i fosfolipidów. Pierwiastek ten
bierze udział w przemianach składników pokarmowych oraz wchodzi w skład kwasów
nukleinowych. Niedobór fosforu zmniejsza
łaknienie zwierząt, obniża tempo ich wzrostu
oraz wpływa negatywnie na przemiany metaboliczne i reprodukcję.
Wyniki
przeprowadzonego
oświadczenia wykazały, że dodanie do wody
pitnej jednocześnie obydwu analizowanych dodatków spowodowało najkorzystniejszy wzrost
wartości miedzi we krwi ptaków. Zwiększenie
stężenia tego pierwiastka uważa się za korzystny
efekt, ponieważ wysoka zawartość miedzi zapobiega pękaniu aorty ptaków oraz niekorzystnym
objawom zaburzenia metabolizmu. Ponadto
miedź jest składnikiem wielu enzymów antyoksydacyjnych, które unieszkodliwiają reaktywne formy tlenu (RFT), uszkadzające komórki
i powodujące peroksydację lipidów ( JAMROZ,
2015). TRUCHLIŃSKI I IN. (2006), również
zaobserwowali wzrost stężenia tego pierwiastka o 7,1% w porównaniu do grupy kontrolnej
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w efekcie stosowania ekstraktu z czosnku w
żywieniu indyczek. W badaniach RUSINEK
I IN. (2014) zaobserwowano, iż zastosowanie
preparatu zawierającego ekstrakt z grejpfrutów
oraz wyciągu z tarczycy bajkalskiej jako dodatków do wody pitnej indyczek nie spowodowało
żadnych zmian w zawartości jonów miedzi w
porównaniu do grupy kontrolnej. Jedynie w 15tym tygodniu odchowu ptaków zaobserwowano
negatywny spadek wartości tego parametru we
krwi indyczek rzeźnych otrzymujących 0,042
ml/kg m.c. ekstraktu z grejpfrutów o 15 % w
porównaniu do ptaków, którym nie podawano
żadnego dodatku do wody pitnej. SEMBRATOWICZ I IN. (2004), również udowodnili wpływ produktu zawierającego ekstrakt
z grejpfrutów na wzrost zawartości jonów
miedzi we krwi badanych ptaków, co według
autorów może wynikać z wysokiego stężenia
tego pierwiastka w stosowanym produkcie.
Cynk pełni ważną funkcję w stabilizacji błon komórkowych, przemianach białek,
kwasów nukleinowych oraz tłuszczów. Niedobór tego pierwiastka zmniejsza tempo wzrostu zwierząt i ich apetyt, a także wpływa na
gorsze wykorzystanie paszy. U drobiu cynk jest
niezbędny do prawidłowego rozwoju zarodka
oraz piór, dlatego zaobserwowany w naszym
eksperymencie wzrost wartości tego pierwiastka uważa się za korzystny efekt stosowanych
dodatków ( JAMROZ, 2015). Korzystny wzrost stężenia jonów cynku wystąpił w grupie
ptaków, otrzymujących jednocześnie obydwa
dodatki - ekstrakt z jeżówki purpurowej oraz
czosnku pospolitego. Podobne wyniki otrzymali TRUCHLIŃSKI I IN. (2006), gdzie
zawartość cynku w osoczu indyczek po suplementacji ekstraktem z czosnku wzrosła o 6,45%
w porównaniu do grupy kontrolnej. Wysoki
wynik uzyskano również w efekcie podawania indyczkom jednocześnie czosnku pospolitego oraz pochodnej 1,2,4-triazolu. Najniższą
zawartość cynku zaobserwowano w osoczu
krwi ptaków otrzymujących jedynie pochodną
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zono różnic w zawartości magnezu oraz manganu pomiędzy badanymi grupami. Świadczy
to o braku wpływu stosowanych dodatków
paszowych na stężenie tych pierwiastków. Jednak w doświadczeniu TRUCHLIŃSKIEGO I
IN. (2006), w grupach indyczek otrzymujących
wraz z wodą wyciąg z czosnku oraz jednocześnie
wyciąg z czosnku i pochodną 1,2,4-triazolu,
wykazano istotny wzrost zawartości magnezu
w surowicy krwi w porównaniu do grupy kontrolnej. Zawartość tego pierwiastka w grupie
otrzymującej jedynie ekstrakt z czosnku była
wyższa o 6,3% w porównaniu z grupą kontrolną,
natomiast w grupie z dodatkiem czosnku i pochodnej 1,2,4-triazolu zawartość magnezu
była o 8,6% wyższa. Z kolei stężenie manganu w osoczu indyczek u tych samych autorów
było najwyższe w grupie otrzymującej dodatek
ekstraktu z czosnku i było ono o 18,1% wyższe
w porównaniu do grupy kontrolnej. Mangan
uczestniczy w metabolizmie węglowodanów
i tłuszczowców, dlatego zbyt mała ilość manganu dostarczana do organizmu powoduje
słaby wzrost zwierząt oraz zaburzenia rozwoju
układu kostnostawowego i obniżenie płodności
( JAMROZ, 2015).
W dostępnej literaturze jest niewiele
danych na temat doświadczeń oceniających
wpływ dodatków w postaci jeżówki purpurowej
oraz czosnku pospolitego na zawartość makroi mikroelementów we krwi ptaków. Istnieją
natomiast publikacje, które dowodzą wpływu
różnego systemu chowu (tradycyjny system
klatek, system klatek wzbogaconych i system
głębokiego ściółki) (PAVLÍK I IN., 2009), płci
(BOWES I IN., 1989; SALIM I IN., 2012),
czy stresu cieplnego, dodatku witamin oraz elementów mineralnych na zawartość makro- i
mikroelementów w tkankach łącznych kurcząt
(DEYHIM I IN., 1995). W opublikowanych
pracach można znaleźć również wyniki analizy
zawartości wybranych pierwiastków w tkankach mięśni piersiowych oraz udowych ptaków
żywionych różnymi dodatkami paszowymi,
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1,2,4-triazolu, co pozwala stwierdzić, że to
właśnie czosnek determinował zmianę wartości
tego elementu mineralnego w materiale
badawczym. W eksperymentach przeprowadzonych przez MAKARSKIEGO I POLONIS
(2001) oraz SEMBRATOWICZ I IN. (2004),
nie zaobserwowano istotnego wpływu stosowanych ekstraktów oraz mieszanek ziołowych
na zawartość jonów cynku we krwi ptaków.
W efekcie jednoczesnego stosowania
ekstraktów z jeżówki oraz czosnku zaobserwowano korzystny wzrost stężenia żelaza w osoczu krwi. Zwiększenie wartości tego pierwiastka
jest istotne, ponieważ żelazo jest niezbędne do
syntezy hemoglobiny przenoszącej tlen w organizmie. Niedobór żelaza prowadzi ponadto
do anemii, która u drobiu występuje głównie
w przypadku chorób wirusowych oraz syndromu upośledzonego wchłaniania żelaza
( JAMROZ, 2015). Wzrost zawartości żelaza
w osoczu krwi indyczek w efekcie stosowania
dodatków do wody wykazali w swoich badaniach także TRUCHLIŃSKI I IN. (2006). W
doświadczeniu zawartość jonów żelaza wzrosła
we wszystkich grupach eksperymentalnych.
Najwyższą wartość zaobserwowano w grupie
ptaków, którym podawano jednocześnie czosnek oraz pochodną 1,2,4-triazolu. Podobna
zależność wystąpiła w przypadku stężenia
jonów miedzi - wartość ta wzrosła w efekcie stosowania dodatków do wody w porównaniu do grupy kontrolnej, jednak największą
różnicę zaobserwowano w grupie otrzymującej
jednocześnie oba preparaty.
W doświadczeniu KRÓLICZEWSKIEJ I ZAWADZKIEGO (2005), nie zaobserwowano zmian zawartości jonów żelaza w
efekcie stosowania ekstraktu z korzenia tarczycy bajkalskiej u ptaków. Jednakże pod koniec
przeprowadzonego doświadczenia po podaniu
15 g badanego dodatku wykazano istotny wzrost stężenia tego pierwiastka we krwi kurcząt.
W osoczu krwi indyczek, którym podawano
ekstrakty z jeżówki oraz czosnku, nie stwierd-
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jednak te wyniki często są rozbieżne (GIANNENAS I IN., 2016; PODOLIAN, 2017).
Badanie zawartości poszczególnych
pierwiastków w tkankach mięśniowych drobiu
jest bardziej powszechne ze względu na fakt, iż
konsumenci zwracają uwagę na skład spożywanych produktów, w tym mięsa drobiowego,
które jest uznawane za bogate źródło elementów mineralnych. Z tego też powodu istnieje
obowiązek umieszczania na etykiecie produktów wprowadzonych do sprzedaży informacji
na temat zawartości poszczególnych pierwiastków (GEORGIEVSKII I IN., 2013). Obecnie
diety ptaków są tak zbilansowane, aby produkty
z nich uzyskiwane były zgodne z wymaganiami
stawianymi przez jednostki odpowiedzialne
za bezpieczeństwo żywności. Jednakże obecnie podejmuje się próby produkcji żywności
funkcjonalnej pochodzenia zwierzęcego, a jednym z ważniejszych czynników pozwalających
osiągnąć ten cel jest żywienie zwierząt (KUBINSKI I IN., 2014).
Jednakże badania zawartości makroelementów i mikroelementów we krwi również
są istotne, ponieważ uzyskane dane mogą
świadczyć o dynamice wchłaniania minerałów
w żołądku i jelitach, rodzaju wiązań, jakie
tworzą z substancjami nośnikowymi, oraz ich
akumulacji w wątrobie. Niestety ilość tego typu
badań jest wciąż niewystarczająca, a dane przedstawiane w opublikowanych pracach są często
rozbieżne (GEORGIEVSKII I IN., 2013).

Wyniki

Wnioski

przeprowadzonego
doświadczenia potwierdzają zasadność stosowania testowanych produktów zawierających
ekstrakt z jeżówki purpurowej oraz czosnku
pospolitego jako dodatków do wody pitnej indyczek rzeźnych. Badane preparaty korzystnie
wpływają na kształtowanie się poziomu cennych dla ustroju elementów mineralnych. W
przypadku wapnia i fosforu zaobserwowano
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znaczny wzrost ich poziomu w osoczu krwi, co
może przyczynić się do mocniejszego kośćca
ptaków oraz prawidłowego wzrostu młodych.
Ponadto jednoczesne stosowanie ekstraktów z
czosnku i jeżówki spowodowało znaczny wzrost poziomu cynku, żelaza oraz miedzi, co jest
istotne z punktu widzenia metabolizmu i obrony antyoksydacyjnej.
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Występowanie endopasożytów w populacji głuszca,
cietrzewia i jarząbka z Tatrzańskiego
Parku Narodowego

Prevalence of endoparasitic infections in the population of grouse:
Capercaillie, Black grouse and Hazel grouse from Tatra National
Park

streszczenie

Celem badań była ocena występowania

inwazji pasożytów u trzech gatunków kuraków:
głuszca (Tetrao urogallus) cietrzewia (Tetrao
tetrix) i jarząbka (Tetrastes bonasia) z terenu
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Badaniami
objęto łącznie 127 próbek kału zebranych od
trzech gatunków kuraków: głuszca (n=56), cietrzewia (n=44) i jarząbka (n=26). Badania kału
wykonywano metodą flotacji oraz dekantacji, a
także przy wykorzystaniu komory MacMastera w celu oceny ilościowej jaj (EPG) lub oocyt (OPG). U badanych gatunków kuraków
stwierdzono występowanie pierwotniaków z
rodzaju: Eimeria, tasiemców z rodzaju Hymenolepis oraz nicieni z rodzaju Capillaria (syn.
Aonchotheca sp.), Heterakis, Ascaridia, Syngamus. Najczęściej stwierdzano w badanym materiale jaja Capillaria sp. a odsetek zarażonych
osobników wynosiła 15,79%, 20,45% i 30,77%
odpowiednio u głuszca, cietrzewia i jarząbka.
Inwazja nicieni z rodzaju Heterakis została
stwierdzona u jednego głuszca i jednego cietrzewia. Z kolei obecność jaj nicieni Syngamu
trachea i tasiemców Hymenolepis spp. została
stwierdzona w 2 próbkach kału pochodzących

od jarząbków. U głuszców oocyty kokcydii
stwierdzono w 8,77 % próbkach ze średnią
OPG równą 1048. Oocysty Eimeria sp. stwierdzono w 6 próbkach (13,64%) pochodzących
od cietrzewi i w jednej (3,84%) próbce kału
pochodzącej od jarząbka.

Słowa

kluczowe: głuszec, cietrzew,
jarząbek, pasożyty, Tatrzański Park Narodowy.

abstract

The aim of this study was to estimated

prevalence of internal parasite in the population of forest grouse Capercaillie (Tetrao urogallus), Black grouse (Tetrao tetrix) and Hazel
grouse (Tetrastes bonasia) from Tatra National
Park. A total of 127 fecal samples from three
species of galiforms (Black grouse (n=44), capercaillie (n=56), Hazel grouse (n=26)) were collected. The study was conducted between January 2017 and November 2017. Number of eggs
and oocysts (EPG - eggs per gram of faeces or
OPG - oocysts per gram of faeces) was quantified by flotation and count in a MacMaster
chamber. Examined species of grouse were in-

Nr 4(22)/2018 Nauki Przyrodnicze

29

zel grouse, parasite, Tatra National Park.

Wstęp

Tatrzański Park Narodowy obejmu-

je swoim zasięgiem unikalny dla Polski teren
wysokogórski o charakterze alpejskim. Niemniej, jednak istotną część Parku stanowią lasy,
które obejmują 77 % jego powierzchni. Z tych
względów Tatrzański Park Narodowy, jako
teren objęty ochroną, jest ważną ostoją wielu
gatunków zwierząt leśnych, w szczególności
ptaków, w tym trzech gatunków kuraków:
głuszca (Tetrao urogallus), cietrzewia (Tetrao
tetrix) oraz jarząbka (Tetrastes bonasia). Cietrzew i głuszec są gatunkami chronionymi i
silnie zagrożonymi na terenie Polski. Populacja
głuszca w Polsce wynosi ok. 380–500 osobników (ZAWADZKA I IN., 2013), przy czym
populacja tatrzańska liczy ok. 50 osobników
(Rutkowski i in. 2017). Liczebność cietrzewia prawdopodobnie waha się w granicach 500–600 osobników (ZAWADZKA I
IN., 2013). Liczebność cietrzewia w Tatrach
w 2015 r. oceniono na 25 osobników (ZWIJACZ-KOZICA, 2008; ZWIJACZ-KOZICA
I ZIĘBA, 2017). Jarząbek w Polsce określany

30

Nr 4(22)/2018 Nauki Przyrodnicze

Materiał i metody
Badaniami objęto łącznie 127 próbek

kału zebranych od trzech gatunków kuraków:
cietrzewia (n=44), głuszca (n=56) i jarząbka
(n=26). Badania zostały wykonane w okresie od
stycznia od grudnia 2017 roku. Świeże próbki
kału były zbierane do plastikowych worecz-
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Key words: Capercaillie, Black grouse, He-

jest jako nieliczny lub lokalnie średnio liczny, słabo rozpowszechniony gatunek lęgowy
(TOMIAŁOJĆ I STAWARCZYK 2003;
BONCZAR, 2007). W Tatrach jego liczebność
w 2013 roku oceniano na ok. 50 terytorialnych
par (ZWIJACZ-KOZICA I ZIĘBA, 2015).
W większości krajowych ostoi głuszca i
cietrzewia utrzymuje się silny trend spadkowy,
podobnie jak to ma miejsce w większości krajów europejskich (ZAWADZKA I IN., 2013).
Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone, niemniej jednak wpływ na tę sytuację ma stałe zmniejszanie się powierzchni siedlisk odpowiednich do rozrodu, rozdrobnienie i izolacja miejsc
występowania; mało liczebne populacje, które
są zdecydowanie silniej wrażliwe na wszelkiego rodzaju zagrożenia; a także duża populacja drapieżników, głównie lisów i jenotów
( JANKOVSKA I IN., 2012; RUTKOWSKI
I IN., 2005; ZAWADZKA, 2014; ZWIJACZ-KOZICA, 2008). Małe i oddzielone
populacje mogą być silniej narażone na inwazje
pasożytnicze oraz choroby zakaźne. Co więcej,
w przypadku niektórych gatunków kuraków
udowodniono, że inwazje pasożytnicze mogą
zwiększać ryzyko padnięcia ofiarą drapieżnika,
a także bezpośrednio wpływają na wielkość
populacji (DOBSON I HUDSON, 1995).
Biorąc pod uwagę istotność problemu,
jakim są inwazje pasożytnicze, celem badań
była ocena występowania inwazji pasożytów u
trzech gatunków kuraków: głuszca (Tetrao urogallus) cietrzewia (Tetrao tetrix) and jarząbka
(Tetrastes bonasia) z terenu Tatrzańskiego
Parku Narodowego.
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fected: Eimeria sp., Hymenolepis spp., Capillaria sp. (syn. Aonchotheca sp.), Heterakis,
Syngamus. Capillaria sp. was the most common parasite, with prevalence 15,79%, 20,45%
and 30,77% in Capercaillie, Black grouse and
Hazel grouse respectively. Heterakis infection
were present Black grouse and Capercaillie in
ones individuals. Tracheal worms (Syngamus
trachea) and cestoda (Hymenolepis spp.) infection were detected only in Hazel grouse in
two samples. Eimeria infections were present
in 8,77 % of Capercaillie with mean intensity
1048 oocysts in 1 g of faeces. Oocysts of Eimeria sp. were present in 13,64% samples from
Black grouse and in 3,84% of Hazel grouse.
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Występowanie endopasożytów w populacji głuszca,
cietrzewia i jarząbka z Tatrzańskiego Parku Narodowego

ków schładzane do temp. 4°C. Badania kału
wykonywano metodą flotacji oraz dekantacji,
a także przy wykorzystaniu komory MacMastera w celu oceny ilościowej jaj (EPG) lub oocyt (OPG) (ATKINSON I IN., 2008; BOCH
AND SCHNEIDAWIND, 1988).

Wyniki

Wyniki badań dotyczące obecności jaj

i oocyst endopasożytów zostały przedstawione
w tabelach 1-3. U badanych gatunków kuraków
stwierdzono występowanie pierwotniaków z
rodzaju: Eimeria, tasiemców z rodzaju Hymenolepis oraz nicieni z rodzaju Capillaria (syn.
Aonchotheca sp.), Heterakis, Ascaridia, Synga-
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mus. Najczęściej stwierdzano w badanym materiale jaja Capillaria sp. a odsetek zarażonych
osobników wynosiła 15,79%, 20,45% i 30,77%
odpowiednio u głuszca, cietrzewia i jarząbka.
Średnia liczba jaj w gramie u osobników
zarażonych wahała się od 38,2 u głuszca od
53,5 u jarząbka. Inwazja nicieni z rodzaju Heterakis została stwierdzona u jednego głuszca i
jednego cietrzewia. Z kolei obecność jaj nicieni
Syngamus trachea i tasiemców Hymenolepis
spp. została stwierdzona w 2 próbkach kału
pochodzących od jarząbków. Oocysty Eimeria
sp. stwierdzono w jednej (3,84%) próbce kału
pochodzącej od jarząbka, a ich liczba wynosiła
102 oocyty na gram. W kale cietrzewi obecność
oocysts kokcydii stwierdzono w 6 próbkach

Tabela. 1 Wyniki badań koproskopowych głuszca (Tetrao urogallus) n=57.

Tabela. 2 Wyniki badań koproskopowych cietrzewia (Tetrao tetrix) n=44.

Tabela. 3 Wyniki badań koproskopowych jarząbka (Tetrastes bonasia) n=26.
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Badania

parazytologiczne
kału
stanowią jedno z podstawowych narzędzi oceny stanu zdrowia zwierząt. Pasożyty są jednym z czynników biorących udział w regulacji
wielkości populacji kuraków (HUDSON I IN.,
1992). Liczne badania wskazują również na
korelację słabszej kondycji i stopnia zarobaczenia u tej grupy ptaków. Zjawisko to przekłada
się na niedobory żywieniowe zwłaszcza na
początku sezonu zimowego i w efekcie może
prowadzić do upadków w okresie zimowym
(SCHEI I IN., 2001). Z kolei ISOMURSU I
IN. (2008), na podstawie badań parazytofauny
kuraków upolowanych z i bez udziału psów
myśliwskich wykazali, że inwazja tasiemcami
jest powiązana ze zwiększoną skutecznością
polowań z wykorzystaniem psów myśliwskich.
Jak sugeruje ISOMURSU I IN. (2008),
drapieżniki mogą bardziej selektywnie, w warunkach naturalnych, chwytać osobniki zarobaczone. Do podobnych wniosków doszedł
HUDSON I IN. (1992), który wykazał, że
ptaki odrobaczone są znacznie rzadziej wychwytywane z pomocą zmysłu powonienia.
U głuszców stwierdzane do tej pory
były inwazje głównie pasożytami z rodzajów
Eimeria, Capillaria, Heterakis, Ascardia oraz
Trichostrongylus. Inne gatunki pasożytów były
notowane bardzo rzadko (BEZUBIK, 1960;
BOCH I SCHNEIDAWIND, 1988; MILLÁN I IN., 2008; OBESO I IN., 2000). Natomiast w hodowlach zamkniętych liczba stwierdzanych gatunków ograniczała się do dwóch:
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Dyskusja

Eimiria lyruri i C. caudinflata (TOMCZUK I
IN., 2017). W badaniach własnych stwierdzono występowanie tylko 3 rodzajów pasożytów:
Eimeria, Capillaria i Heterakis sp. Porównując
uzyskane wyniki z wynikami innych autorów
należy zauważyć w aspekcie inwazji kokcydiami, że w badaniach hiszpańskich odsetek
głuszców, u których stwierdzono występowanie
oocyst Eimeria sp. był istotnie wyższy i wynosił
28 % w badaniach MILLÁNA I IN. (2008) i
aż 58% w badaniach OBESO I IN. (2000). Z
kolei TOMCZUK I IN. (2017), u głuszców
utrzymywanych w systemie wolierowym,
stwierdził odsetek prób dodatnich na poziomie
55,3%, przy średnim łącznym poziomie OPG
268,2. W badaniach własnych odsetek inwazji Eimeria sp. był niski i wynosił 8,77%, przy
wysokiej intensywności inwazji (OPG na poziomie 1048,40), przy czym u jednego osobnika
stwierdzono bardzo wysoką OPG wynoszącą
4100. Z kolei w badaniach OBESO I IN.
(2000), wykazano intensywność na poziomie
-181,2 i 79,5 OPG w populacji odpowiednio
Zachodniej i Środkowo-Wschodniej Kantabrii. W odniesieniu do jaj nicieni w badaniach
własnych stwierdzono występowanie Capillaria sp. z prewalencją 15,79% a Heterakis sp. 1,75
% badanych ptaków. W badaniach MILLÁNA
I IN. (2008), odsetek głuszców, u których stwierdzono występowanie jaj Capillaria sp. był
niższy i wynosił 9% a ekstensywność inwazji
Heterakis była wyższa i wynosiła 7 %. Z kolei
OBESO I IN. (2000), stwierdził obecność jaj
Capillaria sp. na relatywnie wysokim poziomie
wynoszącym 25% ptaków a Heterakis od 1,6
do 5,5% w populacji odpowiednio Zachodniej
i Środkowo-Wschodniej Kantabrii. Wyniki
dotyczące intensywności inwazji nicieni w
badaniach własnych (EPG-4,0 dla Heterakis
sp. oraz 38,2 dla Capillaria sp.) były odmienne
od tych przedstawionych przez OBESO I IN.
(2000), gdzie stwierdzana EPG u osobników
zarażonych wahała się w od 1,9 dla Capillaria do 12,6 dla Heterakis. Pozostałe nicienie
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(13,64%) a średnia liczba oocyst wynosiła 24,67
na gram. Na podstawie cech morfologicznych
oocysty zostały zaklasyfikowane do jednego
gatunku (E. lyruri). Natomiast u głuszców oocyty kokcydii stwierdzono w 5 próbkach (8,77
%) ze średnią liczbą 1048 gramów kału. W jednej próbce liczba oocyst była bardzo wysoka i
wynosiła 4100 OPG.
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Występowanie endopasożytów w populacji głuszca,
cietrzewia i jarząbka z Tatrzańskiego Parku Narodowego

stwierdzane u głuszców wolnożyjących zwykle występują na bardzo niskim poziomie, z
prewalencją poniżej 3% (MILLÁN I IN., 2008),
za wyjątkiem Asacridia sp. (OBESO I IN.,
2000). W badaniach RAITISA I HELMINENA (1969), inwazja Asacridia sp. stwierdzona została u aż 40% głuszców. Co ciekawe,
w badaniach własnych, podobnie jak w badaniach OBESO I IN. (2000), nie stwierdzono
obecności jaj innych robaków w szczególności
tasiemców. W obu przypadkach badania były
prowadzone na populacjach górskich głuszca.
Porównując wyniki badań własnych z wynikami uzyskanymi przez TOMCZUKA I IN.
(2017), należy stwierdzić, że zarówno odsetek
zarażonych ptaków jaki i EPG był zdecydowanie wyższy u ptaków utrzymywanych w
niewoli. Obecność jaj Capillaria sp. w badanym
materiale sięgał 34,2% przy średniej EPG
wynoszącej 164,3. Sytuacja taka jest typowa dla
warunków hodowlanych, w których duża liczba zwierząt jest utrzymywana na małej powierzchni, a co za tym idzie dochodzi do silnej
kontaminacji środowiska patogenami (BOCH
I SCHNEIDAWIND, 1988; GAWEŁ I IN.,
2015).
Liczebność oraz różnorodność gatunkowa pasożytów potencjalnie mogących
występować u cietrzewi jest zbliżona do tych
opisanych u głuszców (BEZUBIK, 1960;
BOCH I SCHNEIDAWIN,1988;JANKOVSKA I IN., 2012). W badaniach czeskich stwierdzono u cietrzewi obecność pięciu rodzajów
endopasożytów: Eimeria lyruri, Hymenolepis
spp., Trichostrongylus tenuis, Aonchotheca
caudinflata (syn. Capillaria caudinflata) i Ascaridia compare. W roku 2002 dominującymi
gatunkami były Hymenolepis spp. (28%) i
Trichostrongylus tenuis (24%) natomiast w
roku kolejnym dominowała Eimeria lyruri
(28%) i Hymenolepis spp. (11%) ( JANKOVSKA I IN., 2012). W badaniach własnych stwierdzono obecność Eimeria lyruri, Heterakis,
Ascaridia sp. oraz Capillaria sp., który był ga-
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tunkiem najczęściej stwierdzanym (20,45%).
Spośród wymienianych przez JANKOVSKA I
IN. (2012), jako dominujące gatunki pasożytów,
w badaniach własnych stwierdzono jedynie
Eimeria lyruri u 13,64% osobników. Warto
zauważyć, że cytowani autorzy wykazali bardzo
dużą zmienność parazytofauny w poszczególnych latach oraz sezonach, w których zbierano
próbki. Z kolei badania norweskie wykazały
wysoką prewalencję inwazji Ascaridia (28%),
Capilaria (24%) oraz Eimeria (20%) (LUND,
1954). Natomiast badania fińskie wskazały na
Ascaridia (45%) jako głównego endopasożyta
cietrzewi.
Co ciekawe w badaniach własnych nie
stwierdzono obecności jaj tasiemców. Natomiast LUND (1954), stwierdził obecność trzech
różnych gatunków tych pasożytów: Raillietina
globocaudata (6%), R. urogalli (17%), Davainea tetraoensis (9%) oraz u 2% ptaków, innych
nie zidentyfikowanych gatunków (RAITIS I
HELMINEN, 1969). Należy zaznaczyć, że w
przypadku tych badań materiał stanowiły przewody pokarmowe, co niewątpliwie wpływa na
skuteczność badań. Uzyskane wyniki w zakresie obecności jaj tasiemców są zbieżne z wynikami badań własnych uzyskanych u głuszców,
gdzie również nie stwierdzono występowania
tej grupy pasożytów. Warto zaznaczyć, że
wymienione gatunki tasiemców były już stwierdzane u cietrzewi na terenie polski przez BEZEBIUKA (1960).
W zakresie parazytofauny, spośród
badanych kuraków leśnych, najmniej informacji literaturowych dotyczy jarząbka. W krajach skandynawskich dominującym pasożytem
u tego gatunku, podobnie jak w przypadku
głuszców i cietrzewi była Ascaridia (32%)
(MUROMA, 1951; ISOMURSU I IN., 2010).
Ponadto opisano jeden przypadek inwazji nicieni z rodzaju Trichostrongylus (MUROMA,
1951). W badaniach fińskich stwierdzono
ponad to występowanie tasiemców (ISOMURSU I IN., 2010). W badaniach własnych
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W podsumowaniu należy stwierdzić, że

porównując wyniki badan własnych z wynikami uzyskanymi przez innych autorów, zarówno
prewalencja jak i intensywność inwazji nie były
wysokie. Takie cechy inwazji są typowe dla
zwierząt przebywających w środowisku naturalnym (ATKINSON I IN., 2008). Świadczy
to o dobrej kondycji populacji kuraków leśnych
z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Warto
zauważyć, że inwacje pasożytnicze, zwłaszcza
niektóre, nie mają tak silnego przełożenia na
stan zdrowia ptaków dzikich, jak hodowlanych.
Dotyczy to w szczególności kokcydii, których
występowanie stwierdzono u wszystkich
badanych gatunków, a zwłaszcza u głuszców. U
kuraków występuje wiele gatunków kokcydii,
jednak kokcydioza, jako jednostka chorobowa
odgrywa istotną rolę przede wszystkim u drobiu
domowego, zwłaszcza kur i indyków (ATKINSON I IN., 2008; GAWEŁ I IN., 2015). U
ptaków wolnożyjących inwazja pasożytami z
rodzaju Eimeria jest najczęściej bezobjawowa.
Co więcej, pomimo stwierdzanej dużej liczby
osobników zarażonych, wśród tej populacji
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Podziękowania

Badania

sfinansowane ze środków
funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przekazanych
Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu w roku
2017.
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u jarząbków dominującą była inwazja nicieni z
rodzaju Capillaria (30,77%), natomiast, co istotne u tego gatunku stwierdzono obecność jaj
tasiemców oraz Syngamus sp. Obecność jaj Syngamus sp. stwierdzono wprawdzie w 2 (7,69%)
próbkach kału pochodzących od jarząbka.
Pasożyt ten nie był stwierdzany w populacjach
kuraków leśnych objętych badaniami w ostatnich dwudziestu latach. Występowanie inwazji
tego pasożyta może ulegać dużym wahaniom
w zależności od gatunku żywiciela, wieku, czy
pory roku. Watro jednak zauważyć, że Syngamus sp. może być istotnym patogenem, nie jest
on również specyficzny gatunkowo (BOCH I
SCHNEIDAWIND, 1988). Zatem jarząbek,
może stanowić potencjalne źródło zarażenia w
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Przegląd ogólnych informacji o hodowli owadów
z rzędu motyli ( Lepidoptera )
General overview of information on breeding insects from the
butterfly ( Lepidoptera ) order

streszczenie

Chów i hodowla motyli (Lepidoptera)

są prowadzone nie tylko ze względów estetycznych, hobbystycznych, ale także komercyjnych oraz naukowych. Jednak utrzymywanie
motyli w niewoli nastręcza wielu problemów.
Głównym z nich jest brak lub ograniczony
dostęp do odpowiednich gatunków roślin
żywicielskich wynikający z ich sezonowości.
Alternatywną metodą odżywiania może być
stosowanie niekonwencjonalnej, sztucznej diety dostosowanej do potrzeb konkretnych gatunków. Opracowanie wystandaryzowanych
pożywek dla motyli pozwala na wielkoskalową
hodowlę. W niniejszej publikacji przeglądowej
opisano powyższą problematykę.

Słowa kluczowe: motylarnie, odżywianie,

abstract

Butterfly (Lepidoptera) rearing and

breeding is carried out not only for aesthetic
but also commercial and scientific purposes.
However, keeping butterflies in captivity poses
a lot of problems. The main one is the lack or
limited access to appropriate species of host
plants due to their seasonality. An alternative
method of nutrition may be the use of an unconventional, artificial diet optimized for the
needs of specific species. The development of
a standardized medium for butterflies enables
large-scale breeding. This review addresses the
above issues.

Key words: Butterfly Conservatory, nutrition, artificial diet, feedstuff, medium.

niekonwencjonalna dieta, sztuczna dieta,
pożywka.

Nr 4(22)/2018 Nauki Przyrodnicze

37

38

Nr 4(22)/2018 Nauki Przyrodnicze

hobbystycznie, komercyjne lub w celach naukowych ze względów na: 1) walory estetyczne,
2) rozpowszechnianie / sprzedawanie pozyskanego materiału hodowlanego, a także 3) optymalizowanie sposobów i warunków hodowli
dla danego gatunku, lub 4) testowanie różnego
rodzaju hipotez badawczych, w tym poznawanie behawioru i cyklu rozwojowego danego
gatunku (bardziej szczegółowe zestawienie
w tabeli 1). Hobbystyczna (niekomercyjna,
prywatna) hodowla motyli jest utrudniona
ze względu na wysokie koszty utrzymywania,
dużą ilość potrzebnego miejsca oraz w związku
ze znikomą lub sezonową dostępnością roślin
żywicielskich (HUGHES I BENNETT, 1991).
Podobne ograniczenia wiążą się z komercyjnym
i naukowym utrzymywaniem Lepidoptera. Ze
względu na podane wyżej powody wymagana
jest optymalizacja oraz poszukiwanie sposobów
na zmniejszenie kosztów hodowli.
W wielu krajach chów i/lub hodowla
motyli jest prowadzona w celu zwiększenia
ruchu turystycznego. O wysokim zainteresowaniu i rosnącym znaczeniu ogrodów zasiedlonych pokazowymi, żywymi egzemplarzami
Lepidoptera w Ameryce, Europie i Azji
może świadczyć np. fakt ograniczania liczby
zwiedzających do maksymalnie 40 osób jednorazowo oraz skrócenie długości czasu zwiedzania do maksymalnie 20 minut w „Dancing
Wings Butterfly Garden” w Nowym Yorku
(Powers, 2012).
Dodatkowym motywem hodowli Lepidoptera w krajach egzotycznych jest komercyjna sprzedaż osobników do prowadzenia
ich chowu na innych kontynentach, gdzie
hodowla jest nieopłacalna ze względu na
wysokość kosztów. W europejskich motylarniach nie prowadzi się zazwyczaj hodowli eksponowanych gatunków, a jedynie regularnie ku-
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względem liczebności rzędem w obrębie gromady owadów. Często spotkać się można z nieformalnym podziałem na grupę motyli dziennych (Rhopalocera) oraz nocnych (Heterocera),
tzw. ćmy. Szacuje się, że obecnie na świecie żyje
około 150 tysięcy gatunków motyli. Wszystkie motyle są owadami, u których dokonuje się
przeobrażenie zupełne, w związku z tym w ich
cyklu rozwojowym wyróżniamy: jajo, gąsienicę,
poczwarkę oraz postać dorosłą. Żerujące
głównie na liściach gąsienice często postrzegane są jako pasożyty roślin i wymagają innych
warunków hodowlanych niż łuskoskrzydłe,
dorosłe osobniki o ssącym aparacie gębowym. Ze
względu na dużą liczbę przedstawicieli, często
zajmujących stanowiska o specyficznej charakterystyce podane w niniejszym przeglądzie
informacje hodowlane należy traktować jako
uogólnienie, które trzeba dostosować do indywidualnych wymogów konkretnych gatunków
motyli.
Hodowla wymaga zapewnienia owadom dogodnych warunków do odbycia
godów i złożenia jaj oraz odpowiedniego
źródła pożywienia przez całą długość życia
– począwszy od stadium larwalnego na imago
kończąc. W niewielkich, plastikowych pojemnikach hodowlanych (tzw. „hodowlarkach”)
na odpowiednim podłożu umieszcza się jaja, z
których wykluwają się gąsienice. W zależności
od gatunku owada hodowlę gąsienic kontynuuje się w pojemniku aż do momentu wytwarzania oprzędu lub w odpowiednim momencie
przenosi się do adekwatnej wielkości wolier.
Właściwą przestrzeń życiową hodowlane
dorosłe osobniki otrzymują w szklarniach lub
odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach, czy budynkach zwanych motylarniami
(HUGHES I BENNETT, 1991).
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Motyle (Lepidoptera) są drugim pod

Powody prowadzenia
chowu i hodowli motyli
W Europie motyle są utrzymywane
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Tabela

1. Przykładowe przyczyny prowadzenia hobbystycznej, komercyjnej oraz naukowej
hodowli i chowu owadów z rzędu motyli (Lepidoptera).
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Przegląd ogólnych informacji o hodowli
owadów z rzędu motyli (Lepidoptera)

puje się poczwarki z komercyjnych ferm w celu
uzupełnienia obsady. Rzadko (przy obecności
roślin żywicielskich odpowiednich gatunków)
zdarzają się przypadkowe, niekontrolowane
rozmnożenia niektórych mniej wymagających
osobników w motylarniach (Rys. 1) (WILLIAMS I HOFFMAN, 2009). VELTMAN
(2012), stwierdza, że na światowym rynku cena
pojedynczej, egzotycznej poczwarki waha się
pomiędzy 1$ a 2,5$ w zależności od gatunku
motyla. Tak wysoki przychód uzyskiwany w
wyniku prowadzenia hodowli motyli w krajach rozwijających się o niskim PKB (gdzie
roczny dochód gospodarstwa domowego nie
przekracza 400$ rocznie) sprzyja powstawaniu
dużych ferm i rancz symulujących warunki naturalne, obsadzonych rodzimymi, egzotycznymi
roślinami, które umożliwiają otrzymywanie
wielu poczwarek motyli na eksport (SLONE I

IN., 1997; SMALL, 2007; VAN DER HEYDEN, 2011; VELTMAN, 2012). Gałąź gospodarki związana z rosnącą popularnością motylarni jest regulowana przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Wystawców i Dostawców
Motyli (International Association of Butterfly Exhibitors and Suppliers – IABES), które
wprowadziło szereg zasad w handlu i obrocie
żywymi okazami owadów. Ponadto badania
przeprowadzone z udziałem 150 hodowców
motyli z Tanzanii sugerują, że mają oni duży
wkład w ochronę naturalnych siedlisk tych owadów (w tym lasów tropikalnych), ze względu
na rozwiniętą świadomość ekologiczną (MORGAN-BROWN I IN. 2010). Podobnych obserwacji o pozytywnym wpływie hodowców na
ochronę środowiska dokonywano już wcześniej
w innych krajach (NEW, 1994). W związku z
tym komercyjny obrót owadami, popularność
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motylarnii (zainteresowanie turystów) oraz
hobbystyczny chów motyli bezpośrednio pozytywnie napędzają ochronę gatunkową motyli
oraz ich roślin żywicielskich. Niestety pomimo
większej świadomości ekologicznej hodowców,
tworzenie odgrodzonych, sztucznych obszarów
jako ferm motyli ma też negatywny wpływ na
środowisko i zaburza jego naturalną równowagę.
Warto więc zauważyć, że duże populacje motyli można podziwiać także poza motylarniami w
naturalnym środowisku w rezerwatach, parkach
oraz innych terenach chronionych, na których
znajdują się siedliska sprzyjające rozwojowi
tych owadów (DE VIEDMA I IN., 1985).

Trudności związane
z hodowlą lepidoptera
Głównym czynnikiem limitującym

hodowlę motyli jest konieczność zaspokojenia ich specyficznych potrzeb żywieniowych.
Wiele gatunków Lepidoptera ma bardzo unikatowe wymagania pokarmowe, a hodowla
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Rys.

2. Gąsienice L4 (czarno-białe) i L5
(zielone) Papilio cf. demoleus z rodziny paziowatych żerujące na liściach pomarańczy
chińskiej (Citrus sinensis).
Bez względu na cel i miejsce prowadzenia
hodowli, aby utrzymywać owady w odpowied-
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owatych żerująca na liściach cytryny zwyczajnej
(Citrus limon).

lub sprowadzanie żywych roślin żywicielskich
jest bardzo kosztowne, a czasami niemożliwe
– jeżeli są to gatunki o specjalnych wymaganiach środowiskowych, sezonowych, rzadkich
lub chronionych. Dodatkowym utrudnieniem
w prowadzeniu hodowli, a nie tylko chowu
motyli, jest konieczność zapewnienia różnych
warunków gąsienicom i imago tego samego
gatunku. Gąsienice motyli o gryzącym aparacie gębowym żywią się głównie liśćmi (Rys. 2,
3, 4), natomiast imago – ze względu na charakterystyczny dla tego rzędu owadów aparat
gębowy typu ssącego – przyjmują pożywienie w
formie płynnej. Z tych względów hodowla motyli często prowadzona jest tylko w rodzimych
siedliskach owadów. W rzadkich przypadkach możliwe jest skuteczne przeprowadzenie
całego cyklu rozwojowego w środowisku laboratoryjnym (a nawet „domowym” w przypadku
hobbystów) na specjalnie przygotowanych sztucznych pożywkach.
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Rys. 1. Gąsienica Papilio polytes z rodziny pazi-
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Rys. 3. Gąsienica motyla nocnego – pawicy atlas (Attacus atlas) po przejściu linienia.

Rys. 4. Odżywiające się samice Papilio memnon.
Nr 4(22)/2018 Nauki Przyrodnicze
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oleju lnianego), po to aby przyciągnąć osobniki do spożywania danej rośliny lub pożywki
i składowania jaj w jej pobliżu.
Trudność w przygotowaniu odpowiedniej diety wynika z różnic międzygatunkowych
oraz
różnych
potrzeb
żywieniowych
uzależnionych od charakterystyki siedliska z
którego pochodzi dany gatunek Lepidoptera.
W szczególności problematyczne jest dostosowanie optymalnej mieszaniny pokarmowej
do hodowli owadów sprowadzonych ze specyficznych, wąskich nisz ekologicznych. W
zależności od składu diety zastosowanie lub
brak niektórych składników w pokarmie może
prowadzić do zaburzeń rozwoju o różnych
skutkach. Niekiedy następstwa nieprawidłowej
diety są jedynie kosmetyczne (np. turkusowe
zabarwienie gąsienic Manduca sexta karmionych sztuczną dietą, w porównaniu do zielonych gąsienic pobierających pokarm roślinny,
co spowodowane jest brakiem lub niedoborem
karotenoidów w pożywce). W innych przypadkach niedobory składników odżywczych
zaburzają funkcjonowanie organizmu owada,
w tym mogą powodować: deformacje skrzydeł,
zmniejszenie wagi, zmniejszenie płodności,
skrócenie długości życia i zwiększenie
śmiertelności we wszystkich stadiach rozwojowych hodowanej populacji owada (MORRIS,
1967; HERVET I IN., 2016).
W motylarniach źródłem pokarmu
dla owadów dorosłych jest nektar kwitnących
roślin (Rys. 5) lub, rzadziej, owoce (dla gatunków preferujących ich spożywanie, jak np.
popularne w motylarniach Caligo spp.) (SRYGLEY I PENZ, 1999). W przypadku stosowania owoców jako źródła pokarmu, należy
nadzorować ich stopień rozkładu i wymieniać
owoce, z których imago mogą spijać soki. W
przypadku komercyjnych lub naukowych
hodowli najczęściej zamiast obsady roślinnej
woliery stosuje się karmniki ze sztucznym nektarem (Rys. 6, 7). Niekiedy dorosłe motyle karmi się ręcznie, a liściaste, niekwitnące rośliny są
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niej kondycji konieczna jest znajomość biologii
hodowanego gatunku. Kluczowym zmysłem
używanym przez motyle (i inne owady) do rozpoznawania pokarmu jest węch. W przypadku
owadów reakcja na zapach zależy od stanu fizjologicznego i stadium rozwojowego osobnika
– w okresie żerowania gąsienica może być silnie
przyciągana przez dany zapach, lecz odpowiedź
na ten sam zapach ulega zmniejszeniu wraz z
nadchodzącym okresem przepoczwarczenia.
Sposób odpowiedzi na odczuwany zapach
może różnić się także w zależności od tego
jak dobrze odżywiony jest osobnik (CHAPMAN, 1998), a w przypadku samic odpowiedź
na bodziec zapachowy różni się przed i po
kopulacji (MECHABER I IN., 2002). Niektóre roślinożerne, holometaboliczne owady do
których zaliczają się m.in. Lepidoptera składają
jaja na roślinach umożliwiających rozwój
gąsienic (BERNAYS I CHAPMAN, 1994).
Niestety u poszczególnych przedstawicieli motyli, i innych gatunków roślinożernych owadów,
występuje zjawisko indukcji preferencji pokarmowych – dorosły osobnik do złożenia jaj
wybiera jako gatunek żywicielski dla gąsienic
roślinę, którą sam odżywiał się wcześniej (bez
względu na dostępność w pobliżu gatunków
roślin żywicielskich korzystniejszych dla rozwoju gąsienic) (BERNAYS I CHAPMAN,
1994; BERNAYS I WEISS, 1996; TING I
IN., 2002). Indukcja preferencji pokarmowych rozpoczyna się na wczesnym etapie rozwoju gąsienic (głównie w pierwszym i drugim
stadium rozwojowym), a nasila się z każdym
kolejnym stadium rozwojowym na danej
roślinie indukującej (TING I IN., 2002). W
przypadku silnie rozwiniętej indukcji preferencji pokarmowych może dojść do sytuacji, w
której gąsienice będą wolały zagłodzić się na
śmierć niż rozpocząć żerowanie na innym gatunku rośliny (DEL CAMPO I RENWICK,
1999). Występowanie tego zjawiska jest istotnym dowodem na znaczącą rolę odpowiednio
dobranych atraktantów (w diecie sztucznej np.
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Rys. 5. Odżywiający się Papilio multicaudata.

Rys. 6. Odżywiający się Papilio demoleus.

Rys. 7. Kopulacja Papilio multicaudata.
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diety dla gąsienic i imago stosowane w hodowli
to mieszaniny złożone ze składników naturalnie niedostępnych (lub dostępnych w innej postaci) dla hodowanych osobników.
Dieta musi zaspokajać potrzeby życiowe oraz
umożliwiając motylom poprawne przejście
całego cyklu rozwojowego. Specjalne pożywki
(ang. media) upraszczają amatorski odchów
gąsienic, są nieocenione w produkcji materiału
hodowlanego w celach komercyjnych, a także
mają olbrzymie znaczenie dla prowadzenia doświadczeń z zakresu m.in. toksykologii
oraz biochemii (HAMAMOTO I IN., 2009;
ZAGORINSKII I IN., 2013). Główną zaletą
stosowania sztucznej diety jest możliwość
standaryzacji pożywki w celu uzyskiwania wiarygodnych i powtarzalnych wyników badań,
co jest często niemożliwe w przypadku zastosowania materiału roślinnego, a także pozwala
na ograniczenie nakładów finansowych i czasu
pracy.
Niekonwencjonalne, sztuczne diety ze
względu na znajomość składu chemicznego
mieszaniny dzielimy na: 1) niezdefiniowane
(ang. undefined) i 2) zdefiniowane (and. defined).
1) Diety niezdefiniowane w swoim składzie posiadają mieszaniny wysoce
złożonych produktów, takich jak: zarodki pszenne, mąka sojowa, drożdże Torula (Cyberlindnera jadinii) i piekarnicze (Saccharomyces
cerevisiae), alfa-celuloza, sacharoza, kazeina,
sól Wessona, cholesterol, woda, kwas askorbinowy, atraktanty (np. olej lniany), antybiotyki oraz mieszaniny witaminowe (OJEDAAVILA I IN., 2003). Ze względu na swoją
złożoność, pożywka niezdefiniowana zawiera
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Sztuczne pożywki
dla motyli
Niekonwencjonalne, sztuczne

szeroką gamę składników odżywczych, co
sprzyja rozwojowi gąsienic. Z drugiej strony
utrudnia prowadzenie badań, ze względu na
duże rozbieżności w składzie różnych partii surowców, co prowadzi do ograniczenia
powtarzalności wyników eksperymentów (AHMAD I IN., 1989). To właśnie zróżnicowanie
składu pożywek wykonywanych z różnych partii surowców powoduje, że taką dietę nazywamy niezdefiniowaną. HERVET I IN. (2016)
podają listę 103 gatunków motyli (z czego
prawie 40 niehodowanych do tej pory), które
z powodzeniem wykarmiono niezdefiniowaną
dietą McMorran’a (skład podany w tabeli 2).
W celu ograniczenia rozbieżności wyników
otrzymywanych w laboratoryjnej hodowli gąsienic kanadyjscy naukowcy zakupili
sześciomiesięczny zapas wszystkich składników
od jednego dostawy, przechowywali je przez
ten okres w temperaturze 2,5°C, a nową porcję
pożywki dla Lepidoptera przygotowywali raz
na tydzień (gotową pożywkę przetrzymywano
w temp. 4°C do momentu użycia) (HERVET I
IN., 2016). Dokładne badania Corcyra cephalonica pozwoliły na stwierdzenie, że większa
zawartość węglowodanów i białka w sztucznych pożywkach lepiej wpływa na wzrost
gąsienic, przepoczwarzanie się oraz płodność
dorosłych osobników. Z tego względu dieta
zawierająca w składzie otręby ryżowe (o małej
zawartości węgolowodanów i białek) okazała
się niekorzystna, natomiast dodatek sorgo,
pszenicy lub kukurydzy zwiększał płodność
imago (Sathpathy i in., 2003). ALFAZAIRY
I IN. (2012) po raz pierwszy przedstawili
pożywkę niezawierającą w składzie agaru oraz
innych, tradycyjnych substancji żelujących.
Gąsienice Spodoptera littoralis zostały z powodzeniem masowo hodowane przez dziewięć
kolejnych pokoleń na sztucznej, niezdefiniowanej diecie opartej na naturalnie żelujących
(przy zastosowaniu odpowiednich proporcji)
żółtej soczewicy, soczewicy kulinarnej i ryżu.
Taka mieszanka okazała się zmniejszać koszt
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jedynie miejscem do składania jaj przez samice
i stanowią pokarm dla gąsienic.
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stosowanej diety o około 70% w porównaniu
do tradycyjnej pożywki zawierającej agar.
2) W skład pożywek zdefiniowanych
nie wchodzą produkty o skomplikowanym
składzie bardziej złożonym chemicznie niż olej
lniany, takie jak: drożdże, mąka sojowa czy zar-

Str. 37 - 49
odki pszenne. Opracowanie w pełni zdefiniowanej diety opiera się na doborze odpowiednich proporcji prostych substancji składowych
wystarczających do zaspokojenia jedynie podstawowych wymagań danego gatunku, np.: cukier, cholesterol i dodatek witamin oraz soli min-

Tabela 2. Skład niezdefiniowanej diety McMorran’a dla motyli (Lepidoptera) (składniki do
przygotowania 2 litrów pożywki) (na podstawie HERVET I IN., 2016).

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Przegląd ogólnych informacji o hodowli
owadów z rzędu motyli (Lepidoptera)

Nr 4(22)/2018 Nauki Przyrodnicze

45

Warunki sztucznej
hodowli motyli
Do hodowli gąsienic Lepidop-

tera potrzebne jest insektarium, w którym
możliwe jest utrzymywanie stałych warunków
środowiskowych: temperatury na poziomie
20°C, 70-80% wilgotności powietrza i cyklu
świetlnego (zazwyczaj w stosunku 12 godzin
jasnych do 12 godzin ciemności). W przypadku stosowania sztucznych pożywek należy je
umieścić w taki sposób, aby po przykryciu ich
papierem parafinowym po pierwsze zmniejszyć
wysuszanie pokarmu, po drugie umożliwić
gąsienicom przebywanie na spodzie papieru
w taki sposób, aby mogły pobierać mieszankę
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Podsumowanie

Hodowla

i chów motyli mają
różnorodną etiologię. Niestety z hodowlą egzotycznych okazów Lepidoptera poza ich naturalnym miejscem występowania wiążą się duże
trudności. Wykorzystanie niekonwencjonalnych, sztucznych diet, których skład opiera się
o tanie i łatwo dostępne składniki ma szanse
zrewolucjonizować zarówno chów, jak i hodowlę
motyli. Badania zmierzające do opracowania
pożywek przyczynią się do spopularyzowania
hodowli nawet najbardziej wymagających gatunków i uniezależnią europejskich hodowców
oraz naukowców od sezonowej dostępności
materiału roślinnego, a tym samym rozwiążą
problem konieczności stosowania konkretnych,
często trudnodostępnych gatunków roślin
żywicielskich.
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odżywczą (podobnie jak w naturalnych warunkach spożywałyby pożywienie przebywając
na spodzie liści). Stale należy uzupełniać braki pożywienia w pojemnikach hodowlanych,
najlepiej nie rzadziej niż co 7 dni. Nową
porcję pożywienia powinno się umieścić w
pobliżu starej, ponieważ gąsienice z trudem
przemieszczają się po dnie pojemnika. Zachowania kanibalistyczne przejawiane przez niektóre gatunki można zminimalizować poprzez:
zwiększenie ilości papieru wypełniającego pojemnik hodowlany, zastosowanie większego
pojemnika, zmniejszenie liczby gąsienic w jednym pojemniku lub dodanie kilku centymetrów
wermikulitu (typ minerału ilastego) na dno pojemnika. Ponadto pojemniki wykorzystywane
w celach hodowlanych muszą posiadać odpowiednie otwory wentylacyjne w celu zapobiegania rozwojowi pleśni (Hervet i in., 2016).
Poczwarki natomiast wymagają zmniejszenia
wilgotności powietrza do 50% w temperaturze
25-27°C (ZAGORINSKII I IN., 2013). Warunki utrzymywane w insektarium dla poszczególnych gatunków motyli mogą się różnić ze
względu na specyfikę owada.
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eralnych. Stosowanie zdefiniowanej pożywki
umożliwia prowadzenie dokładnych badań nad
wpływem poszczególnych elementów diety na
rozwój owada (AHMAD I IN., 1989; WEISSENBERG I IN., 1998; RAGUSO I IN.,
2007).
Ze względu na bardzo wysoką skuteczność i niespecyficzność gatunkową diety
niezdefiniowane są popularniejsze od zdefiniowanych. Na przykładzie M. sexta badania
wykazały, iż czas od wylęgu do przepoczwarczenia jest krótszy, masa poczwarek, przeżywalność gąsienic oraz długość życia imago jest
większa na diecie niezdefiniowanej w porównaniu do zdefiniowanej. Z drugiej strony
okazało się, że efekty zastosowania w pełni
zdefiniowanej diety są lepsze od klasycznych
metod odchowu gąsienic tego gatunku przy
zastosowaniu liści tytoniu, pomidorów oraz innych psiankowatych (AHMAD I IN., 1989).
Niestety w niewoli nawet przy zastosowaniu
niezdefiniowanej pożywki wzbogaconej zgodnie z preferencjami konkretnego gatunku motyla nie zawsze możliwa jest wielopokoleniowa
hodowla i najczęściej otrzymywane jest tylko
jedno pokolenie owadów (HERVET I IN.,
2016).
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Wybrane testy behawioralne w badaniach nad
uczeniem się i pamięcią u myszy laboratoryjnych
Selected behavioral tests in research on learning and memory
in laboratory mice

streszczenie

Myszy

laboratoryjne są powszechnie
wykorzystywane w testach behawioralnych,
w których obserwuje się ich behawior, czyli
złożony system zachowania się w odpowiedzi
na bodźce docierając z wnętrza organizmu lub
ze środowiska zewnętrznego. Rozwój inżynierii
genetycznej przyczynił się do tworzenia genetycznie modyfikowanych myszy, u których
zmiany w genomie powodują nabywanie cech
chorobotwórczych tworząc tym samym modele
zwierzęce ludzkich chorób. Najpowszechniej
wykorzystywanymi gryzoniami są mysie modele chorób neurodegeneracyjnych związanych z
chorobą Alzheimera. Do behawioralnej oceny
zmian neurodegeneracyjnych stosuje się testy,
w których sprawdza się zdolności pamięciowe
i uczenia się badanych myszy. Do najczęściej
stosowanych testów behawioralnych w badaniach nad procesami uczenia się i pamięci należą
labirynt wodny Morrisa (the Morris watermaze), labirynt ramion promienistych(radial
arm maze), wodny labirynt ramion promienistych (radial arm water maze), test biernego
unikania (passive–avoidance learning test), labirynt Y-kszałtny (Y-maze), test rozpoznania
przedmiotów (object recognition task) i klatka
Skinnera (Skinner box).

Słowa

50

kluczowe: test behawioralny,
pamięć, zwierzęta laboratoryjne.
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abstract

Laboratory mice are commonly used

in behavioral tests in which their behavior is
observed, a complex system of behavior in response to stimuli from the inside of the body
or from the external environment. The development of genetic engineering has contributed
to the creation of genetically modified mice, in
which changes in the genome cause the acquisition of pathogenic traits thus creating animal
models of human diseases. The most commonly used rodents are mouse models of neurodegenerative diseases associated with Alzheimer’s
disease. For behavioral assessment of neurodegenerative changes, tests are used in which
the memory and learning abilities of the tested
mice are checked. The most frequently used behavioral tests in research on learning and memory processes include the Morris water maze,
the radial arm maze, the radial arm water maze,
passive - avoidance learning test, Y-maze, object recognition task and Skinner box.

Key words: behavioural test, memory, laboratory animals.
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Wybrane testy behawioralne w badaniach nad

uczeniem się i pamięcią u myszy laboratoryjnych

Wstęp

Zwierzę laboratoryjne jest hodowane

i rozmnażane na potrzeby badawcze lub dydaktyczne w licencjonowanych jednostkach
doświadczalnych oraz charakteryzuje się ukierunkowanymi cechami genetycznymi (KRZANOWSKI I IN., 1974; MALINOWSKA,
2015). Wiele zwierząt laboratoryjnych, tj. np.
myszy służy jako modele zwierzęce, które wiernie odzwierciedlają zaburzenia i choroby
człowieka. Często wykorzystuje się modele zwierzęce chorób neurodegeneracyjnych.
Modele te uczestniczą w szeregu badań,
zwanych wspólnie testami behawioralnymi
związanymi z procesami uczenia się i pamięci.
Badany jest behawior, czyli sposób obserwacji
reakcji danego osobnika służący zaspokojeniu określonych potrzeb zachodzących pod
wpływem zewnętrznego lub wewnętrznego
bodźca (SADOWSKI, 2012). Zaburzenia w
procesach pamięci i uczenia się są głównymi
objawami wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych.
Testy behawioralne prowadzone na
zwierzętach laboratoryjnych zaliczane są wg
kategorii skali dotkliwości, rozumianej jako
narażenie na intensywność bólu, cierpienia,
dystresu lub trwałego uszkodzenia organizmu,
na łagodne lub umiarkowanie łagodne (Dziennik Ustaw RP Poz. 266 z dnia 15 stycznia
2015r.). Procedury skali dotkliwości stosuje
się zgodnie z załącznikiem nr VIII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/63/UE z dnia 22 września 2010
r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz. Urz. UE L
276 z 20.10.2010). Oznacza to, że testy te nie
wywołują u badanych zwierząt długotrwałego
bólu i stresu.
Ilość zwierząt wykorzystywanych w
eksperymentach jest ściśle określana i zależy od
wielu czynników. Zwierzę uczestniczące w testach behawioralnych musi posiadać określone
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cechy, które predysponują go do danego eksperymentu. Badane zwierzę powinno cechować się
podobieństwem strukturalnym i funkcjonalnym
materiału genetycznego oraz anatomią i procesami fizjologicznymi do organizmu człowieka.
Ponadto zwierzę uczestniczące w badaniu powinno cechować się względnie krótkim okresem życia, aby łatwo można było analizować
jego fizjologię i behawior na różnym etapie rozwoju (CICHOCKI I BAER-DUBOWSKA,
2006).
Celem pracy było opisanie metodyki,
przebiegu, wykonania i sposobu interpretacji
wyników wybranych testów behawioralnych,
najczęściej wykorzystywanych w badaniach
nad procesami pamięci i uczenia u myszy laboratoryjnych.

Proces uczenia się
i pamięci
Uczeniem się, wg Włodarskiego

uważa się proces prowadzący do zmian zachowania się osobnika wynikający z jego indywidualnych doświadczeń, które nieutrwalane
mogą zanikać. Jest to proces poznawczy, który
wprowadza nowe lub modyfikuje już istniejące
sposoby zachowania się. Z procesem uczenia się
nieodłącznie wiąże się pamięć. Poprzez uczenie się powstają zmiany w układzie nerwowym,
zwane śladami pamięciowymi - engramami.
Powstaje w ten sposób pamięć, czyli zdolność do
przechowywania i późniejszego wykorzystania
engramów do aktualnych potrzeb organizmu.
Ciężko jest praktycznie oddzielić procesy uczenia się od pamięci. Pamięcią u zwierząt nazywa się przechowywanie informacji w układzie
nerwowym, dotyczących wyuczonego zachowania i wykorzystywanie ich później w odpowiedniej sytuacji (SADOWSKI, 2012). Istnieje
wiele testów behawioralnych, których sposób
wykonania oraz interpretacja wyników daje
możliwość badania wielu różnych rodzajów
pamięci lub sposobów uczenia się.
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niami z zakresu terapii schorzeń neurodegeneracyjnych są projekty związane z chorobą Alzheimera – AD (ICD-10 – G30). Wyróżnia
się postać spontaniczną i rodzinną choroby
Alzheimera (WIĘDŁOCHA I IN., 2012).
Różnica miedzy tymi postaciami zależy od
wieku, w którym pojawią się pierwsze objawy
(VETULANI, 2008). W postaci rodzinnej
pierwsze objawy pojawiają się wcześniej.
Choroba spowodowana jest zanikiem neuronów w korze mózgowej, hipokampie, ciele
migdałowatym, układzie cholinergicznym przodomózgowia oraz w jądrach pnia mózgu
(VETULANI, 2008; BRYAN I IN., 2009;
WIĘDŁOCHA, 2012). Objawia się zaburzeniami poznawczymi, postępującym zanikiem
pamięci, mowy, orientacji w czasie i przestrzeni
oraz spowolnieniem aktywności lokomotorycznej, sporadycznymi napadami lękowymi i
zaburzeniami osobowości (WIĘDŁOCHA,
2012). Podłoże genetyczne to obecność trzech
dominujących, autosomalnych mutacji w genach APP (amyloid precursor protein), preseniliny 1 i 2 (PS-1 i PS-2) oraz MAPT (microtubule associated protein tau) (WIĘDŁOCHA,
2012). Objawami histopatologicznymi AD
są obecność zewnątrzkomórkowych blaszek
starczych zbudowanych ze złogów β-amyloidu (βA) oraz wewnątrzkomórkowych splotów
neurofibrylarnych – NFT (naurofibryllary tangles) (GAMES I IN., 1995). Ilość βA i NFT
jest proporcjonalna do stopnia zaawansowania
otępienia. Złogi β - amyloidu są wynikiem
reakcji proteolizy białka APP przez enzymy βsekretazę i γ-sekretazę, których aktywność jest
zależna od białek PS-1 i PS-2. W pobliżu miejsc
proteolizy białka APP w genomie identyfikuje

się mutacje, których dokładne umiejscowienie
wpływa na odmienną postać neuropatologii
(WIĘDŁOCHA, 2012). Choroba Alzheimera
charakteryzuje się również patologią białka tau,
które jest odpowiedzialne za stabilizację mikrotubul w neuronach (VETULANI, 2008).
W tautopatiach dochodzi do hiperfosforylacji białka tau – MAPT, które prowadzą do
agregacji NFT. Ponadto białko tau ulega polimeryzacji i traci swoje powinowactwo do mikrotubul, co przyczynia się do destabilizacji cytoszkieletu (VETULANI, 2008; WIĘDŁOCHA,
2012). Wiedza na temat mechanizmów powstawania zmian neurodegeneracyjnych nie jest
kompletna. Stosowane w badaniach nad AD
modele zwierzęce to najczęściej transgeniczne myszy, które posiadają mutacje w genach
przyczyniających się do rozwoju zmian neurodegeneracyjnych. W tabeli 1. zamieszczono
wybrane modele transgenicznych myszy stosowanych w badaniach nad chorobą Alzheimera
oraz rodzaje genów, w których doszło do mutacji.
Przykładowym modelem AD jest mysz
z wprowadzonym ludzkim genem APP z
mutacją V717F (Indiana) pod kontrolą promotora PDGFβ. Mutacja tego genu jest postacią
rodzinną AD (GAMES I IN., 1995). Myszy
te charakteryzują się wytwarzaniem od pięciu
do czternastu razy więcej βA w porównaniu
z myszami typu dzikiego. Zmiany patologiczne widoczne są już od szóstego miesiąca
życia (FERRI I IN., 2005). Pojawiają się dystroficzne neuryty, płytki βA, glejozy, hiperfosforylacja białka tau, dochodzi do atrofii hipokampa oraz zmniejszenia gęstości synaptycznej
(GAMES I IN., 1995; FERRI I IN., 2005).
Brak jest natomiast splotów NFT. Na podstawie
wykonanych testów labiryntu wodnego Morrisa i labiryntu ramion promienistych wykazano, że od trzeciego miesiąca życia u myszy tych
dochodzi do zaburzeń pamięci przestrzennej,
referencyjnej i roboczej (GAMES I IN., 1995;
DINELEY I IN., 2002; FERRI I IN., 2005).
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Tabela

1. Wybrane modele transgenicznych myszy stosowanych
w badaniach nad chorobą Alzheimera oraz rodzaje genów, w których
doszło do mutacji.

Przykładem mysiego modelu AD z
mutacją w genach preseniliny i APP jest linia PSAPP (DINELEY I IN., 2002). Jest to
skrzyżowanie modelu myszy zawierającego
mutację w hPS-1 (A246E) z modelem Tg2576
(DINELEY I IN., 2002). Testy behawioralne
użyte na tych gryzoniach wykazały uszkodzenia
hipokampa oraz upośledzenie pamięci przestrzennej. Zaburzenia te są związane ze stopniem
akumulacji złogów β-amyloidu w komórkach
hipokampa (LIN I IN., 2003).
Model JNPL-3 charakteryzuje się
wprowadzeniem do genomu myszy ludzkiego
genu białka tau z mutacją P301L będącego
pod kontrolą promotora mysiego prionu PrP
(CHAI I IN., 2011). Model ten charakteryzuje
się wykształceniem znacznych ilości splotów
NFT w rdzeniu kręgowym, astrocytozą w
ośrodkowym układzie nerwowym, atrofią rdzenia kręgowego, doprowadzającą do późniejszych
zaburzeń lokomotorycznych.
Innym przykładem mysiego modelu AD
jest mysz transgeniczna 3xg-AD, która posiada
trzy mutacje. Zmiany obejmują mutacje w genie App (Swedish), PS-1 (M146V) i białka tau

P301L. Z badań wynika, że zmiany patologiczne pojawiają się od trzeciego miesiąca życia, w
postaci płytek βA, pierwotnie w obrębie kory,
a potem w hipokampie. Sploty NFT pojawiają
się u rocznych zwierząt, pierwotnie w hipokampie, następnie w korze mózgu. Po czwartym
miesiącu życia rozpoczyna się postępująca dysfunkcja synaps nerwowych prowadząca do
upośledzenia pamięci przestrzennej, potwierdzonej w teście Morrisa (ODDO I IN., 2003).

Testy behawioralne
w badaniach
nad procesami
uczenia się i pamięci
Uczenie się często postrzegane jest w

kategorii zmiany zachowania, a zapamiętywanie  
tych zmian jako pamięć. Zmiany zachowania
odzwierciedlane są zmianami w obwodach nerwowych, czyli dochodzi w nich do plastyczności
neuronalnej. Zmiany w obwodach neuronalnych są molekularnym podłożem zachowania się organizmów (MATTHEWS, 2000).
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ryjnych.

Podłoże zachowania się zwierząt, głównie
gryzoni, badane jest za pośrednictwem testów
behawioralnych. Wybrane testy behawioralne
stosowane w badaniach procesów uczenia się i
pamięci u myszy laboratoryjnych przedstawiono na rys. 1.

Labiryntwodny
Morrisa
the Morris water maze
Labirynt wodny Morrisa (MWM)

opracował Richard Morris w 1981r. Jest
najpopularniejszym testem służącym do oceny deficytu pamięci związanej z wiekiem
(VORHESS I WILLIAMS, 2014). Jest specyficzny pod względem określenia funkcji
hipokampu, będącego jednym z pierwszych
i najbardziej dotkniętych zmianami degeneracyjnymi obszarem mózgu. Poza procesami
uczenia się i zapamiętywania test MWM pozwala na ocenę aktywności lokomotorycznej i
poziomu lęku (PUZZO I IN., 2014). Wykonanie testu polega na umieszczeniu gryzonia w
okrągłym zbiorniku wypełnionym wodą. Podczas testu zwierzę szuka platformy umieszczonej nad wodą lub tuż pod jej powierzchnią,
na której może bezpiecznie spocząć. W ciągu
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kilku dni powtarzania testu badany gryzoń
uczy się i zapamiętuje jak odnaleźć platformę
za pomocą znaków szczególnych rozmieszczonych na ścianach pomieszczenia (VORHESS
I WILLIAMS, 2014). U myszy linii dzikich
czas potrzebny do odnalezienia platformy jest
stosunkowo krótszy w porównaniu z mysimi
modelami AD (WOLF I IN., 2016) . Przebieg
testu rejestruje kamera umieszczona na suficie
pomieszczenia.
Występuje kilka protokołów wykonania
testu Morrisa, różniących się w zależności od
położenia platformy oraz miejsca rozpoczęcia
testu. Badany gryzoń wpuszczany jest do
basenu z czterech losowo wybranych stron. W
pierwszej wersji platforma nie zmienia swojej
pozycji i jest zanurzona pod wodą, zmianie ulega pozycja rozpoczęcia testu. W drugiej wersji
platforma ma stałe miejsce i wystaje ponad
powierzchnię wody, jest pomalowana zazwyczaj na czarno, aby odróżniać się od białego
koloru basenu. Pozycja rozpoczęcia testu jest
wybierana losowo. W trzecim układzie również
używa się najczęściej czarnej platformy, lecz jej
położenie i miejsce startowe ulega zmianie. W
ostatniej wersji testu platforma pozostaje zanurzona pod powierzchnią wody i zmienia swoje
położenie, podobnie jak miejsce rozpoczęcia
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Rys. 1. Wybrane testy behawioralne w badaniach nad uczeniem się i pamięcią u myszy laborato-
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testu. Badany gryzoń wpuszczany jest do
basenu z czterech losowo wybranych stron. W
pierwszej wersji platforma nie zmienia swojej
pozycji i jest zanurzona pod wodą, zmianie ulega pozycja rozpoczęcia testu. W drugiej wersji
platforma ma stałe miejsce i wystaje ponad
powierzchnię wody, jest pomalowana zazwyczaj na czarno, aby odróżniać się od białego
koloru basenu. Pozycja rozpoczęcia testu jest
wybierana losowo. W trzecim układzie również
używa się najczęściej czarnej platformy, lecz jej
położenie i miejsce startowe ulega zmianie. W
ostatniej wersji testu platforma pozostaje zanurzona pod powierzchnią wody i zmienia swoje
położenie, podobnie jak miejsce rozpoczęcia
testu (VORHESS I WILLIAMS, 2014).
Basen wykonany jest z tworzywa sztucznego. Wysokość basenu wynosi od 75 do 80 cm,
średnica 90 – 120 cm. Basen wypełnia się wodą
do około 40 cm poniżej jego krawędzi. Temperatura wody powinna wynosić około 25˚C
(WOLF I IN., 2016). Do wody można dodać
mleko w proszku lub ekologiczną farbę. Jednak niektóre protokoły nie sugerują barwienia
wody. Wizualizacja labiryntu wodnego Morrisa przedstawiona jest na rys. 2. Plakaty orien-

Rys. 2. Basen Labiryntu wodnego Morrisa.

cyjne powinny być zawieszone w widocznych
dla gryzonia miejscach. Najważniejsze by podczas testów nie było zmieniane ich położenie
(WOLF I IN., 2016). Zwierzęta są testowane
indywidualnie. Myszy, przed rozpoczęciem
właściwego testu przechodzą okres treningowy,
który trwa przeważnie od jednego do dwóch
dni, w którym przyzwyczajają się do nowego
środowiska (PUZZO I IN., 2014).

Labirynt ramion
promienistych
radial arm maze

Labirynt

ramion promienistych
(RAM) służy do pomiarów przestrzennej
pamięci roboczej. Labirynt posiada od ośmiu
do siedemnastu równo rozstawionych ramion,
rozchodzących się promieniście od centralnie położonego punktu. Im więcej ramion
posiada dany labirynt, tym zadanie, które ma
do wykonania mysz jest trudniejsze i wymaga
więcej czasu. Zadaniem badanej myszy jest
odnalezienie pokarmu (nagrody) umieszczonego w jednym lub kilku ramionach labiryntu,
w jak najkrótszym czasie i przy najmniejszym
nakładzie energii. Prawidłowe wykonanie testu
polega na zapamiętaniu, w którym z ramion,
wcześniej znajdował się pokarm. Po ponownym
umieszczeniu myszy w labiryncie, zmierza ona
do ramion, w których wcześniej odnalazła
pokarm (VORHESS I WILLIAMS, 2014;
PUZZO I IN., 2014). Myszy, które wykazują
zaburzenia przestrzennej pamięci roboczej nie
są w stanie odnaleźć nagrody. Właściwe wykonanie testu poprzedza okres treningu, który
trwa od dwóch do dziesięciu dni, w którym
mysz umieszcza się w centralnym punkcie labiryntu i pozwala na swobodną eksplorację
całego układu. Istotnym zabiegiem jest czasowe pozbawienie myszy pokarmu, w celu
zwiększenia motywacji do jego poszukiwania.
W teście rejestruje się ile razy i do których ra-
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istych (RAWM) jest stosunkowo nowym testem badającym zarówno pamięć roboczą, jak
i przestrzenną. Jest to połączenie dwóch opisywanych wcześniej testów, labiryntu wodnego
Morrisa i labiryntu ramion promienistych.
Test polega na odnalezieniu zanurzonej
pod powierzchnią wody platformy umieszczonej
w jednym z ramion labiryntu znajdujących się w
basenie Morrisa. Test RAMW jest trudniejszy
od testów MWM oraz RAM i zmusza badaną
mysz do wykorzystania elementów przestrzennych do odnalezienia platformy ukrytej w jednym z ramion (PENLEY I IN., 2013; PUZZO
I IN., 2014; WAHL I IN., 2017). Łatwe staje
się utrzymanie u badanych zwierząt motywacji,
gdyż ucieczka z wody jest silniejszym czynnikiem motywującym w porównaniu do nagrody,
stosowanej w teście RAM.
Zbiornik basenu jest taki sam jak opisany
w teście MWM. Do zbiornika z wodą umieszcza się aluminiową lub plastikową konstrukcję
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Test biernego unikania
passive–avoidance
learning test
Test biernego unikania służy do po-

miarów pamięci długotrwałej. Podczas testu
mysz uczy się unikania łagodnych bodźców
elektrycznych występujących w zaciemnionej strefie urządzenia poprzez pozostawanie
w oświetlonej strefie (PUZZO I IN., 2014;
HADDADI I IN., 2018). Myszy z natury
wolą przebywać w ciemności, jednak w tej
metodzie badane zwierzę musi nauczyć się,
że pozostanie w oświetlonej strefie pozwoli
uniknąć bodźca bólowego. W teście stosuje
się specjalną klatkę podzieloną na dwie strefy: zaciemnioną i oświetloną, oddzielone od
siebie przegrodą z zamontowanym otworem
umożliwiającym swobodne przemieszczanie
się. Czynnik bólowy w postaci bodźca elektrycznego zamontowany jest w zaciemnionej stre-
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Wodny labirynt ramion
promienistych
radial arm water maze
Wodny labirynt ramion promien-

przypominającą labirynt ramion promienistych
(PENLEY I IN., 2013; VORHESS, 2014).
Większość protokołów wykonania
RAMW sugeruje, że w czasie przyzwyczajania
myszy do warunków testu, należy każdego dnia
dokonywać zmian położenia platformy. Zaleca
się, aby habituacja trwała codziennie przez trzy
tygodnie. W ciągu dnia zaleca się wykonywać
maksymalnie pięć powtórzeń. Podczas każdego
z nich należy zmieniać miejsce umieszczania
myszy w labiryncie i pozwolić jej lokalizować
położenie platformy na podstawie plakatów
rozmieszczonych w pomieszczeniu (PENLEY
I IN., 2013).
Właściwe wykonanie testu polega na
czterokrotnym powtórzeniu testu w krótkich
odstępach czasu, w zależności od zastosowanego protokołu. Piąty, ostatni pomiar, służy
właściwej ocenie pamięci krótkotrwałej. Czas
w jakim badana mysz dotrze do celu jest miarą
pamięci krótkotrwałej (VORHESS, 2014).
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mion wchodzi badany gryzoń (PUZZO I IN.,
2014; DELCOURT I IN. 2018).
Dużym problemem podczas prowadzenia testu RAM jest posługiwanie się, tzw.
strategią szeregową, polegającą na wchodzeniu
badanej myszy do kolejnych ramion, skręcając
tylko w jednym kierunku. Zachowanie takie nie
jest miarą przestrzennej pamięci roboczej i nie
podlega analizie (VORHESS I WILLIAMS,
2014).
W teście RAM uczenie się jest znacznie
wolniejsze, niż w basenie Morrisa. Jest to zaletą
RAM, ponieważ wolniejsza nauka sprzyja
dłuższej pamięci. Test ramion promienistych
wymaga również dłuższego czasu treningu w
porównaniem z labiryntem wodnym Morrisa.
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fie i stanowi impuls elektryczny o odpowiednio
dobranym przez eksperymentatora natężeniu
(OGREN I STIEDL, 2010; RADAHMADI
I IN., 2013).
Test należy rozpocząć od umieszczenia
badanej myszy w oświetlonej strefie klatki i
pomiarze czasu po jakim wejdzie do zaciemnionej strefy. Jeśli badana mysz wejdzie do
zaciemnionej części klatki zadziała na nią impuls elektryczny. Miarą pamięci długotrwałej
w teście biernego unikania jest czas, w jakim
badana mysz przejdzie do zaciemnionej strefy. Myszy z zaburzeniami pamięci poznawczej będą przemieszczać się w krótszym czasie
do zaciemnionej strefy klatki bez względu na
działający na nie bodziec elektryczny (PUZZO
I IN., 2014; DASTGERDI I IN., 2017; HADDADI I IN., 2018).

Labirynt Y-kszałtny
Y-maze
Labirynt Y-kształtny służy do pomi-

arów pamięci operacyjnej. Polega na eksploracji
trójramiennego labiryntu, który kształtem przypomina literę Y. Myszy bez zaburzeń poznawczych rozpoznają wcześniej wybrane ramię labiryntu i podczas kolejnego wykonywania testu
wchodzą do drugiego, wcześniej nie eksplorowanego ramienia (PUZZO I IN., 2014). Jest
to związane z wrodzoną ciekawością gryzoni
do odwiedzania nowopoznanych miejsc. Myszy
bez zaburzeń poznawczych wykazują tendencję
do naprzemiennego odwiedzania ramion labiryntu, co świadczy o zapamiętaniu wcześniej
eksplorowanego terenu. Jest to sposób oceny
zaburzeń poznawczych występujących w mysich
modelach chorób neurodegeneracyjnych.
Labirynt składa się z trzech ramion,
zazwyczaj wykonanych z matowego plastiku,
połączonych ze sobą symetrycznie na planie
trójkąta równobocznego. Niektórzy producenci
wzbogacają labirynt w kamery oraz sensory
podczerwieni, ułatwiające analizę przebiegu
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eksperymentu (EGGER I IN., 1972; ABDULBASIT I IN., 2018).
Występują dwa sposoby wykonania
pomiarów w zależności od zaplanowanego
doświadczenia, są to spontaneous i forced alternation tests. Test spontanicznej rotacji (spontaneous alternation) polega na umieszczeniu
gryzonia na określony przez eksperymentatora
czas (przeciętnie 5 minut) w labiryncie (EGGER I IN., 1972). W tym czasie badana mysz
dokonuje wyboru, do którego z ramion wejdzie, a jej zachowanie jest rejestrowane. Mierzony jest czas spędzony w labiryncie oraz liczba
wejść do poszczególnych ramion. W modelu
forced alternation tests stosuje się przegrodę
uniemożliwiającą wejście myszy do jednego
z ramion. Po eksploracji takiego labiryntu
badaną mysz po określonym czasie umieszcza
się do labiryntu bez przegrody i sprawdza, czy
wejdzie do zakrytego wcześniej ramienia jako
pierwszego (PUZZO I IN., 2012; ABDULBASIT I IN., 2018).

Test rozpoznania
przedmiotów
object recognition task
Object recognition task (ORT) po-

lega na sprawdzaniu reakcji badanej myszy
na obecność nowych obiektów w polu
doświadczalnym. Test opiera się na wrodzonej skłonności gryzoni do zainteresowania nowymi przedmiotami w środowisku.
ORT pozwala na ocenę pamięci poznawczej
i zdolności uczenia się. Rozpoznawanymi
obiektami są umieszczone wewnątrz klatki
różnokształtne przedmioty, tj.: klocki, metalowy sześcian, ostrosłupy, walce, szklana
butelka, czy drewniany stożek. Wybór obiektów oraz ich ilość zależy od eksperymentatora. Jeden z przedmiotów gryzoń powinien
widzieć po raz pierwszy(LEGER I IN., 2013;
MATSUMOTO I IN., 2014). Przykładowe
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złożonym z dwóch elementów.

ułożenie figur w teście ORT przedstawiono na
rys. 3.
Wykonanie testu polega na przeprowadzeniu serii powtórzeń polegających na umieszczeniu gryzonia wewnątrz klatki z obiektami i obserwacji jego zachowania przez kilka
minut. Przedmioty wewnątrz klatki należy
przemieszczać w celu oceny rozpoznania
przestrzennego. Niektóre przedmioty należy
zastępować innymi, aby sprawdzić umiejętność
rozpoznania nowego obiektu.Myszy wykazujące
zaburzenia pamięci nie przyzwyczajają się
do konfiguracji obiektów. W czasie trwania
testu mierzona jest aktywność lokomotoryczna związana z zainteresowaniem się badanej
myszy nowymi obiektami oraz czas spędzony
przy poszczególnych obiektach (GOETHEM
I IN., 2012; LEGER I IN., 2013; PUZZO I
IN., 2014).

Klatka Skinnera
Skinner box
W 1938 r. Burrhus Skinner wprowadził

model klatki do badań nad warunkowaniem
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oraz oceną poziomu inteligencji u gołębi,
wykorzystywaną później również u gryzoni.
Celem jest zastosowanie prawidłowej reakcji
instrumentalnej, która prowadzi do otrzymania
nagrody w postaci pożywienia. Klatka pomiarowa składa się z pojemnika, w którym na jednej ze ścian zamontowana jest dźwignia (SADOWSKI, 2012).
Test rozpoczyna się od umieszczenia myszy w klatce. Badany gryzoń podczas
eksploracji natrafia na dźwignię, której
naciśnięcie łapami uruchamia podajnik z pokarmem, co skutkuje pojawieniem się nagrody
(w postaci pokarmu) w rynience pod dźwignią.
W klatce znajdują się źródła bodźców warunkowych w postaci dźwięku lub światła.
Stosuje się różne kombinacje, pozwalające
połączyć bodziec warunkowy z otrzymanym
pokarmem, np. otrzymanie nagrody możliwe
jest tylko wtedy, gdy naciśnięcie dźwigni
nastąpi po wcześniejszym zadziałaniu bodźca
warunkowego, albo w trakcie jego trwania. Po
kilku powtórzeniach następuje wyuczenie się
zadanej czynności. Zakłada się, że zwierzęta o
wyższym poziomie inteligencji, wykonują mniej
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Rys. 3. Mysz podczas wykonywania testu rozpoznania obiektów w prostym układzie
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błędnych naciśnięć dźwigni oraz otrzymują
więcej nagród w krótszym czasie (SADOWSKI, 2012).

Methods of Behavior Analysis in Neuroscience. BUCCAFUSCO J. (red.). Wydawnictwo CRC Press/ Taylor& Francis. Augusta.
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Testy

behawioralne związane z procesami uczenia się i pamięci wykorzystywane
są w badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera.
Istnieje wiele mysich modeli AD, są to m.in.
mysz z wprowadzonym ludzkim genem APP z
mutacją V717F (Indiana) pod kontrolą promotora PDGFβ, linie myszy PSAPP i JNPL–3.
Podłoże genetyczne tych modeli jest związane
z obecność trzech dominujących, autosomalnych mutacji w genach APP (amyloid precursor protein), preseniliny 1 i 2 (PS-1 i PS-2)
oraz MAPT (microtubule associated protein
tau). Myszy uczestniczą w testach behawioralnych, które oceniają ich zdolności do uczenia
się i pamięci. Do najczęściej wykorzystywanych
testów należą labirynt wodny Morrisa, labirynt
ramion promienistych, wodny labirynt ramion
promienistych, test biernego unikania, labirynt
Y-kszałtny, test rozpoznania przedmiotów,
klatka Skinnera i test warunkowania strachem
w badaniach pamięć.
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Zagadnienie uporczywej terapii w aspekcie medycznym, etycznym, prawnym i humanistycznym
The issue of preserved therapy in medical, ethical, legal
and humanistic aspects

streszczenie

Jedną

z naczelnych wartości najistotniejszych dla nowożytnej medycyny jest prymat
ochrony zdrowia i życia człowieka. W praktyce
klinicznej,najczęściej w chorobach przewlekłych
personel medyczny dochodzi w trakcie hospitalizacji chorego do kresu jego sił witalnych. W
sytuacji takiej decyzja o dalszym postępowaniu
zmierza w stronę walki o życie dostępnymi
środkami albo zaprzestania takowych, które
mogą mieć znamiona uporczywej terapii (terapii daremnej). W stanie terminalnym lekarz
może nie wdrożyć metod i środków terapeutycznych, będących poza podstawowym leczeniem,
takim jak, nawadnianie chorego,   stosowanie
środków przeciwbólowych, uspokajających i
antybiotyków mogą niepotrzebnie przedłużyć
agonię pacjenta. Chory jako pełnoprawny podmiot korzysta w takim momencie z należnego
mu prawa do godnej śmierci. Akty prawa
stanowionego oraz Kodeks Etyki Lekarskiej
zezwalają na zaniechanie uporczywej terapii.
Praca ta stanowi szkic i głos w często kontrowersyjnej dyskusji dotyczącej uporczywej terapii. Autorzy analizują zagadnienie stosowania  
terapii daremnej z perspektywy medycznej,
prawnej, etycznej i humanistycznej   na podstawie przeglądu wybranej literatury naukowej.

Słowa

kluczowe: uporczywa terapia,
śmierć, leczenie terminalne.
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abstract

The one of the prime values for the
modern medicine is human health and life. In
clinical practice, especially at long- time chronic diseases the most important working conditions of medical personnel occur during hospitalization to the end of the patient’s strength.
In the case of approaching or stopping the
therapy. In the state of the terminal life time
physician may not use at the health organisation therapeutic methods like, hydration of the
patient, used analgesics, sedatives and antibiotics which unnecessary prolongate the agony of
the patient. Patient as a full-fledged subject at
that moment use the right to a dignified death.
Law acts and the Code of Medical Ethics allow
for abandoning persistent therapy. This study  is
a sketch and a voice in the often controversial
discussion about preserved therapy, the authors
analyze its use from a medical, legal, ethical
and humanistic perspective based on a review
of a selected scientific literature.

Key words: preserved therapy, death, terminal treatment.
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Zagadnienie uporczywej terapii w aspekcie
medycznym, etycznym, prawnym i humanistycznym

Wprowadzenie

Postępowanie z pacjentami w stanie

krytycznym wiąże się z rozważeniem potencjalnych korzyści wynikających z zaawansowanego wsparcia ich życia w celu zachowania
jego jakości, uniknięcia bezcelowych środków
medycznych i racjonalnego wykorzystania tych
zasobów (CRUZ I IN., 2015).
Czy społeczeństwo jest w stanie pogodzić
sprzeczne tendencje z porządku normatywnego i opisowego: z jednej strony, etyczne,
deklarowane zobowiązania wobec specyficznych potrzeb swych umierających członków,
a z drugiej, obserwowane przez socjologów
coraz skuteczniejsze wypieranie tematu śmierci
oraz śmiertelnie chorych z dyskursu publicznego? Za jeden z przejawów tej sprzeczności
uznać można presję społeczną wobec lekarzy
do bardziej energicznego i aktywnego (a czasem nadgorliwego) leczenia pacjentów terminalnych (tendencja do czynienia wszystkiego,
co w danym momencie możliwe, mimo, iż
nie zmienia to sytuacji chorego, umierającego
człowieka), co może obrazować ogólniejszy
trend samego różnicowania społecznych
zobowiązań ze względu na przypisywanie
członkom społeczności określonej roli. Niesie
to za sobą ważne konsekwencje: rola chorego
wiąże się wszak z określonymi prawami i
obowiązkami (NOYES I CLANCY, 2016).
Badanie pt. „Nasze postawy wobec
umierania i śmierci” pokazało, że od czasu do
czasu (38%) lub często (25%) zdarza się Polakom myśleć o śmierci. Warto zaznaczyć,
że 34% ankietowanych rozmawia na temat
śmierci i umierania. Istotne pytanie w tym
badaniu dotyczy bezpośredniego kontaktu
z osobą umierającą. Aż 94% ankietowanych
odpowiedziało twierdząco na pytanie: czy kiedykolwiek widział(a) Pan(i) w domu lub szpitalu ciało osoby zmarłej? Zadziwiające może być
to, że połowa z osób badanych była przy czyjejś
śmierci. Z badań CBOS wynika, że wszyscy,
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którzy mają styczność ze śmiercią, częściej o
niej myślą. Pojęcie „godna śmierć” respondentom z Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia
Dziecka kojarzy się z możliwością przerwania
uporczywej terapii ( JANUSZEWSKA I IN.,
2016).
Dziś, osoby terminalnie chore, które,
m. in. ze względu na wyjątkowe potrzeby
opiekuńcze, przebywają w hospicjach, szpitalach mogą być skazane na „duchową izolację”
i umieranie z dala od bliskich. Ich śmierć nie
raz traktowana jest przez opinię publiczną jako
porażka, przegrana walka, co uwidaczniają
nagłówki prasowe sugerujące to w przypadku
śmierci osób znanych. Tendencje te, z psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia, mogą prowadzić do deprecjacji zarówno
umierających, jak i ich bliskich, mogą być więc
niekorzystne dla całej społeczności. Być może
społeczne niedocenianie roli umierającego to
powód tego, że rolę osoby umierającej przemianowano na rolę osoby chorej (NOYES I
CLANCY, 2016).
Niniejsza
praca
jest
szkicem
podejmującym zagadnienie daremnej/ uporczywej terapii z perspektywy metaprzedmiotowej
będąc zarazem głosem w dyskusji, która co
jakiś czas pojawia się z różnym natężeniem
w społeczeństwie i wśród przedstawicieli
środowiska medycznego oraz nauk humanistycznych.

Pojęcia występujące
w dyskursie na temat
daremnej terapii
Swoistą „pułapką” dyskursu

nad
(nie)etycznością stosowania terapii daremnej
może być chaos pojęciowy. Definicji terapii
daremnej jest wiele a pojęcia pomocnicze, którymi posługują się adwersarze zdają się być niejednoznaczne oraz zabarwione wartościująco.  
Wyrażenia „uporczywa terapia” (ang.
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Opieka humanitarna
i umieranie w godności
W stanach terminalnych norma

kodeksowa nakazuje lekarzowi objęcie pacjenta opieką humanitarną, czyli ludzką, a więc
dostrzeżenie w pacjencie człowieka i traktowanie
go jak człowieka – jako całość, niesprowadzalną
do swych części: sfery psychofizycznej a także
duchowej i społecznej. Każda z tych sfer jest
ważna, są one ze sobą połączone i wzajemnie
na siebie oddziałują. Ból fizyczny wywołuje
emocje, na przykład strach; uśmierzenie bólu
daje radość; lęk potęguje ból, poczucie bezsensu życia wywołuje objawy somatyczne, osamotnienie wzmaga cierpienie psychiczne i fizyczne.
Na całościowe, holistyczne podejście do pacjenta zwróciły uwagę prekursorki współczesnej
medycyny paliatywnej. Cicely Saunders jako
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– a zatem sztuczne podtrzymywanie życia,
które oddala śmierć, ale jej nie uchyla, może,
w tym kontekście, uchodzić za daremne. Badacze wskazują jednak, że dane z praktyki życiowej osłabiają takie wydedukowane
konkluzje, gdyż bywają tacy pacjenci, którzy
przebywają na OIT wiele dni, lub nawet
miesięcy, poddawani są licznym, powtarzającym
się, „uporczywym” zabiegom ratującym
życie, którzy mogą w końcu wyzdrowieć i
którzy zdrowieją (KÜBLER I IN., 2014).
Każde z omówionych pojęć ma swoją historię,
której nie sposób tu przytoczyć a która zabarwia je emocjonalnie, sprawiając, że ludzie
przypisują owym pojęciom, nie techniczne
znaczenia a emocjonalne sensy. W mowie potocznej słowa takie jak: „eutanazja”, czy „uporczywa terapia” są najczęściej pozbawionymi
rzeczywistego znaczenia hasłami, które mają
budzić określone pozytywne, bądź negatywne
skojarzenia wspierając określony światopogląd.
W dyskursie bioetycznym sprawa definiowania
daremnej terapii, podobnie jak eutanazji, staje
się oddzielnym problemem badawczym.
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overzealous) w kontekście stanów terminalnych relatywnie często używa się w polskiej
literaturze, w piśmiennictwie anglojęzycznym
autorzy posługują się raczej zwrotem: „terapia
daremna” (ang. futile, od łac. futtilis – kruchy,
nietrwały, nikły, marny, próżny, czczy, daremny,
lada jaki (SŁOWNIK, 2007).
W języku polskim przymiotnik „daremny” oznacza: „niedający żadnych wyników”.
Logicznie rzecz ujmując, daremne mogą
być działania a nie wyniki tych działań (jeśli
działanie skutkuje jakimś wynikiem – nie jest
daremne). A więc, zgodnie z powyższym rozumowaniem, daremność terapii wiąże się z jej
bezowocnością, brakiem rezultatów, a w dalszej
kolejności z czymś bezsensownym, nie wartym
podjęcia wysiłku (SŁOWNIK J.POL.).
Termin „terapia daremna” odnosi się
więc wprost do celów działania medycznego,
przez co, z punktu widzenia praktyki medycznej, często oceniany jest jako bardziej przydatny niż zwrot „terapia uporczywa” (KÜBLER I
IN., 2014).
„Uporczywy”, z kolei, to trudny do
usunięcia, utrzymujący się długo lub ciągle
powtarzający się trudny do usunięcia,
nawracający”. Niektórzy autorzy z zakresu
nauk prawnych stoją jednak na stanowisku, że
terminy te: „uporczywy”, „daremny” mogą być
stosowane zamiennie (SZEROCZYŃSKA,
2013).
Wieloznaczność terminu „uporczywy”
uwidocznia kontekst intensywnej terapii, w ramach której do daremnych praktyk moglibyśmy
zaliczyć podtrzymywanie czynności narządów.
O braku jakich korzyści terapeutycznych w tym
przypadku mówimy? W odniesieniu do pacjenta przebywającego na Oddziale Intensywnej
Terapii, chodzić mogłoby o jego przeżycie,
odwrócenie niewydolności narządowej by mógł
on z Oddziału Intensywnej Terapii zostać po
prostu wypisany. Za daremne można by w
tym przypadku uznać takie działania, które
nie uchylają niebezpieczeństwa utraty życia
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Zagadnienie uporczywej terapii w aspekcie
medycznym, etycznym, prawnym i humanistycznym

młoda pielęgniarka (a potem lekarka) po rozmowach z umierającym Dawidem Taśmą, polskim Żydem stwierdziła, że człowiek potrzebuje opieki całościowej ponieważ cierpi jako
całość, tzn. totalnie. Elizabeth Kübler- Ross
dostrzegła niedoceniane dotąd pozafizyczne
aspekty cierpienia i umierania po rozmowach z
pacjentami, które przeprowadziła, przełamując
opór władz szpitalnych, uważających, że w dobrze zorganizowanej placówce nie powinno
być osób zagrożonych bezpośrednią śmiercią
(KUĆ, 2016).
Zapewnienie
godnych
warunków
chorowania i umierania należy do zasady opieki podstawowej, zgodnie z którą lekarz powinien zadbać też o higienę pacjenta, uśmierzyć
jego ból i inne przykre dolegliwości, w tym
duszność, nudności, suchość w jamie ustnej itd.
oraz zaspokoić głód i pragnienie. Zwłaszcza
to ostatnie budzi pytania natury etycznej; czy
można odstąpić od karmienia, pojenia i nawadniania pacjenta, szczególnie w sposób sztuczny (przez zgłębnik żołądkowy lub dożylnie),
kiedy pacjent nie odczuwa już pragnienia ani
łaknienia? Najprostszą odpowiedź daje definicja terapii uporczywej, zgodnie z którą karmienie i nawadnianie powinno być obowiązkowe,
o ile służy dobru pacjenta (BOŁOZ I KRAJNIK, 2008). Są więc takie sytuacje medyczne,
w których karmienie i pojenie nie będzie w interesie pacjenta, a u osoby w stanie agonalnym
może nawet zwiększyć cierpienie. Im bliżej
śmierci pacjenta, tym bardziej odstąpienie od
sztucznego karmienia może być dozwolone.
Intencją lekarza nie może być skrócenie życia
pacjenta, ale zmniejszenie jego cierpienia przy
respektowaniu faktu zbliżania się do kresu życia
(KUĆ, 2016). 			
		
Opieka paliatywna oznacza opiekę
skoncentrowaną na pacjencie i jego rodzinie,
która optymalizuje jakość ich życia poprzez
przewidywanie, zapobieganie i leczenie cierpienia. Opieka paliatywna w całym kontinuum
choroby obejmuje zaspokajanie fizycznych, in-
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telektualnych, emocjonalnych, społecznych i
duchowych potrzeb oraz ułatwianie pacjentowi
autonomii, dostępu do informacji i wyboru
(DAHLIN, 2013). Dlatego aby postępowanie
z chorym było uznane za etycznie uzasadnione i zgodne z filozofią opieki paliatywnej
należy przeprowadzić ocenę proporcjonalności
interwencji medycznych. W fazie terminalnej chorób ograniczających życie ocena taka,
może pomóc w decyzji o wdrożeniu lub rezygnacji z interwencji medycznych. Lekarz ma
moralny obowiązek starać się zastosować proporcjonalne działania medyczne, a pacjent- je
zaakceptować. Autonomia pacjenta będąca o
wiele ważniejsza od autonomii lekarza, nawet
jeśli pacjent podejmie decyzję, która powoduje
poważne dylematy etyczne lekarza, lekarz musi
postępować zgodnie z wolą pacjenta. Rezygnacja z interwencji nieproporcjonalnej powinna
być podejmowana na życzenie chorego w celu
przyspieszenia jego śmierci. Zasada świętości
życia chorego, w obecnym rozumieniu nie
oznacza przymusu przedłużania go za wszelką
cenę (BUCZKOWSKI I KRAJNIK, 2003).

Granice leczenia
Określanie etycznych granic

interwencji medycznych i stopień ich akceptacji przez lekarzy i „laików” jest procesem
społecznym. Przebiega on w historycznie
zmieniającym się środowisku kulturowym – w
Polsce jest to krąg kultury zachodniej. Obecnie na dyskusję nad ustalaniem omawianych
ograniczeń najistotniejszy wpływ mają; 1)
rosnący w społeczeństwach Zachodu strach
przed śmiercią; 2) wiara w medycynę jako
naukę, będąca w dużej mierze funkcją trwogi
przed śmiercią; 3) dualistyczne ujęcie człowieka,
zgodnie z którym „składa się” on z dwu „części”
– maszynerii ciała i niematerialnego ducha
(psychiki, jaźni). Dla lekarzy intensywnej terapii, a także opieki paliatywnej, najważniejsze są
dwie pierwsze granice – skończoność ludzkiego
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Rezygnacja z uporczywej
terapii w wybranych
kontekstach etycznoprawnych

prawnego punktu widzenia godność
człowieka stanowi fundamentalne zagadnienie,
jej poszanowanie jest bowiem punktem wyjścia
dla podmiotowego traktowania każdej osoby.
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Na wagę tego dobra wskazuje podniesienie
go do rangi konstytucyjnej. Zgodnie bowiem
z art. 30 Konstytucji RP, przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło
wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona
jest obowiązkiem władz publicznych (KUBIAK, 2016). 					
Na podstawie art. 32 Kodeksu Etyki
Lekarskiej przerwanie uporczywej terapii
jest dopuszczalne. Artykuł ten dopuszcza zaniechanie działań medycznych w przypadku,
gdy rokowania są oczywiście złe. W przypadku
oceny medycznej, decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest związana z oceną
przez niego szans leczniczych. Inaczej sytuacja
wygląda w przypadku sprzeciwu pacjenta na
dalszą terapię bądź też wycofania zgody na leczenie, albowiem to pacjent w takim przypadku
decyduje o dalszej terapii. Lekarz powinien
taką decyzję pacjenta uszanować (ŚLIWKA I
GAŁĘSKA- ŚLIWKA, 2012).
Zarówno zaniechanie leczenia jak i
przeprowadzenia zabiegu bez zgody pacjenta
zostały przez ustawodawcę spenalizowane.
Szczególną uwagę należy w tym miejscu
poświęcić regulacji zawartej w art. 150 Kodeksu
Karnego (k.k.). Jest to przestępstwo które polega na pozbawieniu człowieka życia. Czynność
sprawcza jest więc identyczna jak w wypadku
przestępstwa określonego w art. 148§1 k.k.
Jednakże od eutanazji należy odróżnić zachowanie prowadzące do ulżenia cierpieniu chorego,
nawet gdy w konsekwencji doprowadzą one do
jego śmierci, jeśli tylko o możliwości wystąpienia
takich skutków pacjent został należycie poinformowany. Zauważyć należy wyjątkowe
położenie pokrzywdzonego- postawionego w
szczególnej sytuacji zdrowotnej, wpływającej
na jego stan psychiczny, wzbudzającej u sprawcy uczucie litości i na tej podstawie żądającego
skrócenia jego życia. Jednocześnie podkreślenia
wymaga fakt, iż żądania nie należy utożsamiać
ze zgodą. To pacjent musi wyjść z inicjatywą,
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życia i jego kruchość, w literaturze bioetycznej
nazywana podatnością na zranienie (SZEWCZYK, 2007).
W literaturze przedmiotu zwraca się
uwagę na pojęcie ortotanazji, które funkcjonuje
zarówno w medycynie, jak i doktrynie prawa
karnego jako zaprzestanie przedłużania życia
pacjenta, co do którego w świetle aktualnego
stanu wiedzy medycznej istnieje niewątpliwe
przekonanie o niecelowości dalszego utrzymywania go przy życiu za pomocą środków
określanych mianem nadzwyczajnych, co zwykle oznacza zezwolenie na postęp procesu
umierania zdążającego do nieuchronnej śmierci.
(MAJSAK, 1999).
W świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej
również dopuszcza się możliwość powstrzymania się od zabiegów resuscytacyjnych zgodnie z
zapisem w artykule 32: ,,W stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku podejmowania i
prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii
i stosowania środków nadzwyczajnych” (KEL,
2004). Należy podkreślić, że obowiązujące przepisy prawne dotyczące wdrażania reanimacji
są niejednoznaczne i w interesie zarówno chorych i lekarzy leży ich uregulowanie. Bardzo
ważną rolę w uporządkowaniu kwestii decyzji
o niepodejmowaniu resuscytacji odegrało
wprowadzenie przed 30 laty protokołu DNR
(do- not- resuscitate) „nie podejmuj resuscytacji”, przy czym pełne omówienie tego zagadnienia wymaga odrębnej publikacji (ANDRUSZKIEWICZ I IN., 2006).
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w sposób aktywny wpływać na sprawcę
przestępstwa. Żądanie, będące przejawem tej
inicjatywy nie może być konsekwencją przymusu zewnętrznego, musi zostać wyrażone dobrowolnie (KUJAWA, 2009).
		

Podsumowanie

Oczywistym

celem szeroko pojętej
opieki nad przewlekle chorym, wobec
niemożności jego wyleczenia, jest poprawa
funkcjonowania i przedłużenie życia przez zastosowanie nowoczesnych technik i sposobów
terapii. We współczesnym „społeczeństwie
życia” często jednak zapomina się o drugim
aspekcie postępowania z człowiekiem chorym,
czyli o uldze w cierpieniu, zapewnieniu dobrej
jakości życia oraz najbardziej właściwej opieki w okresie umierania chorego (BUSS I LICHODZIEJEWSKA- NIEMIERKO, 2008).
W fazie leczenia terminalnego pacjent i jego
rodzina wspólnie potrzebują wieloaspektowej
opieki w codziennej egzystencji. Wsparcie psychiczne odbywa się dwutorowo. Z jednej strony
mamy możliwość prowadzenia instytucjonalnego wsparcia realizowanego przez psychologów
klinicznych, psychoonkologów i dedykowany
tym zadaniom personel. Wsparcie nieinstytucjonalne to opieka realizowana przez rodzinę i
najbliższych pacjenta. Obok opieki fizycznej i
psychicznej ważna jest również opieka duchowa. Należy podkreślić za Małgorzatą Krajnik, że coraz więcej jest dowodów naukowych
wskazujących na to, że integracja duchowości
z innymi aspektami opieki nad chorym, poprawia skuteczność działań medycznych oraz
wpływa na to, jak chory radzi sobie w chorobie.
Do zadań lekarza i rodziny terminalnie chorych należy łagodzenie cierpienia fizycznego,
psychicznego, społecznego i duchowego. To
podejście bliskie jest filozofii opieki paliatywnej (KRAJNIK, 2016). Wyniki badań BORJI
I IN. (2018), wskazują, że interwencja duchowa
zmniejszyła poziom lęku u opiekunów pacjen-
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tów. Natomiast duchowa opieka i nauki religijne sprawiają, że autonomiczny układ nerwowy
reaguje poprzez generowanie pozytywnych
emocji (SALIMI I IN., 2017).
Sytuacje końca życia są tematami trudnymi, które często odsuwamy ,,na potem” albo
wykluczamy je całkowicie z naszej świadomości,
a przecież śmierć- jakkolwiek paradoksalnie i nielogicznie to brzmi, jest częścią życia.
Najwięcej otuchy i wsparcia dla umierających
mających świadomość nieuchronności swego
życia daje im obecność bliskich i towarzyszenie
w chorobie. Wielowymiarowa problematyka
towarzysząca zagadnieniu uporczywej terapii
pozwala wysnuć wnioski, iż terapia daremna
nie stanowi porażki medycyny, ponieważ w
sytuacjach terminalnych godność człowieka,
a szczególnie wola umierającego nakazują
mu szacunek i zgodę na zakończenie leczenia, mimo, iż decyzja taka jest często trudnym doświadczeniem dla lekarza i personelu
medycznego oraz bliskich chorego. Wszelkie
działania medyczne stosowane u chorych w
stanie terminalnym nie powinny pod żadnym
pozorem stać się pretekstem do eksperymentowania najnowszej aparatury medycznej i/ lub
leków w takim momencie.
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streszczenie

W badaniach nad skutecznością terapii

uzależnień coraz częściej zwraca się uwagę na
czynniki wpływające na proces zdrowienia osób
uzależnionych od alkoholu. Głównym obszarem zainteresowań wśród badaczy zajmujących
się problematyką uzależnienia od alkoholu jest
zdolność do utrzymywania abstynencji. Celem
tej publikacji jest zaprezentowanie teorii Dystrybucji Zasobów S. Hobfoll’a (HOBFOLL,
2006), jako alternatywnej koncepcji rozumienia uzależnienia od alkoholu oraz odpowiedź na
pytanie badawcze czy i w jaki sposób na podstawie dynamiki zasobów można przewidywać
abstynencję. Wyniki przeprowadzonych badań,
wskazują, że istnieje istotnie statystyczny
związek między dynamiką zasobów a utrzymaniem abstynencji.

Słowa

kluczowe: terapia uzależnień,
redukcja szkód.
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abstract

In research on the effectiveness of ad-

diction therapy, attention is increasingly drawn
to factors affecting the recovery process of alcohol addicts. The main area of interest among
researchers dealing with the problem of alcohol dependence is the ability to maintain abstinence.The main goal of this publication is to
present the theory of the Distribution of Resources by S. Hobfoll (HOBFOLL, 2006) as
an alternative concept of understanding alcohol dependence and the answer to the research
question: on the grounds of the dynamics of
resources, whether and how can abstinence be
predicted. Research results shows that connection between distribution of resources and  
ability to maintain abstinence exists.

Key words: addiction therapy, harm reduction.
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Harm reduction strategy in the treatment of alcohol dependent
persons. Application of conservation of resources theory
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Strategia redukcji szkód w terapii osób uzależnionych od
alkoholu. Zastosowanie teorii zachowania zasobów

Wstęp

Diagnoza

i terapia uzależnień jest
procesem w którym motywacja Pacjenta odgrywa szczególną rolę. Motywacja do pracy nad sobą i nad swoim uzależnieniem daje
początek walki z chorobą jaką jest alkoholizm.
Praca pacjenta, terapeuty i zespołu specjalistów,
którzy towarzyszą w zdrowieniu jest podstawowym elementem procesu leczenia. Istotną
rolę pełni też wsparcie rodziny i społeczeństwa.
Motywacja, wsparcie społeczne, dostęp do
specjalistycznej pomocy, w psychologii mogą
zostać określone jako zasoby. Szerzej o adaptacyjnym znaczeniu tych zasobów, w kontekście
doświadczania stresu mówi Teoria Dystrybucji
Zasobów (HOBFOLL, 2006).
Artykuł ten podejmuje zagadnienie dystrybucji zasobów w kontekście nieznanej jeszcze i alternatywnej dla tradycyjnych metod leczenia, strategii redukcji szkód w uzależnieniu
od alkoholu. Przedstawione zostaną podstawy
teoretyczne badań prowadzonych wśród osób
uzależnionych od alkoholu. Opisana zostaje
metoda redukcji szkód w psychoterapii i przedstawia się zagadnienie zasobów. Celem artykułu
jest odpowiedź na pytanie czy dystrybucja zasobów ma znaczenie dla zastosowania strategii
redukcji szkód w terapii osób uzależnionych od
alkoholu.

Strategie terapeutyczne
w polskim systemie
lecznictwa
Aktualnie w Polsce terapię

uzależnienia od alkoholu prowadzi się w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz psychodynamicznym. Standardem staje się też praca
z pacjentem z diagnozą uzależnienia w duchu
dialogu motywującego (MILLER I ROLNICK, 2010). Terapia poznawczo-behawioralna zakłada, że najważniejsza jest identyfikacja
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dysfunkcyjnych przekonań, postaw oraz sytuacji a w kolejnym kroku praca nad zmianą schematów myślowych i nauka nowych umiejętności.
Zmodyfikowane przekonania i umiejętności,
mają zmieniać dysfunkcyjne funkcjonowanie
człowieka uzależnionego (PROCHASKA I
NORCROSS, 2006). Terapeuta pracujący w
tym nurcie wykorzystuje szereg technik, które
mają na celu wyłonienie przekonań (np. przez
procesy wyobrażeniowe), ich modyfikację a
także implementację (konfrontowanie i trening
nowych umiejętności w społeczeństwie, poza
gabinetem)   Skuteczność tego rodzaju terapii
wskazuje na 33,4% pacjentów, którzy po dwóch
latach od zakończenia programu, utrzymywało
abstynencję.(LEAHY, 2009).
Terapia uzależnień w nurcie psychodynamicznym jest skoncentrowana na siedmiu podstawowych celach : zorientowanie
na afekt i wyrażanie emocji, eksploracja prób
uniknięcia niepokojących myśli i uczuć, identyfikacja powtarzających się tematów i wzorców,
omówienie doświadczeń z przeszłości, koncentracja na związkach interpersonalnych, koncentracja na relacji terapeutycznej oraz eksploracja
świata fantazji (SHEDLER, 2010).
Nowym trendem w terapii uzależnień
stała się praca z pacjentem metodą Dialogu
Motywującego (MILLER I ROLLNICK,
2010). Jest to skoncentrowana na kliencie, oparta na współpracy forma prowadzenia klienta
do wydobywania i wzmacniania motywacji do
zmiany. Opiera się na czterech filarach takich
jak : wyrażanie empatii, rozwijanie rozbieżności,
podążanie za oporem i wspieranie poczucia
sprawczości (MILLER I ROLLNICK, 2010).
Praca metodą dialogu motywującego nie jest
niezależną formą terapii a jej elementem. Służy
do pracy nad motywacją pacjenta, co wydaje
się być kluczowym i stałym elementem terapii
uzależnienia od alkoholu ( JABŁOŃSKI I IN.,
2012).
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Teoria Dystrybucji
Zasobów Hobfolla
Dominującym procesem wyznacza-

jącym granice zdrowia i choroby jest adaptacja - forma społecznego i psychologicznego
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podnosi się kwestię zasadności traktowania
uzależnienia od alkoholu jako choroby
przewlekłej i nieuleczalnej w opozycji do tego
o czym mowa w ICD-10 (ICD-10, 2009).
W obliczu niskiej efektywności klasycznych
form leczenia zaczęto przeformułowywać
cele terapii w kierunku podnoszenia jakości
życia pacjentów (MOORE I CUNNINGHAM, 2012). Podejście to nie zakłada zatem
całkowitej abstynencji, a jedynie ograniczenie
ilości spożywanego alkoholu. ANDREW TATARSKY (2012), odchodzi od modelu leczenia
opartego na całkowitej abstynencji. Nie przychyla się do terapii opartej na 12 Krokach AA i
traktowaniu omawianego problemu jako choroby. Uważa, że uzależnienie jest kombinacją wielu
czynników biologicznych i psychospołecznych.
Dominujący model uzależnienia rozumianego jako przewlekłe zaburzenie oraz oparta na
nim strategia uznająca abstynencję za główny
cel terapeutyczny nie stoi w sprzeczności z
założeniami proponowanymi w ramach strategii redukcji szkód. Podejście to nie wymaga
od pacjenta całkowitej abstynencji, a jedynie
ograniczenie ilości spożywanego alkoholu,
czy zażywanego narkotyku. Założenia strategii redukcji szkód nie wykluczają terapii nastawionej na uzyskanie pełnej abstynencji, przy
czym realizacja tego celu uwarunkowana jest
od aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

dostosowania się do otaczających warunków.
Autorzy przedstawionych badań rozumieją
adaptację człowieka jako sposób i jakość przystosowania oraz to, że zależy on od pomyślnej
dystrybucji zasobów. STEVAN E. HOBFOLL
dokonał podziału tych zasobów na cztery grupy
tworzące system, dzięki któremu realizowane są
dążenia człowieka a także w znaczący sposób
wpływają na proces pogłębiania się uzależnienia
i późniejsze jego zdrowienie (NIEWIADOMSKA, 2010; NIEWIADOMSKA, 2014).
Teoria Zachowania Zasobów S.E.
Hobfolla (COR – Conservation of Resources) zakłada, że tym wokół czego koncentruje się ludzka aktywność, bez względu na to
czy mówimy o jednostce, rodzinie czy grupie
społecznej jest pozyskiwanie, utrzymywanie i
ochrona zasobów, a więc tych wszystkich obiektów, które są uznane za cenne. Hobfoll wyróżnił
ich cztery rodzaje (HOBFOLL, 1989; HOBFOLL, 1993; HOBFOLL, 2006; HOBFOLL,
2012): materialne (obiekty fizyczne), stanu
(warunkujące dostęp do innych zasobów np.
zdrowie, praca), osobiste (właściwości i cechy
osoby) i energii (umożliwiające pozyskiwanie
innych zasobów np. pieniądze, czas).
Posiadanie i utrzymanie zasobów na
określonym poziomie, tj. rzeczy materialnych, cech osobowości, warunków życia i energii, stanowi ogólny cel wszystkich ludzkich
działań, decydując o odczuwanej i deklarowanej
satysfakcji z życia. Utrata, czy choćby sytuacja
zagrożenia utraty zasobów może prowadzić
do pojawienia się stresu. Podobnie jest, kiedy
zgromadzone dotychczas zasoby nie przynoszą
oczekiwanych zysków (HOBFOLL, 2001;
FREEDY I IN., 1992). Skuteczne pozyskiwanie zasobów prowadzi do dalszego skutecznego
ich pozyskiwania (zysk zasobów), cykl utraty
zasobów prowadzi do dalszych strat, przy czym
utrata zasobów jest nieporównywalnie bardziej
odczuwalna od zysku. Upraszczając można
powiedzieć, że mamy do czynienia z zasadą
„im więcej, tym więcej” i „im mniej, tym mniej”.
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HOBFOLL (2006) nazywa te zjawiska spiralą
zysków i strat zasobów i formułuje następujące
zasady:
1. Osoby dysponujące większymi zasobami są
mniej narażone na ich utratę i mają większe
możliwości osiągania zysku. I odwrotnie, ludzie
mający mniej zasobów są bardziej narażeni na
ich utratę i mniej zdolni do osiągania zysków.
2. Niedostatek zasobów nie tylko powoduje
wzrost ryzyka straty, ale sprawia też, że strata
początkowa pociąga za sobą kolejne.
3. Ludzie posiadający zasoby są bardziej zdolni
do osiągania zysków, a zysk początkowy pociąga
za sobą dalsze zyski.
4. Ci, którym brakuje zasobów, są skłonni
przyjmować postawę defensywną i strzec tych
zasobów, które posiadają (nie narażają się
na utratę, ale jednocześnie nie mają szans na
zysk).
Koncepcje
dotyczące
rozwoju
uzależnienia podkreślają, że jednym z głównych
czynników prowadzących do niego a w
następstwie utrudniającym skuteczność procesu zdrowienia jest stres ( JĘDRZEJKO, 2009;
KOSTKOWSKI, 2006; TEESSON I IN.,
2005). Stres jako reakcja na trudne wydarzenia życiowe (które często są elementem historii życia osób uzależnionych) jest bodźcem do
sięgnięcia po alkohol. Picie alkoholu staje się z
czasem cenną strategią umożliwiającą uzyskanie
innych zasobów, która powoli wypiera pozostałe
aktywności z repertuaru zachowań zaradczych.
W sytuacji braku alkoholu uzyskanie zasobów
staje się niemożliwe lub ograniczone, co w
konsekwencji prowadzi do stresu. Na przykład
osoba nieśmiała po wypiciu alkoholu staje się
bardziej rozmowna, nawiązuje kontakty z innymi (zdobywa zasoby). Zatrzymuje to proces
rozwoju umiejętności zaradczych, stąd wiele
osób uzależnionych odczuwa stres w związku z
sytuacjami społecznymi, kiedy wypicie alkoholu
zostaje uniemożliwione (HOBFOLL, 2006).
Badania empiryczne wskazują jednoznacznie,
iż utrata zasobów jest niewspółmiernie bardziej
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wyrazista od zysku, a co za tym idzie powoduje
większy stres psychologiczny (CHEN, 2015;
HOBFOLL, 2006). U osoby uzależnionej z
czasem narastają problemy zdrowotne, zawodowe i materialne, a także zaburzenia w
kontaktach międzyludzkich. Patologiczne picie prowadzi do destrukcyjnej sytuacji życiowej
i utraty zasobów, a w skrajnych przypadkach do bezrobocia i bezdomności co blokuje
możliwość rekompensacji zasobów. Naturalną
potrzebą człowieka jest jednak dążenie do pozytywnego wartościowania własnej osoby a dla
osób uzależnionych często jedynym dostępnym
sposobem poradzenia sobie z tą sytuacją jest picie (HOBFOLL, 1993; NIEWIADOMSKA,
2010).

Metodologia badań
W odpowiedzi na dylematy wynikające

z praktyki terapeutycznej oraz w oparciu o
literaturę, zaprojektowano badania, które miały
badać związek między dystrybucją zasobów a
utrzymaniem abstynencji.
Zmienne zoperacjonalizowano używając
Kwestionariusza Oceny Zachowania Zasobów
(S. E. HOBFOLL) oraz Ankiety Katamnestycznej (badającej utrzymanie abstynencji lub jej
brak).
Zbadano 350 osób leczących się w 16
placówkach terapii uzależnienia od alkoholu.
Badania miały charakter podłużne. W 1, 6 i
12 miesiącu od rozpoczęcia terapii mierzono
poziom odczuwanych zasobów, spostrzeganych strat zasobowych i odczuwanych zysków
w zasobach. Po zakończeniu pierwszego etapu
badań uczestnicy wyrażający zgodę na udział w
kolejnych etapach pozostawiali numer telefonu
bądź adres e-mail. Drugi etap (po 6 miesiącach)
polegał na telefonicznym przeprowadzeniu
ankiety katamnestycznej i wypełnieniu (elektronicznie lub tradycyjnie) kwestionariusza
badającego dystrybucję zasobów. W trzecim
etapie (po 12 miesiącach) powtórzono procedurę
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Przedstawienie
wyników badań

Centralnym

punktem analiz w
określeniu przewidywania możliwości zastosowania strategii redukcji szkód w terapii osób
uzależnionych od alkoholu, było zbudowanie
szeregu modeli regresji logistycznej, w którym
blokowo zostały wprowadzone określone
rodzaje zmiennych. Zastosowano metodę
selekcji wstecznej, polegającej na wprowadzeniu
początkowo wszystkich analizowanych predyktorów, by następnie z każdym krokiem usuwać
kolejne nieistotne zmienne. W ten sposób
wyodrębniono istotne predyktory destrukcyjnej powracalności do picia w postaci ogólnych wyników dotyczących poziomu zasobów
oraz poczucia ich zysków i strat. Następnie,
aby wyłonić znaczenie poszczególnych rodzajów zasobów odgrywających rolę w powrocie
do picia, zastosowano strategię porównawczą
wyników uzyskanych w momencie podejmowanego leczenia. Porównano poziom poszczególnych zasobów oraz poczucie ich zysku
i straty u osób, które po okresie 6 miesięcy terapii deklarowały odpowiedzi wskazujące na upijanie się z ciągami rzadszymi i krótszymi niż
przed terapią lub picie podobne lub bardziej
destrukcyjne niż przed rozpoczęciem terapii z
wynikami osób, które zachowały abstynencję.
Zakres istotności różnic, ze względu na rangowy poziom pomiaru, dokonano za pomocą
testu nieparametrycznego U Manna-Whitneya.
Przewidywanie możliwości stosowania
redukcji szkód w terapii uzależnień na podstawie
zasobów związanych ze zmiennymi socjodemograficznymi u osób uzależnionych od alkoholu wskazało na predyktory wyłaniające grupę
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miało 3,2%, a sporadycznie piło 7,1% osób, do
upijania przyznało się 14,2 % a do stylu picia
podobnego sprzed okresu terapii powróciło
19,4% pacjentów.
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z etapu drugiego. Łącznie uzyskano wyniki od
371 osób biorących udział w pierwszym etapie,
164 które uczestniczyły w pierwszym i drugim
etapie i 58 które uczestniczyły we wszystkich
etapach. Do analiz przyjęto wyniki 350 z pierwszego etapu, 155 (90 odesłanych kwestionariuszy oraz 65 ankiet wypełnionych telefonicznie) – z drugiego etapu i 49 osób z trzeciego
etapu. Pozostałe zestawy wykluczono z powodu
niekompletnego wypełnienia danych.
Wśród przebadanych osób było 71 kobiet oraz 276 mężczyzn. Wiek osób badanych
mieścił się między 18 a 68 rokiem życia, średnia
wieku wynosiła 42 lata. Najliczniejszą grupę
stanowiły osoby mieszkające w miejscowościach
do 50 tysięcy mieszkańców (35,5%). Wśród
badanych największy odsetek stanowiły osoby
z wykształceniem średnim (38,9%), następnie
z zawodowym (28,6%) oraz wyższym (22,6%),
najmniej osób posiadało wykształcenie podstawowe (9,4%). Wysoki odsetek uzależnionych
biorących udział w badaniu pozostawał bez
pracy (47,7%). Nieco ponad połowę badanych
stanowiły osoby pozostające w związku
małżeńskim lub partnerskim. Większość z
nich posiadała jedno lub dwoje dzieci. Licznie
reprezentowane były również osoby stanu wolnego. Przeciętnie co czwarty badany nie posiadał
dzieci. Ponad 2/3 badanej populacji wychowało
się w rodzinach, w których nadużywano alkoholu (69%) - głównie przez ojców, częstym
zjawiskiem było również doświadczanie przemocy. Informacje uzyskane z ankiety katamnestycznej wskazują na nieznaczną przewagę
osób leczących się ambulatoryjnie wśród
badanej populacji. W badanej grupie większość
stanowiły osoby mające za sobą wcześniejsze
próby leczenia, w szczególności takie, które po
raz drugi podjęły terapię. Drugą, co do wielkości
grupą, były osoby leczące sieę po raz pierwszy.
Wyniki ankiety katamnestycznej przeprowadzonej po 6 miesiącach od rozpoczęcia terapii wskazały, że 54,8% osób zachowało pełną
abstynencję, jednokrotny kontakt z alkoholem
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Tabela 1. Wyniki wskazujące na przewidywanie możliwości stosowania redukcji szkód w terapii uzależnień na podstawie zasobów związanych ze zmiennymi socjodemograficznymi.

osób uzależnionych, które kwalifikowały się do
zbiorowości redukcji szkód. Dokonane analizy
wskazały na takie czynniki, jak: doświadczanie
w przeszłości bezdomności (χ2(1)=3,331;
p=0,068), nie zamieszkiwanie z małżonkiem
(χ2(1)=4,201; p=0,040), brak posiadania dzieci (χ2(1)=8,720; p=0,003), wcześniejszy pobyt
w zakładzie karnym (χ2(1)=12,462; p<0,001)
oraz doświadczanie zaburzeń psychicznych
(χ2(1)=3,927; p=0,048).
Analizy funkcji predykcyjnych poziomu zasobów dowodzą znaczenia tej zmiennej
w przewidywaniu stosowania strategii redukcji szkód w terapii alkoholowej. Im mniejszy
poziom posiadanych zasobów stanu deklaruje
osoba w chwili podejmowania terapii, tym
większe istnieje prawdopodobieństwo, że powróci do podobnej intensywności picia, jak przed
rozpoczęciem leczenia (χ2(7)=41,845; p<0,001;

R2=0,641). Test istotności różnic wyodrębnił
najbardziej kluczowe zasoby w predykcji stosowania strategii redukcji szkód. Niski poziom
tych zasobów znacząco predysponuje osobę
uzależnioną do powrotu do picia.

Omówienie wyników
badań
Przeprowadzone analizy wskazują na

możliwość wykorzystania Teorii Zachowania
Zasobów w terapii uzależnień jako wiarygodnej. Badania te zwracają uwagę na role czynników środowiskowych, tak często pomijanych a wspomagających proces zdrowienia osób
uzależnionych.
Zgodnie z Teorią Zachowania Zasobów
motywacja człowieka do działania jest wynikiem korzystnej dystrybucji zasobów. Ludzie

Tabela 2. Tabela przedstawiająca znaczenie poziomu poszczególnych zasobów w predykcji
powrotu do picia uzależnionych w pierwszych 6 miesiącach od rozpoczęcia terapii.
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i duchowej. Ważną częścią ludzkich działań
jest chęć poprawy własnej sytuacji, jednak
kluczowym warunkiem okazuje się posiadanie
określonej puli zasobów, które umożliwią uruchomienie spirali osiągania zysków. W sytuacji
braku podstawowej puli człowiek przyjmuję
postawę defensywną, nastawioną wyłącznie na
chronienie tego, co już ma, nie mając motywacji do wprowadzania zmian. Wydaje się to
zbieżne z teorią motywacji Millera i Rolnicka,
podkreślającą, że ważność dążenia do zmiany
oraz podejmowania wysiłków w celu jej wprowadzenia możliwa jest wtedy, kiedy widzimy
sposób i możliwość jej dokonania (DICLEMENTE, 1999; MILLER, 2000; MILLER,
2010). Według HOBFOLLA możliwość te
daję odpowiedni poziom posiadanych zasobów
i skuteczne ich pozyskiwanie.
Uwzględnienie zmiennej w postaci
poziomu posiadanych zasobów, stanowi pionierski wkład w rozwój Teorii Zachowania
Zasobów (HOBFOLL, 1989; HOBFOLL,
1993; HOBFOLL, 2006; HOBFOLL, 2012).
Analiza zależności pomiędzy dwoma zmiennymi – poziomem posiadanych zasobów i poczuciem ich zyskiwania – pozwala rozgraniczyć
je jako dwa odrębne czynniki, biorące znaczący
udział w procesie dystrybucji zasobów. Zysk
zasobów dotyczy bardziej poczucia zmiany w
posiadanych zasobach, natomiast poziom zasobów oraz ich przyrost wskazuje raczej na ich
realny stan.
Wyniki badań pokazują, że można
bardziej efektywnie planować pracę z pacjentem uzależnionym od alkoholu. Obszar pracy
nie powinien jednak ograniczać się tylko do
oddziaływań terapeutycznych. Dla polepszania jakości życia osób uzależnionych, istotna
jest nie tylko zmiana postrzegania świata i
siebie, przewartościowanie rzeczywistości, ale
również poczucie stabilności we wszystkich
rodzajach zasobów. Z czasem pacjent zaczyna
odnotowywać zyski w większości obszarów
życia, co znacznie zwiększa szansę na utrzy-
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nie tylko dążą do pozyskania zasobów, które
zapewniają im przetrwanie, ale głównie są
skoncentrowani na chęci poprawy własnej sytuacji co zapewnia im optymalne funkcjonowanie
w sferze fizycznej, materialnej i duchowej.
Człowiek swoje wysiłki kieruje głównie ku zachowaniu posiadanych zasobów adaptacyjnych
a w drugiej kolejności na zdobywanie nagród.
Podstawowym warunkiem uruchamiającym
zachowanie jest posiadanie minimalnej puli
zasobów. Podobnie zachowanie człowieka
jest ujmowane w kontekście teorii motywacji
MILLERA I ROLLNICKA (2010), którzy
podkreślają, że warunkiem koniecznym zmiany
jest posiadanie możliwości jej wprowadzenia.
Rozpoczęcie terapii przez osobę uzależnioną
od alkoholu, jest podjęciem decyzji o zmianie. Żeby była ona rozpatrywana jako realna
możliwość, konieczny jest pewien podstawowy poziom zasobów. By zmiana okazała
się skuteczna, niezbędne jest pozyskiwanie
kolejnych, ważnych dla osoby zasobów. Przeprowadzone badania potwierdzają założenie,
że zdolność do utrzymania abstynencji zależy
od możliwości pozyskiwania zasobów. Jest to
istotny wkład do rozwoju badań nad przewidywaniem abstynencji, ponieważ wyłoniono
konkretne zasoby warunkujące utrzymywanie
abstynencji przez pacjentów w trakcie podjętej
terapii. Przesłaniem uzyskanych wyników
staje się konieczność zmiany podejścia terapeutycznego, z poziomu oddziaływań psychologicznych na poziom współpracy systemowej
różnych organizacji. Opieka terapeutyczna po
skończonym programie w ośrodku, powinna
koncentrować się na umożliwieniu osobie pozyskiwania nowych zasobów, które poprawiają
proces adaptacji.
Zgodnie z Teorią Zachowania Zasobów
źródłem motywacji jest pomyślny przebieg
zysków i strat. Ludzie mają motywację do zachowywania takiej ilości zasobów, które zapewnią
nie tylko przetrwanie, ale również optymalne
funkcjonowanie w sferze fizycznej, społecznej
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manie zdrowego trybu życia. Jest to wskazówka dla terapeutów i systemu opieki, aby dbać
o człowieka uzależnionego w możliwie wielu
aspektach jego życia.
Autor Robert Modrzyński w artykule
wykorzystał wyniki badań, które omówił w
swojej książce pt. „Abstynencja czy ograniczanie picia ? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu
we wczesnej fazie zdrowienia”, opublikowanej
przez wydawnictwo Difin w 2017 r. Wydawnictwo Difin wyraziło zgodę na publikację tabel.
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Przegląd wybranych roślin o udowodnionym
działaniu przeciwnowotworowym występujących
na terenie Polski

Overview of selected plants with a proven anticancer action oc curring on the area of Poland

streszczenie

Świat flory jest bardzo obfity w strefie

klimatu umiarkowanego, dlatego wśród roślin
rosnących w Polsce można znaleźć również i
takie, które wykazują działanie przeciwnowotworowe lub których ekstrakty i napary wykorzystuje się w chemoprewencji nowotworów. Poszukiwanie nowych substancji o działaniu
przeciwnowotworowym z roślin jest obecnym
celem wielu badaczy – botaników. Roślinami,
których ekstrakty wykazują działanie przeciwnowotworowe są, m.in.: modrzew europejski
(Larix decidua), wrotycz pospolity (Tanacetum
vulgare), bukszpan zwyczajny (Buxus sempervirens), czeremcha zwyczajna (Padus avium),
olcha (Alnus), czy powój polny (Convolvulus
arvensis).
Celem niniejszej pracy było przedstawienie wybranych roślin występujących w Polsce o
właściwościach przeciwnowotworowych. Opisano charakterystykę gatunkową roślin, substancji czynnych w nich zawartych oraz surowce wykorzystywane w chemoprewencji.

abstract

The world of flora is very abundant in

the temperate climate zone, so plants that grow
in Poland can also be found that exhibit anticancer activity or whose extracts   are used in
chemoprevention of cancers.
The search for new substances with anticancer activity from plants is the current goal
of many well-known researchers - botanists.
Plants whose extracts have anticancer activity
are, among others: european larch (Larix decidua), tansy (Tanacetum vulgare), boxwood
(Buxus sempervirens), bird cherry (Padus avium), alder (Alnus), or field bindweed (Convolvulus arvensis).
The aim of this study was to present selected plants found in Poland with anticancer
properties. Characteristic of the species, active
substances contained in them and raw materials
used in chemoprevention have been described.

Key words: plants, phytotherapy, anticancer
activity, chemoprevention of cancers.

Słowa

kluczowe: rośliny, fitoterapia,
działanie przeciwnowotworowe, chemoprewencja nowotworów.
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niniejszej pracy jest przedstawienie popularnie występujących roślin o
działaniu przeciwnowotworowym rosnących
w Polsce na podstawie   przeglądu   literatury
oraz badań naukowych dotyczących substancji
zawartych w opisanych roślinach. Opisanie ich
charakterystyki gatunkowej, właściwości substancji w nich zawartych oraz surowców, jakie
wykorzystuje się w chemoprewencji nowotworów.  
Współczesne metody leczenia onkologicznego korzystają z chemoprewencji, rozumianą
jako stosowanie naturalnych lub syntetycznych
związków chemicznych, aby zahamować,
odwrócić lub opóźnić karcynogenezę (TERLIKOWSKA I IN., 2014). Stosowane w
chemoprewencji substancje żywieniowe lub
wyroby farmakologiczne muszą być nietoksyczne dla organizmu. Celem chemoprewencji
jest zatrzymanie lub cofnięcie tworzenia się
komórek przed-nowotworowych na każdym
etapie rozwoju nowotworu (TERLIKOWSKA
I IN., 2014). Zastosowanie preparatów chemoprewencyjnych stanowi rzadkość na rynku
farmaceutycznym, wzrasta natomiast popyt
na naturalne sposoby zapobiegania rozwojowi
zmian onkologicznych. Często jednak jest już
za późno na zastosowanie naturalnej chemoprewencji.
Różnorodność w świecie roślin licząca
ponad ćwierć miliona poznanych gatunków
pozwala na wykorzystanie szeregu zawartych w
nich związków chemicznych o zróżnicowanym
działaniu. Naturalne substancje przeciwnowotworowe nie zawsze są bezpieczne i obojętne dla
zdrowia. Przykładem jest strychnina, trujący alkaloid roślinny stosowany w medycynie. Dlatego więc, każdą nową substancję wyizolowaną z
rośliny podejrzewaną o właściwości przeciwnowotworowe należy traktować jako potencjalnie
toksyczną i mogącą pociągać dotąd nieznane
skutki zdrowotne. Wśród potencjalnych sub-

stancji przeciwnowotworowych znaleźć można
zarówno silnie toksyczne substancje roślinne
tj.: kolchicyna, winkrystyna, winblastyna o
działaniu antymitotycznym oraz kamptotecynę
blokującą syntezę DNA, jak również substancje
roślinne wyizolowane z takich produktów jak:
soki owocowe, warzywa niewykazujące działania
toksycznego tj.: naryngina z cytrusów, ajoen
wyizolowany z czosnku, glukozynolaty z roślin
z rodziny krzyżowych, genisteinę z soi, czy polifenole pochodzące z herbaty (ZHANG I IN.,
2018; TRIPOLI I IN., 2007; SHIDAL I IN.,
2017; CHEN I DOU, 2008). Główny mechanizm działania tych substancji roślinnych polega na chemicznym blokowaniu mutagenów i
niektórych karcynogenów poprzez hamowanie
aktywności enzymów I fazy odtruwania bądź
aktywności enzymów II fazy odtruwania, tj.
reduktaza chinonowa, czy S-transferaza glutationowa. Taki mechanizm działania wykazują
produkty hydrolizy glukozynolatów  zawarte w
warzywach, tj. rzodkiewka, kapusta, czy brokuły.
Zarówno owoce jak i warzywa stanowią główne
źródło biologicznie czynnych substancji o
wartościach terapeutycznych. Wiele zidentyfikowanych substancji bioaktywnych to związki
zawierające siarkę, występujące zwłaszcza w
czosnku i cebuli, wykazują działanie ochronne
przeciwko różnym typom nowotworów. Badania in vitro i in vivo dowiodły, że apoptoza ma
kluczowe znaczenie dla działania przeciwnowotworowego związków zawierających siarkę
(DE GIANNI I FIMOGNARI, 2015). Jednak podanie tych substancji w zwiększonych
ilościach w roślinach jadalnych może wywołać
niepożądane skutki uboczne (SHIDAL I IN.,
2017; ZHANG I IN., 2018). Drugim mechanizmem, potencjalnie przeciwnowotworowym
jest protekcja połączeń międzykomórkowych
typu Gap-Junction. Wpływa ona na zapobieganie niekontrolowanej proliferacji komórek
nowotworowych (CONCLIN I IN., 2007).
Trzecim mechanizmem wykorzystywanym
przez substancje roślinne w chemoprewencji jest
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indukcja białka p21 prowadząca do rozpoczęcia
szlaku apoptozy. Takie działanie jest przypisywane, m.in. genisteinie produkowanej przez
rośliny z rodziny bobowatych, w tym w ziarnie soi (TAFRIHI I NAKHAEI SISTANI,
2017). Do innych właściwości substancji naturalnych należy hamowanie aktywności kinaz
białkowych, których działanie ma polegać na
przekazywaniu sygnału do wzrostu i proliferacji komórek oraz ochrony materiału genetycznego przed tworzeniem się kancerogennych adduktów. Najbardziej udowodnionym
naukowo działaniem przeciwnowotworowym
są właściwości antyoksydacyjne metabolitów
wtórnych roślin, których działanie polega na
neutralizowaniu wolnych rodników, poprzez
jednoczesną protekcję DNA przed uszkodzeniami genów (TAN I IN., 2018; SALEH I
IN., 2018). Dobrym przykładem zastosowania
działania antyoksydacyjnego jest resweratrol,
zawarty w skórkach winogron oraz w dobrej
jakości czerwonym winie (RAMÍREZ-GARZA I IN., 2018; KOUSHKI I IN. ,2018).
Na terenie Polski, w klimacie umiarkowanym można znaleźć liczne rośliny o
działaniu przeciwnowotworowym, zarówno uprawne jak i dziko rosnące. Powszechnie wykorzystywanymi metabolitami roślin o
działaniu przeciwnowotworowym są terpeny
takie jak: α-pinem, β-pinem, borneol, czy terpineol. Pinem wykazuje działanie synergistyczne z cytostatykami, takimi jak paclitaxel
(taxol), borneol wykazuje synergizm z cyclophosphamidem w leczeniu raka płuc, terpineol
jest natomiast inhibitorem NF-kappaB, przez
co wykazuje działanie cytotoksycznie wobec
raka płuc (ZHANG I IN., 2014; HASSAN I
IN., 2010). Kolejną grupę związków stanowią
laktony, które można znaleźć w olejkach eterycznych, sokach mlecznych roślin oraz żywicach.
Laktony wykazują działanie cytotoksyczne,
hamują rozwój komórek nowotworowych,
działają przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, przeciwpasożytniczo, przeciwwirusowo,
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przeciwmalarycznie i przeciwzapalnie. Laktony
są wykorzystywane w przemyśle spożywczym
jako dodatki smakowe i zapachowe w napojach alkoholowych, tj. whisky, wino, koniak,
czy japońskie sake (LIBISZEWSKA, 2011;
RASUL I IN., 2012). Występują, np. u roślin
z rodziny astrowatych, np. u wrotycza pospolitego (Tancetum vulgare). Alkaloidy to grupa
związków o działaniu przeciwnowotworowym,
do której należy kolchicyna występująca w zimowicie jesiennym (Colchicum autumnale).
Kolchicyna i pokrewny kolcemid działają
hamująco na polimeryzację dimerów tubuliny, uniemożliwiając ich przyłączanie do mikrotubul. Powoduje to zablokowanie tworzenia
wrzeciona podziałowego w procesie mitozy i
podział komórki staje się niemożliwy (CHEM
I I IN., 2018). Ze względu na liczne właściwości
biologiczne ważną grupą związków o działaniu
przeciwnowotworowym
są
flawonoidy
należące do polifenoli. Ponadto flawonoidy
mają działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe, spazmolityczne,
detoksykujące oraz moczopędne. Flawonoidy
dzieli się na flawanony, flawanole, flawony, izoflawony, flawonole i antocyjany, różniące się
między sobą budową strukturalną ( JASIŃSKI
I IN., 2009). Flawonoidy znajdują się głównie w
liściach,owocach,kwiatach oraz nasionach roślin
i pełnią funkcję barwników nadając barwy od
żółtej po granatową. Pełnią funkcję regulatorów
wzrostu, fitohormonów, a także chronią rośliny
przed owadami, grzybami i promieniowaniem
nadfioletowym. Właściwości przeciwnowotworowe wykazują również glukozynolaty. Są to
siarkowe tioglikozydy pochodzenia roślinnego,
posiadające cząsteczkę glukozy, siarkę oraz
resztę aminokwasową. Scharakteryzowano
około 15-20 glukozynolanów w warzywach kapustnych, z czego najpowszechniej występują:
synigryna, glukonapina, glukobrasysyicyna,
progoitryna, glukoiberyna, glukorafanina i
neoglukobrasysyicyna (SZWEJDA-GRZYBOWSKA, 2011). Zawartość glukozynolanów
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Bukszpan zwyczajny
(Buxus sempervirens)
Bukszpan zwyczajny to bardzo gęsty,

osiągający wysokość do 1m krzew lub drzewo
o wysokości do 6m. Posiada krótkie, grube i
gęsto ulistnione gałęzie, które początkowo są
owłosione, a z czasem łysiejące. W liściach i
drewnie Buxus sempervirens są zawarte liczne
alkaloidy steroidowe, tj. buksydyna, byksyna,
cyklobuksyna B, parabuksyna, buksamina E,
garbniki i olejek eteryczny. Acetonowy ekstrakt
z Buxus sempervirens wykazuje aktywność
cytotoksyczną wobec pięciu badanych linii
komórkowych raka sutka (MCF7, MCF10CA1a, T47D, BT-20 i MDA-MB-435)
przy dawce LD50 o wartości od 7,74 μg/ml
do 12,5 μg/ml (AIT- MOHAMED I IN.,
2011). Po analizie z zastosowaniem cytometrii
przepływowej, podwójnym barwieniu jodkiem
propidyny i aneksyną V oraz analizie transmisyjnej mikroskopii elektronowej, testem im-

4 (22)/2018
4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

2013). Saponiny występują najczęściej w skórce
łodyg i owoców oraz w korzeniach, takich
roślin jak lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra),
w korzeniach mydlnicy lekarskiej (Saponaria
officinalis), nagieteku lekarskim (Calendula
officinalis), kasztanowcu zwyczajnym (Aesculus hippocastanum), naparstnicy (Digitalis)
i bluszczu pospolitym (Hedera helix) (STRZEMSKI, 2010).
Roślinami, które mają potwierdzone w
literaturze naukowej właściwości przeciwnowotworowe i można je powszechnie znaleźć
na teranie Polski są, m.in. modrzew europejski
(Larix decidua) i polski (Larix polonica), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), bukszpan
zwyczajny (Buxus sempervirens), czeremcha
zwyczajna (Padus avium), olcha (Alnus), czy
powój polny (Convolvulus arvensis) (AITMOHAMED, 2011; MENG I IN., 2002).
Przedstawiono charakterystykę i właściwości
przeciwnowotworowe substancji zawartych we
wskazanych roślinach.
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jest zależna od gatunku, odmiany rośliny, klimatu i warunków glebowych w jakich rośnie, a
także jest zróżnicowana w zależności od części
roślin, a w szczególności występuje w nasionach. Do przeciwnowotworowego mechanizmu
działania glukozynolanów zalicza się zdolność
do inhibicji enzymów fazy I, indukowania
ekspresji enzymów fazy II, zahamowania czynników uszkadzających DNA, ograniczenie
transformacji zainicjowanych komórek, a także
skierowanie komórek na szlak apoptozy oraz
zaangażowanie w metabolizm estrogenów (SZWEJDA-GRZYBOWSKA, 2011). Istotną
rolą w chemoprewencji odgrywają również
lektyny i glikoproteiny. Najlepiej poznanymi
lektynami są lektyny pochodzenia roślinnego,
a ich bogatym źródłem są nasiona roślin motylkowatych i traw. Lektyny występują również
w korzeniach, korze, liściach, owocach oraz
bulwach (WOCIÓR I IN., 2008). Lektyny
cechuje zdolność wiązania się z mono-, di-,
tri-, tetra- i oligosacharydami. Przeciwnowotworo-wy mechanizm działania lektyn opiera
się na aglutynacji komórek nowotworowych,
a ponadto wybrane lektyny mogą wpływać
na hamowanie wzrostu nowych naczyń
krwionośnych nowotworu, a tym samym
prowadzić do ich obumierania (WOCIÓR I
IN., 2008). Duża zawartość lektyn, wynosząca
około 20% wszystkich białek w nasionach
roślin strączkowych przeważnie stanowi kluczowe źródło glikoprotein w diecie człowieka
(WOCIÓR I IN., 2008). Saponiny to grupa
związków o szerokich właściwościach farmakologicznych, aktywności hemolitycznej,
przeciwgrzybiczej, przeciwzapalnej, przeciwbakteryjnej i cytotoksycznej (PARUS, 2013).
Wśród właściwości cytotoksycznych oraz
działania przeciwnowotworowego podkreśla
się działanie grupy saponin wyizolowanych
z soi. Saponiny tworzą kompleksy z kwasami
żółciowymi w jelitach, skutkując zmniejszeniem działania metabolitów cholesterolu i
kwasów tłuszczowych na jelito grube (PARUS,
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munofluorescencji oraz analizie Western blot
wykazano, m.in. że ekstrakt z Buxus sempervirens posiada aktywność przeciwnowotworową
wywołując zarówno autofagiczną śmierć
komórek oraz apoptozę, co wskazuje, że roślina
ta może zawierać potencjalne środki przeciwnowotworowe do pojedynczej lub złożonej
terapii przeciw nowotworowi piersi (AITMOHAMED, 2011).

Czeremcha zwyczajna
(Padus avium)
Czeremcha zwyczajna jest drzewem

sięgającym do 15m, często o kilku pniach lub
rośnie w postaci krzewu do 8m wysokości.
Gałęzie zwisające, korona drzewa gęsto ulistniona, kora ciemna, prawie czarna. Liście po
roztarciu wydzielają charakterystyczny zapach.
Czeremcha zwyczajna ma białe kwiaty, zebrane w wielokwiatowe grona o intensywnym
i odurzającym zapachu. Owoce to jadalne pestkowce. Padus avium jest pospolitym drzewem
w całej Polsce. Preferuje obrzeża lasów, zarośla
oraz łąki. Czeremcha zwyczajna jest rośliną
leczniczą, miododajną i chętnie jest sadzona w
celach ozdobnych (WOZIWODA, 2014).
Padus avium zawiera m. in. lupeol,
posiadający potencjalne działanie przeciwzapalne skierowane na kluczowe szlaki molekularne, które obejmują NFκB, cFLIP, Fas, Kras,
fosfatydyloinozytol-3-kinaza (PI3K) / Akt
i Wnt/beta-katenina w komórkach różnego
typu (SALEEM, 2009). Ponadto lupeol nie
wykazuje działania toksycznego na prawidłowe
komórki i tkanki przy podawaniu skutecznych
dawek terapeutycznych. Według badań Saleem i in. (2008), lupeol wykazuje skuteczne
działanie przeciwnowotworowe i może być
stosowany osobno lub jako adiuwant w terapii
leczenia czerniaka.
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Modrzew europejski
(Larix decida)
Modrzew europejski jest jedynym

występującym w Polsce gatunkiem drzewa
szpilkowego zrzucającego jesienią szpilki.
Drzewo to dorasta do wysokości około 40m.
Larix decidua jest gatunkiem szeroko rozpowszechnionym na glebach świeżych i bogatych
w związki azotowe. Pierwotnie występował jedynie w Alpach Centralnych, we wschodnich
Sudetach, na niżu Polskim oraz w Tatrach.
Obecnie za sprawą upraw leśnych został rozpowszechniony w całym kraju. Modrzew europejski występujący w Tatrach tworzy górną
granicę lasu, natomiast modrzew polski (Larix polonica) występuje w części środkowej i
południowo-wschodniej tych gór (ANISZEWSKA I IN. 2017).
Substancjami izolowanymi z Larix decidua Mill. są olejki eteryczne, kwasy żywicowe,
fenolokwasy, glikozydy fenolowe, czy taksyfolina, należąca do flawonoidów. Taksyfolina jest
dostępna w różnego rodzaju wyrobach medycznych, tj. flarix+C, czy taxifolin. Działanie
przeciwnowotworowe taksyfoliny udowodnili
w swoich badaniach Zhai i in. Ocenili oni
aktywność przeciwnowotworową taksyfoliny
w warunkach in vitro na ludzkich komórkach
raka szyjki macicy linii HeLa za pomocą
metody testów fioletu krystalicznego. Zbadali
również ekspresję genów związanych z apoptoza za pomocą metody RT-PCR, z której
wynika, że taksyfolina wpływa hamująco na
proliferację komórek HeLa w sposób zależny
od dawki. Działanie taksyfoliny nie wykazuje wpływu na ekspresję Bcl-2 mRNA i Bax
mRNA, ale zwiększa ekspresję p53 mRNA i
p21 mRNA. Taksyfolina wykazuje więc silne
hamowanie proliferacji ludzkich komórek raka
szyjki macicy linii HeLa w warunkach in vitro, a mechanizm śmierci komórek jest indukowany przez taksyfolinę i związany z apoptozą
komórek (YAN- JUN I IN., 2011).
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Powój polny
(Convolvulus arvensis)
Powój polny (Convolvulus arvensis)

jest pnącą się lub pełzającą byliną, o nagich,
wijących się łodygach o długości do 2m. Convolvulus arvensis ma strzałkowate liście oraz
duże lejkowate i wyrastające od 1 do 3 białych
lub jasno-, bądź ciemnoróżowych kwiatów.
Roślina jest bardzo pospolita na całym obszarze Polski. Jest traktowana jako chwast na
polach uprawnych, ogrodach, zaroślach, łąkach
i przydrożach.
W badaniach zespołu Meng (MENG
I IN., 2002) wykorzystano ekstrakt z Convolvulus arvensis w celu sprawdzenia jego
właściwości przeciwnowotworowych.
Aktywność
biologiczną
ekstraktu
sprawdzano za pomocą jego wpływu na wzrost włókniakomięsaka S-180 u myszy Kun
Ming i indukowaniu heparyną angiogenezę w
zarodkach kurzych. Zbadano również wpływ
ekstraktu z powoju polnego na limfocyty ex vivo
oraz wzrost komórek nowotworowych in vitro.
Ekstrakt hamował wzrost nowotworu w sposób
zależny od dawki przy podaniu doustnym. Przy
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onym w całej Europie, a szczególnie wzdłuż
koryt rzecznych i strumieni oraz w łęgach
i olsach. Na terenie Polski można spotkać
dwa gatunki: olchę czarną (Alnus glutinosa) oraz Olchę szarą (Alnus incana). Drzewa
są średniej wielkości i osiągają wysokość do
25m. Olcha charakteryzuję się okrągławymi
liśćmi wyciętymi na wierzchołku o długich
ogonkach, z wierzchu ciemnozielone, a od
spodu z włoskami. W żeńskich pąkach kwiatowych zawarte są m.in. flawonoidy, fitosterole, trójterpeny, betulina, kwasy galusowy,
natomiast męskie pąki kwiatowe są bogate w
fitosterole, triterpeny, betulinę, diaryloheptanoidy.
Diaryloheptanoidy znajdujące się
również w pąkach liściowych maja działanie
przeciwnowotworowe, cytotoksyczne i antyoksydacyjne, co wykazali w swoich badaniach Dinić i in. (2014). Celem ich badania
była ocena działania antyoksydacyjnego i cytoprotekcyjnego dwóch diaryloheptanoidów: 5pentailosulfonianu(S)-1,7-di(4-hydroksyfenylo)-3-heptanonu-5-0-β-D-glukopiranozydu
i jego analogu 5(S)-1,7-di(4-hydroksyfenyl)5-O-β-D-[6-(Ep-kumaroiloglukopiranozyl
o)]heptan-3-onu, wyizolowanych z kory Alnus glutinosa L. W badaniach wykorzystano
linie komórek nowotworowych NCI-H460,
normalne ludzkie hepatocyty HaCaT i
jednojądrzaste komórki krwi obwodowej.
Śmierć komórek badano przez wybarwienie
aneksyną V i jodkiem propidyny oraz analizą
poprzez cytometrię przepływową. Diaryloheptanoidy antagonizowały działanie doksorubicyny lub cis-platyny, znacznie zwiększając ich
wartość LD50 w prawidłowych komórkach
HaCaT.
5-pentailosulfonian(S)-1,7-di(4hydroksyfenylo)-3-heptanonu-5-0-β-Dglukopiranozyd
indukował
zatrzymanie
doksorubicyny w cytoplazmie. Podanie 5(S)1,7-di(4-hydroksyfenylo)-5-O-β-D-[6-(Ep-k
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Olcha jest drzewem rozpowszechni-

umaroiloglukopiranozylo)]heptan-3-onu przyczynia się do spadku produkcji reaktywnych
form tlenu indukowanych przez cis-platynę.
Oba powyższe związki zwiększały ekspresję
enzymów rybonukleinowych, tj.: manganowa
dysmutaza ponadtlenkowa oraz czynnika
indukującego hipoksję 1-α. Wyniki badań
Dinić I IN. (2014) wskazują, że neutralizacja reaktywnych form tlenu jest ważnym
mechanizmem działania diaryloheptanoidów, a
związki te wywierają znaczące działanie przeciwnowotworowe. Dlatego diaryloheptanoidy
mogą służyć jako związki o działaniu protekcyjnym zdrowych komórek podczas chemioterapii bez znaczącego wpływu na działanie
stosowanego chemioterapeutyku (DINIĆ I
IN., 2014).
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Olcha (Alnus)
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Przegląd wybranych roślin o udowodnionym działaniu
przeciwnowotworowym występujących na terenie Polski

dawce 200mg/kg/dobę zaobserwowano zahamowanie wzrostu nowotworu o około 70%.
Podskórne lub dootrzewnowe podanie ekstraktu w dawce 50mg/kg/dobę hamowało wzrost
nowotworu o ponad 70%. Wartość LD50 dla
ekstraktu u myszy Kun Ming wynosiło 500
mg/kg/dobę po wstrzyknięciu. Ekstrakt z
Convolvulus arvensis hamował angiogenezę
w zarodkach kurcząt, zwiększał przeżywalność
limfocytów ex vivo, ale nie zabijał komórek
nowotworowych w hodowli (MENG I IN.,
2002).

Wrotycz pospolity
(Tancetum vulgare)
Wrotycz pospolity to wieloletnia

roślina zielna cechująca się aromatycznym zapachem, osiągająca wysokość do 1,5m. Liście
rośliny są duże, pierzasto podzielone, ułożone
na sztywnej, wzniesionej łodydze. Wrotycz
pospolity występuje powszechnie na niżu i w
niższych położeniach górskich, a także porasta
nieużytki, obrzeża lasów, przydroża oraz może
być uprawiana jako bylina parkowa (HADAŚ I
IN., 2014).
Tancetum vulgare posiada liczne związki
aktywne tj.: fenolokwasy, kostunolidy, eupatylina, lakton, czy seskwiterpeny (HADAŚ I IN.,
2014). Seskwiterpeny (partenolidy) wykazują
silne działanie przeciwzapalne, ponadto jest
inhibitorem lipooksygenazy i syntetazy prostaglandynowej. Związek ten wywiera działanie
przeciwnowotworowe i wzmaga działanie
chemioterapeutyków, tj.: 5-fluorouracylu, co
wykazał ze swoim zespołem badawczym S. L.
Kim (KIM I IN., 2013). Partenolid jest inhibitorem NF-κB i wykazuje obiecujące działanie
przeciwnowotworowe promując apoptozę
komórek nowotworowych.
5-fluorouracyl jest lekiem z wyboru w
leczeniu nowotworu okrężnicy i odbytnicy.
Wiele terapii, w których stosuje się samodzielnie 5-fluorouracyl okazywało się nieskuteczne
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ze względu na lekooporność. W badaniu tym
oceniono wpływ działania przeciwnowotworowego partenolidu w połączeniu z 5-fluorouracylem na ludzkiej linii komórkowej CRC
oraz SV620. Apoptoza powstała w wyniku
szlaku mitochondrialnego i została potwierdzona przez wykrycie białek z rodziny Bcl-2,
uwolnienie cytochromu C oraz aktywację kaspazy 3 i 9. Wyniki te pokazują, że partenolid
wykazuje działanie przeciwnowotworowe w
ludzkim nowotworze okrężnicy i odbytnicy
in vitro. Odkrycie to zapewnia usprawnienie
strategii, przezwyciężenie oporności 5-fluorouracylu w leczeniu nowotworu okrężnicy i
odbytnicy (KIM I IN., 2013).

Wnioski

Analiza dostępnej literatury pozwoliła

na sformułowanie następujących wniosków:

1) Rośliny o działaniu przeciwnowotworowym
są cennym źródłem substancji o dużym potencjale do wykorzystania w chemoprewencji
nowotworów.
2) Substancje chemiczne zawarte w opisanych
roślinach usuwają z organizmu wolne rodniki, mogące wywołać w zdrowych komórkach
mutacje nowotworowe. Ekstrakty substancji pochodzenia roślinnego zakłócają cykl
komórkowy nowotworu, dzięki czemu mogą
skutecznie hamować i całkowicie neutralizować
jego karcynogenezę.
3) Poza bezpośrednim wpływem na proces
nowotworowy substancje roślinne wzmacniają
odporność organizmu, usprawniają metabolizm, ograniczają procesy zapalne i mutacje
genów, łagodzą wiele objawów i działają często
cytoprotekcyjnie.
4) Potencjał terapeutyczny roślin wykorzystywany jest w profilaktyce i farmakoterapii onko-
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Bakteriocyny –
naturalne konserwanty żywności
Bacterioc ins - natural food preservatives

streszczenie

Z każdym rokiem na rynku zwiększa

się ilość produktów spożywczych, których skład
jest jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Ma
na to wpływ rosnąca świadomość konsumencka. Ze względu na to, że specjaliści wiążą
coraz więcej chorób ze złym odżywianiem,
przeciętny człowiek coraz chętniej sięga po
naturalne produkty o małej zawartości sztucznych dodatków i konserwantów, które
negatywnie wpływają na organizm. Dlatego
też producenci chętnie sięgają po nowatorskie
rozwiązania nie tylko jeśli chodzi o procesy
produkcyjne, ale także po nowo odkryte substancje. Niektóre z nich o dużym potencjale są
już wykorzystywane, ale niestety wciąż w niewielkim stopniu. Takimi substancjami wydają się
być bakteriocyny. Produkowane zarówno przez
bakterie Gram-dodatnie jak i Gram-ujemne
małocząsteczkowe związki zbudowane z peptydów lub kompleksów polipeptydowych. Ich
masa rzadko przekracza 10 kDa. Większość
z nich ulega modyfikacjom potranslacyjnym.
Ze względu na to, że są łatwo rozkładane
przez enzymy proteolityczne przewodu pokarmowego ssaków, ludzie mogą je bezpieczne
spożywać. Substancje te działają na różne sposoby. Mogą oddziaływać na wewnętrzne struktury wrażliwych komórek, zakłócać biosyntezę
ściany komórkowej lub powodować powstawanie porów w ścianie komórkowej.
Ze względu na coraz większe zapotrze-

bowanie i zainteresowanie naturalnymi dodatkami spożywczymi-bakteriocyny w przyszłości
mogą stać się ciekawą alternatywą dla sztucznych konserwantów. Wraz z rozwojem
nauki odkrywa się ich coraz więcej, a dzięki
postępowi technologicznemu staje się możliwe
ich dokładne zbadanie.

Słowa

kluczowe: bakteriocyny, środki
przeciwdrobnoustrojowe,
konserwacja
żywności.

Every

abstract

year, the market increases the
amount of food products whose composition is
as close as possible to the natural. It is influenced
by the growing consumer awareness. Due to the
fact that more and more diseases are associated
by specialists with poor nutrition, the average
person ismore interested in natural products
with a low content of artificial additives and
preservatives that negatively affect the body.
Therefore, manufacturers are eager to reach for
innovative solutions not only in terms of production processes, but also for newly discovered
substances. Some of them with high potential
are already used, but on a small scale. Such substances appear to be bacteriocins. Produced by
both Gram-positive and Gram-negative bacteria, they are small molecule compounds made
of peptides or polypeptide complexes. Their
mass rarely exceeds 10 kDa. Most of them are
subjected to post-translational modifications.
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Żywność

Wstęp

jest źródłem składników
odżywczych dla każdego człowieka, ale także
pożywką dla niektórych drobnoustrojów,
które w konsekwencji powodują jej psucie.
Wspomniane mikroorganizmy wpływają na
zmianę smaku, zapachu i wyglądu produktów
spożywczych, w których się rozwijają. Bardziej
niebezpiecznym wydaje się jednak fakt, że
podczas ich wzrostu,wytwarzają toksyczne
substancje. Taka żywność nie nadaje się już do
bezpiecznego spożycia (PAL I SHIBBIRU,
2015).
Konserwowanie żywności jest znane
i wykorzystywane od czasów starożytnych.
Środki konserwujące są to substancje stosowane w celu zapobiegania psucia żywności powodowanego przez mikroorganizmy. Mają one
na celu zahamowanie wzrostu drobnoustrojów,
takich jak bakterie i grzyby. Ze względu na
pochodzenie substancje konserwujące można
podzielić na trzy grupy – naturalne, sztuczne
i pochodzenia mikrobiologicznego. Związki
należące do pierwszej grupy nie szkodzą zdrowiu ludzi. Do tej kategorii należą ekstrakty z
cukru, soli, octu i rozmarynu. W każdej domowej
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Klasyfikacja bakteriocyn
Bakteriocyny należą do małocząste-

czkowych związków, których masa rzadko
przekracza 10 kDa. Składają się z kompleksów
polipeptydowych lub peptydów. Mają zazwyczaj charakter kationowy i w większości ulegają
modyfikacji potranslacyjnej. Dzięki temu, że są
łatwo rozkładane przez enzymy proteolityczne
przewodu pokarmowego ssaków, ludzie mogą
je bezpieczne spożywać (SŁOŃSKA I KLIMUSZKO, 2010; ZACHAROF I LOVITT,
2012).
Substancje te są zróżnicowane pod
wieloma względami. Różnią się właściwościami
biochemicznymi i fizycznymi, aktywnością
biologiczną czy mechanizmem działania. Ich
klasyfikacja zmieniała się na przestrzeni czasów, na co przede wszystkim miał wpływ rozwój nauki i poznanie nowych rodzajów tych
substancji. Obecnie bakteriocyny dzieli się na
produkowane przez bakterie Gram-ujemne i
Gram-dodatnie. Pierwszą wspomnianą grupę
dzieli się na kolicyny i mikrocyny. Kolicyny
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Key

kuchni stosuje się dobrze znane techniki
konserwujące, takie jak chłodzenie, gotowanie
czy suszenie. Do grupy sztucznych środków
konserwujących należą substancje chemiczne,
zatrzymujące wzrost i aktywność mikroorganizmów. Są to środki przeciwdrobnoustrojowe
oraz przeciwutleniacze. Przykładem związków
działających na mikroorganizmy są benzoesany, azotyny, propionian wapnia czy EDTA.
Przeciwutleniacze są środkami, które są stosowane w celu zapobiegania utlenianiu w materiale spożywczym. Przykładami stosowanych
przeciwutleniaczy są: BHT, BHA, formaldehyd
i etanol. Ostatnią grupę tworzą mikrobiologiczne środki konserwujące, które hamują wzrost
bakterii i grzybów. Do tej grupy należą także
przeciwutleniacze, takie jak absorbery tlenu,
które hamują utlenianie składników żywności
(SEETARAMAIAH I IN., 2011).
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Due to the fact that they are easily broken
down by proteolytic enzymes of the gastrointestinal tract of mammals, people can safely eat
them. These substances work in different ways.
They can affect the internal structures of sensitive cells, interfere with cell wall biosynthesis or
cause pores in the cell wall.
Due to the growing demand and interest in natural food additives, bacteriocins may
become an interesting alternative to artificial
preservatives in the future. With the development of science, more and more of them are
discovered, and thanks to technological progress it is possible to examine them thoroughly.

Str. 89 - 97

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Jagoda O. Szafrańska

4 (22)/2018
4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Bakteriocyny – naturalne
konserwanty żywności

wykazują aktywność antymikrobiologiczną
w stosunku do blisko spokrewnionych szczepów. Bakterie wrażliwe na działanie tych
bakteriocyn na swojej powierzchni posiadają
receptor kolicyny, do którego się przyłączają.
Ich działanie najczęściej polega na depolaryzacji błony atakowanej komórki. Hamują także
syntezę peptydoglikanu bakterii wrażliwych.
Synteza kolicyny powoduje lizę komórki producenta. Mikrocyny są to syntetyzowane rybosomalnie, hydrofobowe peptydy przeciwdrobnoustrojowe. Można je podzielić na dwie grupy
cząsteczek mniejszych >5kDa i cząsteczek o
masie od 7kDa do 10 kDa. Mikrocyny wytwarzane przez Enterobacteriaceae działają przeciwko szczepom blisko spokrewnionym. Są termostabilne i odporne na ekstremalne warunki.
Dodatkowo ich produkcja nie powoduje lizy
komórki producenckiej. Cechą różniącą obie
grupy jest to, że peptydy bakteriocyn o masie cząsteczkowej mniejszej niż 5kDa ulegają
modyfikacji potranslacyjnej oraz działają na
wewnętrzne struktury atakowanych komórek.
Bakteriocyny należące do grupy mikrocyn o
większej masie cząsteczkowej nie ulegają modyfikacji potranslacyjnej i działają na komórki innych mikroorganizmów tworząc w ich błonie
komórkowej pory i powodując ich niszczenie
(CLEVELAND I IN., 2001; YANG I IN.,
2014).
Podział
bakterii
Gram-dodatnich
jest bardziej zróżnicowany. Wyróżnia się
cztery główne klasy, które ze względu na
zróżnicowanie cząsteczek w ich obrębie można
podzielić na podklasy. Klasa I to lantybiotyki,
na które składa się podklasa - lantybiotyki typu
A (wytwarzają pory w błonie cytoplazmatycznej komórek wrażliwych) oraz lantybiotykitybu B, które mogą działać dość różnorodnie
na komórki podatne. Jednym z mechanizmów
ich działania jest zakłócenie biosyntezy ściany
komórkowej. Głównym przedstawicielem tej
grupy jest nizyna. Jest ona jedyną bakteriocyną,
stosowaną w technologii żywności, już od 30
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lat. Substancja ta uzyskała status GRAS i jest
stosowana w około 50 krajach jako naturalny
konserwant - oznaczana jest jako E234 (CORBO I IN., 2009).
Klasa II to nielantybiotyki, której
działanie skupia się na powodowaniu permeabilizacji ściany komórkowej. Ta grupa dzieli się
na cztery podklasy. Pierwsza z nich to bakteriocyny pediocynopodobne. Wykazują silną
aktywność wobec Listeria spp. Bakteriocyny
należące do podklasy IIb są to substancje dwupeptydowe, które działają komplementarnie
względem siebie powodując niszczenie atakowanej komórki. Pojedyncze peptydy także
posiadają pewną aktywność, ale nie jest ona
duża. Kolejną podklasą – IIc są bakteriocyny
wydzielane za pomocą białek sec. Do ostatniej
podklasy IId zalicza się wszystkie bakteriocyny
odbiegające budową i mechanizmem sekrecji
od substancji zaliczanych do wcześniejszych
podklas.
Do klasy III zostały zaklasyfikowane bakteriocyny wielkocząsteczkowe. Ze względu na
to, że ulegają inaktywacji pod wpływem wysokiej
temperatury stanowią mniej interesującą grupę
związków dla badaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z produkcją żywności.
Należą do niej glikoproteiny i lipoproteiny. Do
działania wymagają obecności reszty lipoproteinowej (B-L) lub węglowodanowej (W-L)
(YANG I IN., 2014; TODOROV, 2009).

Zastosowanie bakteriocyn
Konserwanty żywności otrzymywane

za pomocą syntezy chemicznej, które są stosowane do utrwalania żywności, spożywane
przez dłuższy okres czasu mogą wykazywać
niekorzystny wpływ na organizm człowieka
(WASILEWSKA I MAŁGORZEWICZ,
2015) Bakteriocyny wydają się odpowiednimi
substancjami mogącymi zastąpić sztuczne dodatki. Ze względu na ich spektrum działania,
względną tolerancję na istotne technologicznie

Nr 4(22)/2018 Nauki Przyrodnicze

91

92

Nr 4(22)/2018 Nauki Przyrodnicze

4 (22)/2018
4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

badań nad efektem zmian w homeostazie mikroflory autochtonicznej przewodu pokarmowego pod wpływem obecności tej mieszaniny
w spożywanych przez konsumenta środkach
spożywczych (PASTER I IN., 1999).
Innymi bakteriocynami o znaczeniu
technologicznym są na przykład bawarycyna,
jensenina, kurvatycyna, laktycyna czy sakacyna.
Powszechnie za najbardziej bezpieczne dodatki do żywności uważa się bakteriocyny syntetyzowanych przez szczepy bakterii fermentacji
mlekowej takie jak Lactococcus sp., Lactobacillus sp., Pediococcus sp.,Carnobacterium sp., czy
Leuconostoc sp. (STEINKA, 2009). Do wad
stosowania bakteriocyn należy zaliczyć brak
stabilności, zmienną aktywność w zależności od
warunków fizycznych, chemicznych i biologicznych danego środowiska (STEINKA, 2009).
Stwierdzono, że bakteriocyny mogą wpłynąć
na właściwości organoleptyczne produktów
spożywczych. Przykład może stanowić mięso
pakowane próżniowo, do którego została
dodana enterocyna. Jej dodatek powodował
powstawanie intensywnego zapachu, który
wpływał na obniżenie jakości mięsa (AYMERICH I IN., 2002).
Zakres pH, a także związana z nim
aktywność antymikrobiologiczna są charakterystyczne dla poszczególnych bakteriocyn.
Stabilność tych związków dla bakterii fermentacji mlekowej jest najlepsza w środowisku
kwaśnym i neutralnym. Optymalnym pH
dla nizyny jest 2,0 a wraz ze wzrostem pH
obniża się jej aktywność. Zakres największej
aktywności laktrostrepcyn występuje w przedziale pH 4,5-5,0. Bakteriocyny bakterii gram
dodatnich wydają się być stabilne w szerokim
zakresie od 3.0 do 9,0 (GWIAZDOWSKA I
TROJANOWSKA, 2005). Wrażliwość bakteriocyn, w zależności od składu mikroflory
w środowisku, jego kwasowości czy stężenia
związków chelatujących, także stanowi jeden
z czynników wpływających na aktywność tych
związków. Na skuteczność działania bakte-
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warunki (pH, NaCl, obróbka cieplna) można
brać je pod uwagę jako zamienniki sztucznych
konserwantów żywności. Dodatkowo niektóre
bakteriocyny wykazują wrażliwość względem
proteaz, dlatego też ulegają trawieniu w przewodzie pokarmowym człowieka. Tak więc, bakteriocyny są uważane za zasadniczo bezpieczne
dodatki do żywności po przyjściu przez układ
żołądkowo-jelitowy ( JORDAN I IN., 2014).
Bakterie produkujące bakteriocyny wykrywa
się w wielu produktach spożywczych tj. mięso,
sery czy ryby. Jedyną obecnie komercyjną
bakteriocyną używaną jako konserwant jest
nizyna produkowana przez Lactococcuslactis
subsp. Lactis. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) uznała ją za bezpieczną. (CHOUDHURI I IN., 2013). Posiada także status
GRAS (Generally Recognized as Safe) oraz
została pozytywnie zaopiniowana przez FDA
(Food and Drug Administration) (MOGHA
I IN., 2010). Pod nazwą handlową Nisaplin®
stosowana jest w produktach serowych, aby
zapobiegać wzrostowi zarodników, takich jak
zarodniki Clostridium tyrobutyricum, które
mogą przetrwać obróbkę cieplną aż 85-105°C.
Zastosowanie nizyny powoduje, że produkty
zachowują wysoki poziom wilgotności i niską
zawartość NaCl i fosforanów, a także pozwala na przechowywanie ich poza szafkami
chłodniczymi bez ryzyka zepsucia. Poziom
stosowanej bakteriocyny zależy od składu
żywności, prawdopodobnego obciążenia zarodników, wymaganego okresu przechowywania i temperatur, które mogą wystąpić
podczas przechowywania (D’AMATO I SINIGAGLIA, 2010). Nizynę stosuje się również
w celu przedłużenia okresu przydatności deserów mlecznych, których nie można w pełni
wysterylizować nie wpływając na ich teksturę
i smak (SETTANNI I IN., 2008). Próbowano
także wykorzystać mieszaninę nizyny i kwasu propionowego powodującą zahamowanie
sporulacji grzybów strzępkowych z rodzaju Aspergillus i Fusarium. Nie prowadzono jednak
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Bakteriocyny – naturalne
konserwanty żywności

riocyn ma także wpływ sposób pakowania
produktu spożywczego. Hermetyczne opakowanie może obniżać skuteczność z jaką bakteriocyny działają na mikroorganizmy (STEINKA, 2009).
Inną komercyjnie dostępna bakteriocyną
jest pediocyna PA-1 sprzedawana na rynku
Alta®2341, która hamuje wzrost Listerii monocytogenes, Pediococcus, Lactobacillus oraz
Leuconostoc mesenteroides (SETTANNI I
CORSETTI, 2008). Szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe wykazuje także pediocyna
AcH. Działa ona antybakteryjnie na bakterie z
rodzaju Lactobacillus i Lactococcus. Jest bakteriobójcza wobec Staphylococcus aureus, Clostridum perfringens, Listeria monocytogenes i
Pseudomonas putida. (GWIAZDOWSKA I
TROJANOWSKA, 2005). Z kolei najlepiej
poznaną bakteriocyną o budowie cyklicznej i o zdolnościach do utrwalania żywności
posiada enterocyna AS-48. Ma ona wpływ
na ograniczenie rozwoju Staphylococcus aureus w odtłuszczonym mleku. Po połączeniu
jej z nizyną zaobserwowano wzmocnienie jej
działania. Dodatkowo wykorzystanie AS-48 w
połączeniu z techniką pulsacyjnego pola elektrycznego o wysokiej intensywności (HIPEF
– High Intensity Pulsed Electric Field), także
skutkowało zwielokrotnieniem efektu inhibicji
wobec Staphylococcus aureus (BŁASZCZYK
I DĄBROWSKA, 2017).

Bioaktywne opakowania
Kolejnym przykładem wykorzysta-

nia bakteriocyn jest bioaktywne pakowanie.
Bakteriocyny są wbudowywane w opakowanie
produktu spożywczego i mają z nim stały kontakt. Opakowanie tego typu chroni produkt
przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami, a
bakteriocyna dodatkowo powoduje zahamowanie rozwoju mikroorganizmów wewnątrz
opakowania (MOGHA I IN., 2010). Opracowano kilka sposobów tworzenia tego rodza-
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ju opakowań zawierających omawiane substancje. Pierwszym z nich jest wprowadzenie bakteriocyny bezpośrednio do polimerów
za pomocą prasy cieplnej. Kolejna metoda
polega na opłaszczeniu lub adsorpcji bakteriocyn do powierzchni specjalnego polimeru.
Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji
stopniowe uwalnianie substancji z opakowania
na powierzchnię produktu znajdującego się w
jego wnętrzu jest znacznie skuteczniejsze od
innych sposobów, np. rozpylania czy zanurzania produktu w samej bakteriocynie. Wynika to
z większego prawdopodobieństwa częściowej
utraty lub znacznego osłabienia aktywności
przeciwbakteryjnej z powodu inaktywacji
bakteriocyny przez składniki żywności lub
rozcieńczenia bakteriocyny poniżej stężenia
aktywnego na skutek migracji do produktu
(GWIAZDOWSKA I TROJANOWSKA,
2005).

Metody aplikowania
bakteriocyn
Bakteriocyny mogą być wprowadza-

nie do żywności na różne sposoby i w różnej
formie. Najczęściej szczepi się produkty bakteriami fermentacji mlekowej, które mają
zdolność do produkcji bakteriocyn. W przypadku mięsa dobrym przykładem wykorzystania tej metody jest Enterococcus faecium
CTC492, które dodane do produktu jakim jest
gotowana szynka po pokrojeniu jej na plastry,
a przed pakowaniem, powoduje zahamowanie
pojawienia się śluzowatego nalotu wytwarzanego przez Lactobacillus sakei CTC746 nawet
do 7 dni przechowywania. Innym ciekawym
przykładem jest dodanie Enterococcus faecalis produkującego bakteriocynę, która aktywnie
działa na Listerie moncytogenes pojawiającą się
w serze Manchego (BAGENDA I YAMAZAKI, 2007). Taka metoda nazywa się „metodą
in situ”. Uwalnianie się bakteriocyny wraz z
upływem czasu do produktu spożywczego
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Zwiększanie skuteczności
bakteriocyn
Coraz częściej stosuje się także metody

zwiększające skuteczność działania poszczególnych bakteriocyn. Na przykład wykorzystuje się
kombinacje bakteriocyn z chemicznymi konserwantami żywności tj. sacharozą, azotanami
czy kwasami organicznymi. Łączy się także
poszczególne bakteriocyny o podobnym spektrum działaniu lub wprost przeciwnie o różnej
aktywności antybakteryjnej (TOMASZEWSKA I IN., 2014). Lüders i in. badali
wpływ, bakteriocyn produkowanych przez bakterie prokariotyczne, tj. pediocyny PA-1, sakacyny P i kurwacyny A wraz z eukariotyczną
plerocydyną, na wzrost Listeria ivanovii oraz E.
coli. Badacze wykazali, że wszystkie prokariotyczne bakteriocyny w stężeniu nanomolarnym
wpływają na zahamowanie wzrostu L. ivanovii, natomiast nie hamują wzrostu E. coli. Nie
zaobserwowano synergistycznego działania
badanych bakteriocyn względem L. ivanovii,
natomiast działanie tego typu było widoczne
w stosunku do E. coli. Dodanie bakteriocyn
w stężeniach nanomolarnych zwiększało blisko czterokrotnie przeciwbakteryjne działanie
pleurocydyny. W stężeniach mikromolarnych
wpływało na całkowite zahamowanie wzrost
E. coli. Naukowcy potwierdzili istnienie synergistycznego działania bakteriocyn prokariotycznych i eukariotycznych wobec bakterii patogennych (LÜDERS I IN., 2003). Czasami
w celu poprawy działania związków dodaje się
do mieszaniny antybiotyki. Stosowane są także
połączenia z substancjami, które powodują
dezintegrację zewnętrznej ściany komórkowej
bakterii Gram-ujemnych jak EDTA czy enzy-
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powinny cały czas wytwarzać wystarczające
ilości bakteriocyn hamujących wzrost mikroorganizmów patogennych (VESKOWĆ
MORAČANIN I IN., 2014; ZACHAROF I
LOVITT, 2012).

4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

może być skuteczniejszą metodą niż namaczanie produktu w bakteriocynie lub jej rozpylanie
na powierzchni, jak ma to miejsce w przypadku bakteriocyn syntetyzowanych ex situ. Ze
względu na to, że bakteriocyny mogą wiązać się
z cząstkami żywności wpływając w ten sposób
na dyfuzję i ograniczając jej rozpuszczalność
(GHANBARI I IN., 2013; TOCMO I IN.,
2014). Bezpośredni kontakt bakteriocyny z
produktem spożywczym może powodować
jej inaktywacją i zmniejszać jej stężenie aktywne, na skutek migracji do wnętrza produktu
spożywczego (VESKOWĆ MORAČANIN I
IN., 2014). Kolejną metodą aplikowania bakteriocyn do produktów spożywczych jest wprowadzanie częściowo oczyszczonej lub całkowicie
oczyszczonej bakteriocyny do produktu. Lactocin 705 produkowana przez Lactobacillus curvatus CRL 705 powoduje inhibicję Brochotrix
thermosphacta przechowywanych w chłodzie
potraw mięsnych. Podobne działanie wykazuje
dodanie nizyny do produktów serowych w celu
inhibicji wzrostu Clostridum botulinium. Do
różnego rodzaju serów dodaje się także czyste
bakteriocyny w celu zahamowania wzrostu Listeria spp. oraz Clostridum. Ostatnią metodą
jest wprowadzanie produktu, który wcześniej
był poddany fermentacji z wykorzystaniem
bakterii fermentacji mlekowej, które produkują
bakteriocyny. Na przykład dodając do mięsa
mielonego liofilizowaną serwatkę w proszku fermentowaną z Carnobacterium piscicola CS526, wpływa się na zahamowanie rozwoju Listeri monocytogenes (BAGENDA I
YAMAZAKI, 2007).
Ważnym aspektem stosowania bakteriocyn jest odpowiedni dobór bakterii
produkujących omawiane związki. Wzrost
wybranych mikroorganizmów nie powinien być
hamowany przez składniki żywności, wyselekcjonowane bakterie nie mogą wpływać na
strukturę i smak produktu, muszą przetrwać
proces produkcji oraz rozwijać się podczas
przechowywania żywności. Co najważniejsze,
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my lityczne (TOMASZEWSKA I IN., 2014).
Ostatnią metodą poprawy aktywności bakteriocyn jest łączenie ich razem z nietermicznymi
metodami konserwowania żywności jak wysokie ciśnienie, zmienne pole elektryczne PEF czy
pakowanie próżniowe VP. Zastosowanie 5%
stężenia NaCl wraz z niziną i pakowaniem pod
wpływem modyfikowanej atmosfery znacznie
wpływało na wydłużenie okresu przydatności
do spożycia filetów rybnych przechowywanych
w temperaturze 0°C z 10 do 48 dni (TSIRONI
I TAOUKIS, 2010). Pozytywnie efekty dało
również badanie hamowania wzrostu Listeria innocua, Shewanella putrefaciens i bakterii
psychrofilnych przy wykorzystaniu synergistycznego działania nizyny, chitozanu i mleczanu
sodu (SCHELEGUEDA I IN., 2016).

W

Podsumowanie

dzisiejszych czasach konsument
kupując produkt spożywczy przykłada
coraz większą wagę do jego jakości i doboru
składników, które się w nim znajdują. Ze
względu na rosnące zainteresowanie produktami naturalnymi, wolnymi od sztucznych
barwników i chemicznych konserwantów producenci poszukują nowych rozwiązań, które
będą mogły z powodzeniem zostać wdrożone
do procesów produkcyjnych na dużą skalę.
Takimi substancjami mogą stać się bakteriocyny. Dzięki nizynie, która jest już od
dawna komercyjnie wykorzystywana można
przekonać się w praktyce jak przydatne są
bakteriocyny w walce z patogennym mikroorganizmami występującymi w żywności. W
związku z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem
na nowe technologie związane z konserwacją
żywności, wykorzystanie bakteriocyn może
być krokiem naprzód. Dzięki temu, że związki
te mogą być łączone między sobą, ale także z
różnymi innymi technikami stwarza to duże
możliwości. W przyszłości warto się skupić na
połączeniu bakteriocyn z takimi technikami
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jak ultradźwięki czy ogrzewanie mikrofalowe.
Możliwe, że chemiczne środki konserwujące
zostaną częściowo lub całkowicie zastąpione
naturalnymizwiązkami, co zapewni konsumentom bezpieczniejszą i zdrowszą żywność.
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