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Odpowiednie warunki utrzymywania chomików
w chowie amatorskim – badania ankietowe
Appropriate housing conditions for hamsters
in amateur rearing - a survey study

Abstract

H

amsters are very willingly kept in homes as companion animals. However, despite
this, very hard to find reliable information on the requirements associated with the maintenance of these rodents. However, this does not change the fact that accommodation for a
hamster must meet its normal physiological and behavioral needs, including resting, nesting, grooming, exploration, climbing, hiding, digging, searching, storing and chewing food.
In order to check whether the level of public knowledge about keeping hamsters and their
needs is adequate to the popularity of these rodents and whether it is sufficient to provide
them with appropriate conditions in an average amateur breeding farm, a questionnaire
survey was used in which as many as 80.3% of the respondents admitted to having or owning a hamster, and when asked about the appropriate size of the cage, they preferred larger
sizes such as 80 x 40 cm (34.7%) or 90 x 45 cm (25.1%). However, noting that housing in
small cages causes chronic stress in hamsters, the rule of thumb should be: the bigger the
better. As many as 619 (80.1%) respondents state that a good amount of litter significantly
improves hamster welfare. It has been proven that at least 40 cm of bedding really increases
the level of hamster welfare. In addition, the absolute majority of respondents stated that the
satisfaction of behavioral needs affects (22.6%) or is even dependent on hamster welfare
(69.7%).The results obtained from the survey data highlight the need for new studies that
would provide the opportunity to update the knowledge already available and correct unclear guidelines related to hamster housing. This would allow us to optimize the conditions
of keeping hamsters in amateur breeding conditions and ensure their good or even high
welfare.

Key words: hamsters, welfare, environmental enrichment.

Streszczenie

Chomiki są bardzo chętnie utrzymywane w domach, jako zwierzęta towarzyszące. Jed-

nak mimo tego, bardzo ciężko doszukać się rzetelnych informacji na temat wymagań związanych z utrzymywaniem tych gryzoni. Nie zmienia to jednak faktu, że lokum dla chomika
musi spełniać jego normalne potrzeby fizjologiczne i behawioralne, w tym odpoczynek, budowę gniazda, pielęgnację, eksplorację, wspinaczkę, ukrywanie się, kopanie, poszukiwanie,
przechowywanie i gryzienie pokarmu. Chcąc sprawdzić, czy poziom wiedzy społeczeństwa
na tematy związane z utrzymywaniem chomików i ich potrzeb jest adekwatny do popularności tych gryzoni oraz czy jest wystarczający, aby zapewnić im odpowiednie warunki w
przeciętnej hodowli amatorskiej wykorzystano badanie ankietowe. Wyniki pokazują, że aż
80,3% badanych przyznało, że posiadali lub posiada chomika, przy czym odpowiadając na
pytanie dotyczące odpowiedniego rozmiaru klatki, preferowali oni większe wymiary takie
jak 80 x 40 cm (34,7%) czy też 90 x 45 cm (25,1%). Jednak zwracając uwagę, że obudowa
w małych klatkach wywołuje chroniczny stres u chomików, należy kierować się zasadą:
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im większe tym lepsze. Aż 619 (80,1%) badanych stwierdza, że spora ilość ściółki znacząco
polepsza dobrostan chomika. Udowodniono, że co najmniej 40 cm ściółki naprawdę zwiększa poziom dobrostanu chomików. Dodatkowo absolutna większość ankietowanych stwierdziła, że zaspokojenie potrzeb behawioralnych wpływa (22,6%) na dobrostan chomików
lub jest wręcz od tego zależny (69,7%).
Wyniki uzyskane z danych ankietowych zwracają uwagę na konieczność wykonania
nowych badań, które dałyby możliwość zaktualizowania wiedzy już dostępnej oraz sprostowania niejasnych wytycznych związanych z utrzymywaniem chomików. Pozwoliłoby to
na optymalizację warunków utrzymywanych chomików w warunkach hodowli amatorskiej
oraz zapewnienia im dobrego, a nawet wysokiego dobrostanu.

Słowa kluczowe: chomiki, dobrostan, wzbogacenia środowiskowe.

Wprowadzenie

Chomiki

są gryzoniami należącymi do
podrodziny chomikowatych Cricetidae. Znane są
ze swojego małego, krępego ciała ze sporą ilością
luźnej skóry, krótkiego okresu ciąży oraz łatwości do oswajania. Charakterystyczne są dla nich
worki policzkowe – worki mięśniowe, umiejscowione wzdłuż boków szyi i głowy, sięgające aż
do łopatek, które służą do transportu żywności,
ściółki, a czasami nawet młodych (Quesenberry
and Carpenter, 2011).
Niezależnie jednak od gatunku zwierzęcia, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt w art. 1. wyraźnie definiuje zwierzę jako
istotę żyjącą, zdolną odczuwać cierpienie, zaznaczając że nie jest ono rzeczą. Podkreśla też, że
człowiek jest winien zwierzętom poszanowanie,
ochronę i opiekę (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724).
Dlatego decydując się na jakiekolwiek zwierzę,
czy towarzyszące czy gospodarskie, jesteśmy
zobowiązani zapewnić mu odpowiednie warunki życia. Mając również na uwadze, że dobrostan to nie tylko brak odczuwania negatywnych
emocji, ale także możliwość odczuwania tych
pozytywnych. Warto jest zapewnić możliwość
do wyrażania zachowań, które sprawiają przyjemność i zadowolenie, a nie skupiać się tylko na
tych reprezentujących potrzeby, które muszą być
zaspokajane, aby uniknąć cierpienia (Lawrence,
2000). W związku z tym należy kierować uwagę
na pozytywne stany dobrostanu (pozytywne doświadczenia afektywne) w kierunku życia wartego życia (ang. Life worth living, Mellor, 2016), a
nie tylko zapobiegać i łagodzić stany negatywne
(Hemsworth et al., 2014).

4

Jak wykazało PFMA - Pet Food Manufacturers’ Association (2020) i APPA - American Pet
Products Association (2020), chomiki są bardzo
chętnie utrzymywane w domach, jako zwierzęta
towarzyszące. Jednak mimo tego, bardzo ciężko
doszukać się rzetelnych informacji na temat wymagań związanych z utrzymywaniem tych gryzoni. Pomijając takie kwestie, jak odpowiednie
żywienie i temperaturę w jakiej utrzymywane
powinny być te zwierzęta, problemy zaczynają się przy informacjach dotyczących chociażby
wymiarów klatki czy też kołowrotka, gdzie dane
z różnych źródeł potrafią się znacząco od siebie
różnić.
Według Kubery (2014) oraz Gabrischa and
Zwart (2009) odpowiednie wymiary klatki dla
chomika syryjskiego to 60 x 40 cm. Damm and
Zinsen (2012) proponują, że niezależnie od gatunku chomika, lokum powinno mieć minimum
70 x 50 cm. Warwick et al. (2018) zaproponował
koncepcję „minimum absolutnego”, w którym
minimalne wymiary klatek dla małych gatunków
zwierząt (mniejszych niż 10 cm długości ciała),
to zbiornik o wymiarach 100 x 40 x 40 cm.
Znacznie bardziej problematyczna okazuje się być sytuacja z rozmiarem kołowrotka. Poza
badaniami Reebs’a and St-Onge’a (2005), gdzie
wykazano preferencję chomików syryjskich do
kołowrotka o średnicy 35 cm zamiast o średnicy
23 cm, brak jakichkolwiek doniesień na ten temat.
Jedynie w Internecie na forach tematycznych dla
hobbystów można doszukać się zalecanych wymiarów, które dla chomika syryjskiego wynoszą
27 cm, dla dżungarskiego 20 cm, a Roborowskiego 17 cm (Fajny Zwierzak, 2021), albo też minimum 25 cm średnicy dla chomików syryjskich
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(E-chomik, 2007).
Pomimo rozbieżności w informacjach dotyczących wymiarów klatki czy kołowrotka należy pamiętać, że lokum dla chomika musi zapewniać możliwość zaspokajania jego naturalnych
potrzeb fizjologicznych i behawioralnych, w tym
odpoczynku, budowy gniazda, pielęgnacji, eksploracji, wspinaczki, ukrywania się, kopania, poszukiwania, przechowywania i gryzienia pokarmu
(Tynes, 2010). U zwierząt niemogących wyrażać
zachowań specyficznych dla swojego gatunku po
dłuższym czasie może dojść do wystąpienia zachowań stereotypowych (Makecha and Highfill,
2018).
Mając na uwadze przytoczone wcześniej
informacje, celem pracy było wykorzystanie badania ankietowego w celu analizy poziomu wiedzy
społeczeństwa na tematy związane z utrzymywaniem chomików w przeciętnej hodowli domowej.
Podjęto próbę ustalenia, czy poziom wiedzy na
temat chomików i ich potrzeb jest adekwatny do
popularności tych gryzoni. Dodatkowo ważnym
aspektem pracy było też podjęcie tematyki związanej z realnymi potrzebami i wymogami utrzymywania tych gryzoni.
Materiały i metody
Aby sprawdzić, czy poziom wiedzy społeczeństwa na tematy związane z utrzymywaniem
chomików i ich potrzeb jest adekwatny do popularności tych gryzoni oraz czy jest wystarczający, aby zapewnić im odpowiednie warunki w
przeciętnej hodowli amatorskiej wykorzystano
badanie ankietowe. Ankietę stworzono poprzez
Formularz Google a rozpowszechniona została za
pomocą portalu społecznościowego „Facebook”.
Nie była ona skierowana dla żadnej konkretnej
grupy, miała sprawdzić wiedzę ludzi na tematy
związane z utrzymywaniem chomików. Udział w
badaniu był anonimowy i dobrowolny, oraz nie
wiązał się z wynagrodzeniem za udział w ankiecie. Pytania zostały skonstruowane w taki sposób,
aby sprawdzić wiedzę respondentów dotyczącą
informacji, które są ogólnodostępne oraz nie odnoszą się do konkretnego gatunku, tylko uogólniając chomiki jako grupę zwierząt.
Pierwsze dwa pytania miały na celu stwierdzenie, czy ankietowani kiedykolwiek byli właścicielami chomika, a jeśli tak, to czy wiedzieli
jakiego był on gatunku. W głównej części pracy
Nr 1/33/2022
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respondenci odpowiadali na pytania dotyczące
podstawowej wiedzy na temat biologii chomików, ich potrzeb oraz wymogów utrzymywania.
Pytania 4-7 dotyczyły rodzaju pożywienia, odpowiedniej temperatury otoczenia, trybu życia
chomików i ich preferencji do życia w grupie.
Następnie w pytaniach 8 i 9 skupiono się na wymiarach klatki i kołowrotka. W trzecim pytaniu
zastosowano pięciopunktową skalę zbalansowaną, aby ankietowani mogli określić, jaki według
ich własnej opinii posiadają poziom wiedzy na
temat chomików (na skali użyto skrajnych odpowiedzi: 1 oznaczał brak wiedzy, natomiast 5
oznaczał poziom bardzo dobry). Skale posłużyły także do odpowiedzi na pytania 10, 11 i 12,
w przypadku których, zdecydowano się na pięciostopniową skalę Likerta. Dzięki temu respondenci mogli wyrazić opinię na pytania: czy spora
ilość ściółki polepsza dobrostan chomików, czy
zaspokojenie potrzeb behawioralnych wpływa na
ich dobrostan oraz czy jest to odpowiednie zwierzę dla dziecka. Ostatnie dwa pytania pozwoliły
ustalić skąd najczęściej ankietowani czerpią wiedzę na temat chomików i ich utrzymywania oraz
jaki element wyposażenia klatki, jest według nich
najważniejszy.
W badaniu wzięło udział 773 osoby. Największy odsetek wśród ankietowanych (Tabela 1)
stanowiły kobiety (92,8%). Ankietowani byli najczęściej w wieku od 19 do 29 lat (67,8%), posiadali wykształcenie średnie bądź zawodowe (51%),
lub wyższe (38,9%). Najczęściej zamieszkiwali
duże miasta typu miast wojewódzkich (37,5%)
ale też wsie (26,5%) oraz przeciętnej wielkości
miasta (25,5%). Osoby niepełnoletnie, aby wziąć
udział w badaniu, musiały uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
Opracowanie statystyczne przeprowadzono przy pomocy programu STATISTICA 13.3
(TIBCO Software Inc.). Dla wszystkich zmiennych w zbiorze danych opracowano proste statystyki opisowe. Normalność rozkładu danych
surowych została określona testem Shapiro-Wilka. Dane nie wykazywały rozkładu normalnego,
dlatego w analizie zastosowano nieparametryczne testy statystyczne (test U Manna–Whitneya,
ANOVA rang Kruskalla–Wallisa). W nieparametrycznej analizie dwóch prób (płeć: kobieta, mężczyzna oraz doświadczenie w posiada-

5

Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl

Tabela 1. Charakterystyka ankietowanych.

niu chomika: obecne, brak) wykorzystano test
U Manna–Whitneya, wyniki przedstawiono za
pomocą wartości Z, a istotność wartością p. W
przypadku analizy pozostałych czynników metrykowych wykorzystano nieparametryczny test
ANOVA rang Kruskalla–Wallisa, wyniki przestawiono wartością H, a istotności określono wartością p dla porównań wielokrotnych. Do wykazania istotności pomiędzy dwoma zmiennymi
kategorycznymi (doświadczenie w chowie chomików vs. pytanie ankietowe) wykorzystano test
zgodności χ2.

6

Wyniki i dyskusja

Aż 80,3% badanych przyznało, że posia-

dało lub posiada chomika, najczęściej deklarując, że był lub jest to chomik dżungarski (38,2%)
bądź też syryjski (29,9%) przy czym tylko 49
osób (6,3%) nie wiedziało jakiego gatunku był
ich chomik (χ2 =748,07; df=6; p=0,0000). Wyniki
te potwierdzają, że chomiki są bardzo popularnymi zwierzętami towarzyszącymi co udowadnia PFMA (2020) i APPA (2020) wykazując, że
odpowiednio Brytyjczycy utrzymują ok 0,5 mln
a Amerykanie 5,4 mln chomików. Spośród anNr 1/33/2022
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kietowanych, 309 osób (40%) stwierdziło, że ich
wiedza na temat chomików i ich utrzymywania
jest „dobra”, przy czym tylko 117 (15,1%) osób
uważa że ich wiedza jest na poziomie niskim a
36 (4,7%) osób, że plasuje się na poziomie zerowym. Płeć ankietowanych nie wpływa istotnie na
odpowiedzi (Z=1,24; p=0,216), ale ich wiek tak
(H=33,56 p=0,000). Osoby poniżej 18 roku życia
oraz w wieku od 19 do 29 lat oceniły swoją wiedzę na dobrą lub bardzo dobrą, natomiast osoby
powyżej 30 lat oceniały swoją wiedzę znacznie
słabiej.

zmniejszone zostaje u chomików spożycie energii, podstawowe tempo metabolizmu oraz maksymalna termogeneza, przy czym ograniczenie
spożycia jedzenia powoduje znaczny spadek
masy ciała (Zhao et al., 2015). Chomiki są zwierzętami hibernującymi, dlatego też utrzymywanie ich w zbyt niskiej temperaturze lub w sytuacji
stale obniżającej się temperatury, zapadają w stan
hibernacji (Arai et al., 2005; Hrapkiewicz et al.,
2013), dlatego najbezpieczniejsza i najbardziej
odpowiednia temperatura, w której należy utrzymywać chomiki waha się w granicach 18-25°C.

Warunki środowiskowe i żywienie

Relacje społeczne chomików w hodowli

434 ankietowanych, czyli 56,1%, uważa,

że chomiki są wszystkożerne (Rycina 1), jednocześnie aż 326 (42,2%) stwierdza, że są roślinożerne (χ2=55,71; df=3; p=0,000). W naturalnym środowisku, dieta chomików opiera się nie
tylko na roślinach, ale także na bezkręgowcach
(Vermeulen-Slik, 2011), z reguły są to dżdżownice i larwy owadów (Richardson, 2008). Warto zauważyć, że badanie przeprowadzone przez
Gabrisch’a and Zwart’a, (2009) wykazuje, że niewystarczający udział białka zwierzęcego w diecie chomika może spowodować ogólne osłabienie zwierzęcia, wychudzenie oraz zanik mięśni,
a nawet może doprowadzić do wyłysień (Hrapkiewicz et al., 2013). Przyjmuje się, że chomik
syryjski powinien w ciągu tygodnia zjadać około 30 g białka pochodzenia zwierzęcego, zaś w
przypadku chomików karłowatych białko nie powinno przekraczać 50% udziału w pokarmie podawanemu chomikowi (Beck, 2014). Dowodzi to
nie tylko, że chomiki są wszystkożerne, ale wręcz
należy zapewnić im dostęp do białka zwierzęcego, aby mogły się prawidłowo i zdrowo rozwijać
(Levenets et al., 2019).
Pytając o odpowiednią temperaturę dla
utrzymywania chomika, aż 730 (94,4%) osób
wybrało przedział 18-25°C (χ2=2,84; df=2;
p=0,242). Temperatury podawane w literaturze
nieznacznie różnią się od siebie, np. Gabrisch and
Zwart (2009) podają 20-23°C, Richardson (2008)
18-21°C, natomiast wiadome jest, że cieplejsze
temperatury zwiększają stres oksydacyjny w brązowej tkance tłuszczowej chomików, powodując
tym samym zmniejszenie ekspresji termogeniny
(Zhang et al., 2016), a w temp. już około 30°C
Nr 1/33/2022
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Pytając ankietowanych o relacje społecz-

ne chomików (Rycina 2), aż 492 (63,6%) osoby
sugerowały, że powinno się utrzymywać je pojedynczo, a tylko 147 osób (19%) prawidłowo zauważyło, że w zależności od gatunku chomika.
Analiza statystyczna wykazała, że w zależności
od posiadanego doświadczenia w utrzymaniu
chomików, odpowiedzi respondentów na to pytanie różniły się istotnie (χ2=78,83; df=4; p=0,000).
Pomimo preferencji gatunkowych, gdzie chomiki
dżungarskie i chińskie można, a czasami nawet
powinno się utrzymywać w parach lub grupach
(Vermeulen-Slik, 2011), to Ross et al., (2017)
mówią, że nawet chomiki syryjskie, które naturalnie są samotnymi zwierzętami, są w stanie
tolerować zarówno życie samotne jak i socjalne.
Możliwe jest trzymanie chomików grupowo, jednak wyżej cytowani autorzy podkreślają, że ważne jest, aby grupy te były stabilne (tj. w których
chomiki nie były dodawane ani usuwane z grupy) oraz zapewnienie zwierzętom wystarczającą
ilość czasu na przyzwyczajenie się do siebie. Należy też pamiętać, że jeśli chomiki utrzymywane
są grupowo lub w parach, to rozdzielenie ich do
pojedynczych klatek spowoduje stres związany
ze zmianą warunków utrzymania. Istotne zmiany
w utrzymywaniu chomików powinny być przeprowadzane stopniowo i powoli, a czas adaptacji
do nowych warunków szacuje się na około 2,5 tygodnia. Podobne stanowisko utrzymują Baumans
(2005) oraz Baumans and Van Loo (2013), którzy
również podkreślają, że dzicy przodkowie chomika byli w dużej mierze samotni, ale trzymanie
zwierząt w grupach jest możliwe, przy zachowaniu szczególnej ostrożności w tworzeniu harmo-
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Rycina 1. Wykres kołowy przedstawiający odpowiedzi respondentów na pytanie o rodzaj pobieranego pokarmu przez chomiki.
nijnych grup społecznych. Zwierzęta agresywne
(w szczególności samice) powinny być oddzielane. Można uznać, że rzeczywiście utrzymywanie
chomików w parach lub grupach zależy od gatunku, ale także znaczący wpływ mają na to preferencje osobnicze.
Wymiary klatek dla chomików
i wzbogacenia środowiskowe

Ogólnodostępne

i przyjęte minimalne
wymiary podstawy klatki dla chomików według
Kubery (2014) oraz Gabrischa and Zwarta (2009)
to 60 x 40 cm, czyli 2400 cm2 dla chomika syryjskiego. Damm and Zinsen (2012) podają jako minimum ogólnie, niezależnie od gatunku chomika
70 x 50 cm. Bardzo często można natknąć się też
na podział, według którego dla chomików karłowatych minimalne wymiary klatki wynoszą 60 x
40 cm, zaś dla chomików syryjskich 80 x 40 cm.
Istnieją też wzmianki o minimalnych wymiarach
niezależnie od gatunku, które powinny wynosić
100 x 40 cm (Warwick i in. 2018). Rozbieżność,
jaka nastąpiła w odpowiedziach ankietowanych
odnośnie minimalnych wymiarów klatek, może
wynikać właśnie z braku konkretnych informacji
(χ2=38,07; df=4; p=0,000).
Co prawda zdecydowanie najczęściej po-
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jawiającym się minimalnym wymiarem jest 60 x
40 cm, jednak nie oznacza to, że jest to wymiar
odpowiedni. Warwick et al. (2018) przedstawili
ciekawą metodologię obliczania ogólnych, minimalnych wymogów przestrzennych, dotyczących
wymiarów pomieszczeń dla zwierząt, mającą zastosowanie do wszystkich gatunków utrzymywanych w hodowli. Sposób ten polega na oszacowaniu „średnicy” zwierzęcia dla którego chcemy
obliczyć minimalne wymiary klatki, a następnie
pomnożeniu uzyskanego wyniku przez współczynnik 10. Aby poznać średnicę tego zwierzęcia, należy je sobie zwizualizować w stanie zwiniętym lub faktycznie zmierzyć, jeśli przybierze
taką formę (kształt zbliżony do formy kulistej).
Takie równanie pozwoli określić minimalny,
główny wymiar liniowy. Jednocześnie informuje też, że w przypadku bardzo małych zwierząt,
należy stosować zasadę “absolutnego minimum”
rozmiarów pomieszczenia. Zasada ta zaznacza,
że pomieszczenie dla takiego zwierzęcia nie powinno mieć wymiaru liniowego mniejszego niż
100 cm, a pozostałe wymiary nie powinny wynosić mniej niż 40% tego wymiaru, co ostatecznie
daje wymiar 100 cm x 40 cm x 40 cm. Chomiki
w naturze żyją na rozległych, otwartych terenach.
Przykładowo według szacunków, chomik syryjNr 1/33/2022
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Rycina 2. Wykres kołowy „Socjalność chomików oraz wymiary lokum dla chomika”.

Rycina 3. Wykresy kołowe „Średnica kołowrotka, jego znaczenie i wpływ na dobrostan”.
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ski w środowisku naturalnym ma do dyspozycji
około 10000-15000 km2 otwartych stepów (Gattermann, 2000). Wyniki badań Kunhena (1999)
wskazują, że utrzymywanie w małych klatkach
wywołuje chroniczny stres, który wpływa na termoregulację tych gryzoni. Ankietowani wybierali jednak większe wymiary klatek (Rycina 2)
takie jak 80 x 40 cm, 3200 cm2 (34,7%) oraz 90
x 45 cm, 4050 cm2 (25,1%). Pomimo tak wielu
sprzecznych informacji, należy jednak kierować
się zasadą: im większe tym lepsze.
Zdecydowanie z pytań dotyczących kołowrotka, najbardziej problematycznym okazało
się pytanie o odpowiednią jego średnicę dla chomików (χ2=4,45; df=3; p=0,217). Podobnie jak w
przypadku wymiarów klatek, brakuje rzetelnych
informacji na ten temat i tak naprawdę tylko w
internecie, na blogach tematycznych można znaleźć bardziej uściślone minimalne wymiary kołowrotków dla poszczególnych gatunków. Jednak
nawet tam, podawane średnice różnią się od siebie. Według Fajny Zwierzak (2020) dla chomika
syryjskiego minimalna średnica kołowrotka to 27
cm, dla dżungarskiego 20 cm, a Roborowskiego
17 cm. Z kolei E-chomik (2007) pisze o minimum
25 cm średnicy dla chomików syryjskich. Można
też znaleźć uogólnienia, gdzie w zależności od
źródła, dla chomików karłowatych średnica kołowrotka powinna wynosić minimum 20 cm lub 21
cm. W badaniach Reebs and St-Onge (2005) wykazano, że chomiki syryjskie mające możliwość
wyboru, zdecydowanie preferowały większe kołowrotki (o średnicy 35 cm) w porównaniu z tymi
o średnicy 23 cm. Podobne preferencje były również zaobserwowane w badaniach przeprowadzonych na myszach (Banjanin and Mrosovsky
2000; Deboer and Tobler, 2000).
Rozbieżności w odpowiedziach ankietowanych (Rycina 3) mogą wynikać z doświadczenia ankietowanych w hodowli danego gatunku
chomika. Preferencje dotyczące rozmiaru kołowrotka, odpowiednio 30 cm – 21,2%, 25 cm
– 41,4% oraz 20 cm – 33,1% mniej więcej odpowiadają gatunkowi jaki respondenci utrzymywali tj. chomik syryjski – 29,9%, a w zsumowaniu
chomiki karłowate 49,9%, przy czym średnicę 25
cm respondenci mogli wybierać mając na uwadze uśrednienie rozmiaru kołowrotka, który byłby odpowiedni zarówno dla chomików karłowa-
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tych jak i syryjskich. Uważa się, że główną wadą
mniejszych kołowrotków jest to, że chomiki muszą biegać z wygiętymi w nienaturalny i prawdopodobnie niewygodny sposób plecami (Reebs
and St-Onge, 2005). Dodatkowo, warto mieć na
uwadze jeszcze masę samego kołowrotka i to z
jaką lekkością się toczy. Podsumowując,w oparciu o wcześniej przytoczone badania zdecydowanie lepiej jest zastosować większy kołowrotek niż
mniejszy.
Odpowiadając na pytania: „czy kołowrotek należy do podstawowego wyposażenia lokum
chomika” oraz „czy zastosowanie kołowrotka
zwiększa jego dobrostan” respondenci odpowiednio przytakiwali (Rycina 3) w 82,8% oraz 84%
(χ2=21,90; df=2; p=0,00002 oraz χ2=24,05; df=2;
p=0,00001). Istnieje bardzo niewiele badań na temat stosowania kołowrotków w hodowli gryzoni,
a tym bardziej u chomików. Dowiedziono jednak,
że samice chomików z funkcjonalnym kołowrotkiem wykazywały znacznie mniejszą skłonność
do wspinania się i stereotypowego gryzienia prętów klatek niż samice z niefunkcjonalnymi kołowrotkami. Dodatkowo samice mające dostęp do
kołowrotków wydawały na świat bardziej liczne
mioty (Gebhardt-Henrich et al., 2005). Mniejszą
aktywność wspinaczkową zaobserwowano u myszy, które miały dostęp do kołowrotka (Harri et
al., 1999). Wielokrotnie wykazano również, że
ćwiczenia fizyczne u gryzoni wywierają pozytywny wpływ na funkcjonowanie mózgu, w tym
na wzrost czynników neurotroficznych oraz na
poprawę pamięci i procesu uczenia się (Eddy and
Green, 2017). Ćwiczenia aerobowe mogą zwiększać zdolności poznawcze. Zakłada się, że dobrowolny wysiłek fizyczny, który może być związany
z przyjemnością u zwierzęcia oraz brak przymusu biegania, powoduje mniejszy stres u zwierząt
i ma lepszy wpływ na stymulację neurogenezy
(Mojtahedi et al., 2020). Reebs i Maillet (2003)
wykazują w swoich badaniach, że wzbogacenie środowiskowe w klatkach tylko nieznacznie
wpływa na ilość dobrowolnego korzystania z kołowrotka, zaś Gebhardt-Henrich i in. (2005) podają, że kołowrotek może mieć korzystny wpływ
na dobre samopoczucie chomików, ponieważ
jego zastosowanie znacznie zmniejsza stereotypowe gryzienie prętów klatki. Dodatkowo Gattermann et al., (2004) stwierdzają, że wynikająca
Nr 1/33/2022
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z używania kołowrotka poprawa kondycji fizycznej, która jest wskaźnikiem dobrostanu zwierząt,
przemawia za twierdzeniem, że kołowrotek używany jako wzbogacanie zwiększa poziom dobrostanu chomików. Dlatego też, biorąc pod uwagę
wykonane badania oraz ich wyniki, kołowrotek
można uznać nie tylko jako podstawowe wyposażenie klatki, ale także jako element znacząco
poprawiający poziom dobrostanu chomika utrzymywanego w warunkach domowych.
Aż 619 (80,1%) badanych stwierdza (Rycina 4), że duża ilość ściółki znacząco poprawia
dobrostan chomika, a kolejne 128 (16,6%) osób
uważa, że trochę poprawia poziom dobrostanu
(χ2=23,14; df=3; p=0,00004). Są to jak najbardziej
słuszne odpowiedzi, a potwierdzają to badania
wykonane przez Hauzenberger’a et al., (2006),
które wykazały, że chomiki trzymane na ściółce o
głębokości 10 cm przejawiają zachowania stereotypowe (gryzienie drutów klatki) oraz zwiększoną
aktywność biegania na kołowrotkach w odróżnieniu do chomików utrzymywanych na 40 i 80 cm
ściółce. U chomików utrzymywanych na ściółce o
głębokości 80 cm nigdy nie zaobserwowano podgryzania drutów. Chomiki mające do dyspozycji
40 i 80 cm ściółki mogły zbudować sobie nory,
które potem były w stanie zamieszkiwać. Dodatkowo masa i wielkość ciała były istotnie wyższe
u zwierząt utrzymywanych w głębokiej (80 cm)
ściółce w porównaniu z tymi utrzymywanymi w
niskiej (10 cm) ściółce. Udowodniono, że znaczna ilość ściółki (co najmniej 40 cm) zwiększa poziom dobrostanu chomików. Ankietowani, którzy
posiadali doświadczenie w utrzymaniu chomików, w tym pytaniu istotnie częściej zaznaczali te pozytywne wartości skali (trochę polepsza
oraz znacząco polepsza), niż osoby nie hodujące
wcześniej chomików (Z=2,87; p=0,004). Co ciekawe wiek ani wykształcenie ankietowanych nie
wpływały na poziom odpowiedzi na to pytanie.
Zdecydowana większość ankietowanych
stwierdziła (łącznie 714 osób), że zaspokojenie
potrzeb behawioralnych wpływa na poziom dobrostanu chomików lub jest on wręcz od tego
zależny (69,7%) (Rycina 4) (χ2=5,63; df=4;
p=0,228). Wykształcenie ankietowanych istotnie
wpływało na odpowiedzi na to pytanie (H=23,897;
p=0,0000). Co ciekawe, ankietowani pochodzący
z dużych miast, istotnie wyżej oceniali wpływ zaNr 1/33/2022
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spokojenia potrzeb behawioralnych na dobrostan
chomików od osób mieszkających w pozostałych
lokalizacjach (H=28,559; p=0,0000). Podobna różnica była w odpowiedziach osób poniżej
18 roku życia w porównaniu do osób starszych
(H=27,837; p=0,0000). Wiemy, że poznanie behawioru i wzorzec danego gatunku pozwala zapewnić przynajmniej minimum potrzeb życiowych zwierząt (Kokocinska and Kaleta, 2016).
Budzyńska (2015) przypomina, że behawior jest
jednym z głównych wskaźników w ocenie dobrostanu zwierząt. Badania behawioralne nad
urozmaiceniem środowiska naturalnego uświadamiają nas, że zwiększenie stopnia kontroli, jaką
zwierzęta w niewoli sprawują nad swoim środowiskiem, jest korzystne dla ich dobrostanu. Wiemy, że zwiększenie fizycznej i czasowej złożoności środowiska w niewoli może ułatwić normalny
rozwój i radzenie sobie ze stresem, ograniczyć
nieprawidłowe zachowania, zwiększyć aktywność i różnorodność zachowań oraz promować
odpowiednie interakcje społeczne (Carlstead and
Shepherdson, 1994). Dlatego też odpowiedzi ankietowanych wskazujące, że zaspokojenie potrzeb
behawioralnych chomika wpływa na poziom jego
dobrostanu, lub że jest wręcz od tego zależny, są
jak najbardziej adekwatne i poprawne.
Biorąc pod uwagę wyniki badań Arnolda and Estepa (1994), w których wykazano, że
chomiki przesypiają średnio 41% doby, a wartość ta rośnie wraz ze starzeniem się zwierzęcia
oraz fakt, iż chomiki są zwierzętami zmierzchu,
można wywnioskować, że nie będą one najlepszym zwierzęciem dla dziecka. Problemem może
być też wielkość chomików oraz ich delikatność
- dziecko nieposiadające jeszcze wyczucia, może
niechcący skrzywdzić chomika zbyt mocnym
uściskiem dłoni lub upuścić go. Są to możliwe
argumenty, którymi kierowali się ankietowani,
ponieważ w znacznej ilości stwierdzali, że chomik „nie jest dobrym zwierzęciem dla dziecka”
lub też „zdecydowanie nim nie jest” (Rycina
4). Można jednak zauważyć, że prawie połowa,
bo aż 341 (44,1%) osób, nie była w stanie jednoznacznie stwierdzić czy chomik jest lub nie
jest dobrym zwierzęciem dla dziecka (χ2=3,796;
df=4; p=0,434). Może to wynikać z faktu, że dużą
rolę odgrywają w tym temacie rodzice i wszystko
zależy tak naprawdę od nich. Bardzo ciekawym
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Rycina 4. Wykresy słupkowy z wykorzystaniem skali Likerta „Wpływ ściółki na dobrostan, potrzeby
behawioralne a dobrostan oraz chomik dla dziecka”.
wynikiem jest fakt, iż osoby powyżej 40 roku życia istotnie częściej twierdziły, że chomiki to dobre zwierzęta dla dzieci (H=16,618; p=0,0008). Z
reguły raczej chomik to nie jest najlepszy wybór
dla dziecka, ale z pomocą rodziców, ich odpowiedzialnym podejściem, nadzorem oraz opieką
i wiedzą może się okazać, że chomik będzie dobrym zwierzęciem dla dziecka.
Zdecydowana
większość
pytanych
(71,4%) szuka informacji związanych z chomikami i jego utrzymywaniem w internecie (Rycina
5) (χ2=104,087; df=4; p=0,0000). W tym przypadku jest to prawdopodobnie najlepszy wybór,
ponieważ istnieje mało badań odnośnie utrzymywania chomików i ich wymagań. Książki podają
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bardzo stare dane, a i w sklepach zoologicznych
nie zawsze pracują osoby znające się na każdym
gatunku. Najbardziej fachowe informacje można
znaleźć na forach tematycznych i chomiczych grupach (z reguły zamkniętych), których członkowie
na co dzień utrzymują chomiki, zajmują się nimi
i je obserwują. Nie znajdziemy tam minimalnych
wymogów jakie przyjęto, i które są ogólnodostępne. Zwracana jest tam uwaga na faktyczne potrzeby chomików, przez co znajdziemy tam bardzo
rozbieżne informacje z tymi ogólnie przyjętymi i
zatwierdzonymi jako „minimum”, ale na pewno
o wiele lepszymi dla zdrowia psychicznego oraz
do poprawy dobrostanu chomików.
Pytając o najważniejszy element wyposaNr 1/33/2022
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żenia lokum chomika (Rycina 5), podjęto próbę
ustalenia, co według ankietowanych jest najważniejsze. Nie budzi wątpliwości ilość ankietowanych, którzy wskazali poidełko za najważniejszy
element wyposażenia (37,8%), gdyż wiadome
jest, że zwierzę powinno mieć stały dostęp do
świeżej wody w systemie ad libitum, aby móc
przeżyć. Dużą popularnością jednak cieszyła się
również ściółka umożliwiająca kopanie (34%)
oraz kołowrotek (14,6%). Jak wiemy z wyżej
przytaczanych badań, odpowiednia ilość ściółki oraz kołowrotek mają największy wpływ na
poprawę dobrostanu chomików. Należy jednak
pamiętać, że dobre urozmaicenie warunków bytowania powinno dodatkowo obejmować co najmniej materiał do budowy gniazda, obszar schronienia (np. rura lub chata), paszę objętościową
czy przedmioty do gryzienia (Baumans, 2005).
Wnioski

Podsumowując dostępną wiedzę i infor-

macje dotyczące zagadnień związanych z chomikami oraz ich utrzymywaniem wraz z wynikami
przeprowadzonej ankiety można wysnuć kilka
podstawowych wniosków:

- Chomiki są bardzo popularnymi zwierzętami
utrzymywanymi jako zwierzęta towarzyszące, a
ich popularność stale wzrasta.
- Podstawowa wiedza na temat chomików większości badanych osób plasuje się na zadowalającym poziomie.
- Znaczna część właścicieli zna potrzeby swoich
podopiecznych i stara się je zapewniać, doszukując się informacji w różnych źródłach.
- Brakuje rzetelnej i potwierdzonej badaniami
wiedzy na wiele zagadnień związanych z chomikami i ich utrzymywaniem.
- Badania naukowe, które zostały przeprowadzone z udziałem chomików są trudno dostępne oraz
w niewielkim zakresie przekazywane do obecnych lub przyszłych opiekunów chomików.
- Wiedza na takim poziomie pozwala zapewnić
względnie dobre warunki życia chomikom oraz
zapewnić im optymalny poziom dobrostanu.
Wyniki uzyskane z danych ankietowych zwracają uwagę na konieczność wykonania kolejnych
badań, które dałyby możliwość zaktualizowania
wiedzy już dostępnej oraz sprostowania niejasnych wytycznych związanych z utrzymywaniem
chomików. Dodatkowo wyniki takich badań powinny być kierowane do czasopism branżowych

Rycina 5. Wykresy kołowe „Szukanie informacji o chomikach oraz elementy wyposażenia klatki”.
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i dzięki nim rozpowszechniane dla sklepów zoologicznych oraz szerszego grona ludzi np. na
forach internetowych. Pozwoliłoby to na optymalizację warunków utrzymywania chomików
w warunkach hodowli amatorskiej oraz zapewnienie im dobrego, a nawet wysokiego poziomu
dobrostanu.
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Nowe stanowiska poskocza krasnego
( Eresus kollari Rossi, 1846) centralnej Polski
z uwzględnieniem rewizji archiwalnych
stwierdzeń z regionu
New sites of the ladybird spider ( Eresus kollari Rossi, 1846)
from central Poland, including revision
of archival statements from the region

Abstract

T

he ladybird spider (Eresus kollari Rossi, 1846) is the only domestic species of the
Eresidae family, covered by legal protection and listed in the Polish Red Book of Animals
(with the EN category) and on the Red List of Endangered and Threatened Animals in Poland (with the EN category). It is a rare species, mentioned from several dozen locations in
Poland. This paper presents new sites in the vicinity of Włocławek (UTM: CD63, CD65,
CD72, CD73) and revision of archival sites. It also presents threats and chances for conservation of this species on the listed locations.

Streszczenie

Key words: protected species, faunistics, antropopressure, plant succession, stenotopic
species.

P

oskocz krasny (Eresus kollari Rossi, 1846) to jedyny krajowy gatunek z rodziny poskoczowatych Eresidae, objęty ochroną prawną i wymieniany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (z kategorią EN) oraz na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych
w Polsce (z kategorią EN). Jest gatunkiem rzadkim, wymienianym z kilkudziesięciu lokalizacji w Polsce. W niniejszej pracy przedstawiono nowe stanowiska w okolicach Włocławka (UTM: CD63, CD65, CD72, CD73) oraz dokonano rewizji archiwalnych stanowisk.
Przedstawiono także zagrożenia orasz szanse na zachowanie tego gatunku na wykazanych
stanowiskach.

Słowa kluczowe: gatunek chroniony, faunistyka, antropopresja, sukcesja roślinna,
gatunek stenotopowy.
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Rodzina

Wstęp

poskoczowatych (Eresidae C.
L. Koch, 1845) liczy sobie 9 rodzajów oraz 102
gatunki występujące głównie w suchych obszarach Afryki i Eurazji oraz w lasach deszczowych
regionu neotropilanego i afrotropilanego (Miller
et al., 2012; World Spider Catalog, 2022). W Europie najliczniej reprezentowane pod względem
rodzajów i gatunków są kraje z południa kontynentu (Grecja, Hiszpania, Portugalia). W środkowej i północnej części rozprzestrzenione są tylko
gatunki z rodzaju Eresus (Nentwig et al., 2021).
Poskocz krasny (Eresus kollari)
charakterystyka gatunku

Poskocz

krasny (Eresus kollari Rossi,
1846) jest jedynym przedstawicielem pająków
z rodziny poskoczowatych (Eresidae C. L. Koch,
1845) w naszym kraju (Szpila et al., 2011; Rozwałka et al., 2019; Nentwig et al., 2021). Długość
ciała samic waha się między 9-16 mm, natomiast
u samców 8-11 mm (Wiehle, 1953; Bellmann,
2021). Dorosłe samce o charakterystycznym
ubarwieniu – czerwonym odwłoku z 4 czarnymi
plamkami rozmieszczonymi na planie kwadratu, czasami z białym obramowaniem (fot. 1A-C)
(Bellmann, 2021). Zawdzięczają temu swoją angielską nazwę – the ladybird spider oraz polski
przymiotnik krasny. Jest to przykład mimikry
batesowskiej. Upodabnia to samce do niechętnie
chwytanych chrząszczy (głównie biedronek), które występują na tym terenie i w tym czasie bardzo
powszechnie (Raška and Pekár, 2018). Samice
i osobniki młodociane czarne z jaśniejszymi krótkimi włoskami, skupionymi głównie w przedniej
części głowotułowia (Bellmann, 2021).
E. kollari jest gatunkiem osiadłym, tworzącym niewielkie kolonie. Poszczególne osobniki żyją samotnie w wykopanych przez siebie norkach (Wiehle, 1953; Baumann, 1997; Rozwałka
et al., 2019). Ich wejście zabezpieczone jest wiekiem przypominającym namiot i wykonanym z
przędzy, które ukryte jest wśród elementów roślin
(fot. 1D) (Wiehle, 1953; Rozwałka, 2019). Podskocz krasny posiada niewielkie możliwościach
migracyjne (Baumann, 1997). Młode osobniki
kopią nory w pobliżu miejsca, gdzie się wykluły (Rozwałka et al., 2019). Wędrują tylko doroNr 1/33/2022
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słe samce w poszukiwaniu samic (Wiehle, 1953;
Rozwałka, 2004; Rozwałka et al., 2019). Gody
trwają od końca lata do jesień (Kolago, 2021),
a kopulacja odbywa się w norze bądź u jej wylotu
(fot. 1E).
Poskocz krasny jest gatunkiem termofilnym zasiedlającym tereny ciepłe, suche ze skąpą
roślinnością, głównie na południowych stokach,
nasłonecznionych murawach czy na wrzosowiskach. Rzadziej spotykany jest w widnych lasach
sosnowych lub dębowych oraz innych młodnikach. Kurczące się populacje mogą być spotykane na zanikających wydmach śródlądowych oraz
murawach kserotermicznych spowodowanym
poprzez sukcesję roślinną (Prószyński and Staręga, 1971; Baumann, 1997; Rozwałka, 2004; Rozwałka et al., 2019; Bellman, 2021).
E. kollari to ciepłolubny gatunek o zasięgu
euroazjatyckim (Rozwałka et al., 2019; Nentwig
et al., 2021). W Polsce gatunek ten jest objęty
ochroną prawną (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) oraz
wymieniany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (z kategorią EN) oraz na Czerwonej Liście
Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (z
kategorią EN) (Staręga, 2002; Rozwałka, 2004).
Jest to rzadki pająk, wykazywany z kilkudziesięciu lokalizacji w kraju (Prószyński and Staręga,
1971; Banaszak et al., 2002; Żmihorski, 2004;
Szpila et al., 2011; Brodacki, 2015; Rozwałka,
2004; Rozwałka and Łysiak, 2015; Rozwałka et
al., 2019; Barańska et al., 2019; Kolago, 2021).
W niniejszej pracy przedstawiono nowo odkryte stanowiska poskocza krasnego, oraz poddano
weryfikacji znane z literatury archiwalne stanowiska z okolic Włocławka.

Między

Metody

29.08.2019r. a 07.09.2021r.
sprawdzono ok. 30 potencjalnych stanowisk odpowiadających biologicznym wymaganiom gatunku, rozmieszczonych głównie na obszarze
Kotliny Płockiej i Toruńskiej. Zwrócono uwagę
również na archiwalne stwierdzenia w celu ich
weryfikacji (Prószyński and Staręga, 1971; Rozwałka et. al., 2019). W tym celu dokonano przeglądu ortofotomapy oraz dostępnej krajowej literatury dotyczącej rozmieszczenia i preferencji
ekologicznych poskocza krasnego. Badania terenowe prowadzono od sierpnia do końca września
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Fot 1. Eresus kollari: A-C – dorosły samiec, D – gniazdo, E – samiec wkraczający do gniazda samicy
(A, C: fot. H. M. Szymański; B: fot. P. Kłonowski; D, E: fot. D. M. Szymański).

Ryc. 1. Nowe i archiwalne stanowiska poskocza krasnego (Eresus kollari).
w słoneczną, bezwietrzną pogodę w godzinach
popołudniowych, w okresie największej aktywności samców poskoczy. Pająków szukano głównie metodą „na upatrzonego”. Terminy prac terenowych starano się również w miarę możliwości
skorelować z innymi badaniami faunistycznymi
dotyczącymi lokalnej araneofauny prowadzonymi przez autorów (Szymański et al., 2020; 2021).
Dokumentacji fotograficznej podczas prac terenowych dokonano za pomocą aparatów kompaktowych, m.in. Lumix DMC-FZ1000 z użyciem
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konwertera makro Raynox DCR 250. Do pomiaru powierzchni oraz sprawdzenia podziałów administracyjnych wykorzystano aplikację Google
Earth Pro oraz geoserwis (dostęp: 20.01.2022).
Nowe stanowiska poskocza
krasnego (Eresus kollari)

Śródleśne murawy napiaskowe w okolicy

miejscowości Wąkole (fot. 2A) - mozaika muraw napisakowych z udziałem wrzosu (Calluna
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vulgari) i spontanicznymi odnowieniami sosny
(Pinus sylvestris) i brzozy (Betula pendula) stanowi pasmo na poboczu drogi leśnej. Droga wraz
z wydzielonym około 4 metrowym poboczem
rozciąga się na długość 2 kilometrów w kierunku
zachodnim.
Pas techniczny w okolicy Bobrownik (fot.
2B) - pas techniczny usytuowany pod liniami
energetycznymi, porośnięty wrzosem zwyczajnym, jałowcem pospolitym (Juniperus communis) z udziałem czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina). Oprzędy znajdowane w skupiskach,
rozmieszczone na niemal całej długości odcinka.
Nasyp linii kolejowej Włocławek Zazamcze – Brzezie (fot. 2C) - południowy stok czynnego nasypu kolejowego w pobliżu stacji Włocławek Zazamcze. Nasyp pokrywa warstwa szutru
porośniętego roślinnością ruderalną. Torowisko
znajduję się ok. 1,5 km. od archiwalnego stanowiska wykazywanego w latach 90-tych (Rozwałka et al., 2019).
Nieczynny poligon wojskowy we Włocławku (fot. 2D) - teren nieczynnego poligonu
wojskowego wraz z przylegającym pasem technicznym pod liniami energetycznymi. Obszar
o powierzchni ok. 300 ha z licznym udziałem
wrzosu, spontanicznymi nasadzeniami sosny
i brzozy oraz gatunkami roślin psammofilnych:
szczotlichy siwej (Corynephorus canescens),
jastrzębca baldaszkowego (Hieracium umbellatum), kocanki piaskowej (Helichrysum arenarium).
Fragment murawy napiaskowej w okolicach Kowala (fot. 2E) - piaszczyste niewielkie
zbocze o powierzchni ok. 0,05 ha przy drodze
krajowej 91 na trasie Włocławek - Kowal. Zbocze o wystawie południowej wynosi się na wysokość względną 15 metrów, porośnięte jest przez
roślinność psammofilną.
Rewizja archiwalnych doniesień
o występowaniu poskocza
krasnego (Eresus kollari)
w okolicach Włocławka

W

trakcie prowadzenia badań terenowych postanowiono przeanalizować i zweryfikować doniesienia literaturowe odnoszące się
do wykrytych stanowisk poskocza krasnego (E.
kollari) z okolic Włocławka w celu określenia
Nr 1/33/2022
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ich aktualnego statusu (Prószyński and Staręga,
1971; Rozwałka et al., 2019).
	Od blisko pięćdziesięciu lat rezerwat florystyczny „Kulin” znajdujący się w północnej
części Włocławka figuruje jako aktualne stanowisko poskocza krasnego (Prószyński and Staręga, 1971; Rozwałka et al., 2019). Badania terenowe prowadzone w latach 2018 – 2021 dotyczące
między innymi tamtejszej populacji gryzieli stepowych (Atypus muralis Bertkau, 1890) nie potwierdzają występowania E. kollari na obszarze
rezerwatu (Kłonowski et al., upbl), gdzie wiele
wyjść było zaplanowanych tak aby przypadały na
największą aktywność roczną samców poskoczy
krasnych. Dodatkowo wcześniejsze wyniki badań z końcówki lat 70 XX w. z czasów gdzie teoretycznie powinna funkcjonować populacja tego
gatunku, również nie potwierdziły obecności gatunku na stanowisku (Jędryczkowski and Staręga,
1980). Obecnie na terenie rezerwatu obserwuję
się intensywną sukcesje roślinności drzewiastej
co skutkuje zanikiem kserotermicznych zboczy
i znacznym pogorszeniem warunków siedliskowych dla poskoczy. Uwzględniając powyższe
fakty, stanowisko należałoby uznać za archiwalne.
Drugim stanowiskiem było wykazywane
na początku lat 90-tych śródleśne wrzosowisko
pod liniami energetycznymi w lesie na osiedlu
Zazamcze we Włocławku (det. P. Jałoszyński)
(Rozwałka et al., 2019). Po wymianie korespondencji z autorem obserwacji postanowiono sprawdzić czy lokalna populacja nadal się utrzymuje
we wskazanym miejscu. Przez ostatnie dwadzieścia pięć lat w siedlisku zaszły gwałtowne zmiany,
głównie związane z prowadzeniem gospodarki
leśnej, które spowodowały degradacje stanowiska i znaczne pogorszenie się warunków siedliskowych dla poskoczy. Niemniej na podstawie
analizy ortofotomapy i własnej znajomości terenu
postanowiono zbadać inne potencjalne miejsca w
najbliższej okolicy. Tym sposobem natrafiono na
oddalone o 1,5 km torowisko, na którym znaleziono kilkadziesiąt osobników E. kollari (Tab.1).
Niewykluczone że dawniej w okolicznych izolowanych płatach siedlisk funkcjonowało znacznie
więcej podobnych subpopulacji, jednak przez
pryzmat sukcesji i braku działań ochrony czynnej
uległy one całkowitemu zanikowi.
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Fot. 2. Środowiska, w których stwierdzono obecność poskocza krasnego (Eresus kollari): A – śródleśne murawy napiaskowe w okolicy miejscowości Wąkole, B – pas techniczny w okolicy Bobrownik, C
– nasyp linii kolejowej Włocławek Zazamcze – Brzezie, D – nieczynny poligon wojskowy we Włocławku, E – fragment murawy napiaskowej w okolicach Kowala (fot. H. M. Szymański).
Tab. 1. Obserwacje poskocza krasnego (Eresus kollari).
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Pająki

Dyskusja

z rodzaju Eresus ą przykładem
gatunków stenotopowych, związanych z wąską
niszą ekologiczną, w obrębie siedlisk o charakterze otwartym. Wszelkie negatywne zmiany w
zajmowanych ekosystemach takie jak nadmierna
sukcesja roślinna lub zaniechanie działań ochrony czynnej zagrażają ich występowaniu (Szpila
et al., 2011; Řezáč and Heneberg, 2014; Řezáč et
al., 2018; Szymański et al., 2021). Przekształcanie środowiska wpływa negatywnie na te gatunki
i powoduje zanikanie ich, co stwierdzono między
innymi w przypadku rezerwatu przyrody Bielinek nad Odrą (Szymkowiak, 2000). Także badania prowadzone przez autorów nie potwierdziły
występowania E. kollari we Włocławku (det. P.
Jałoszyński)(Rozwałka et al., 2019) oraz w rezerwacie Kulin (Prószyński and Staręga, 1971). Należy więc uznać, że i te stanowiska uległy zanikowi na przestrzeni lat. Największym zagrożeniem
dla E. kollari jest zarastanie naturalnych siedlisk.
Problem dotyczy także innych zagrożonych gatunków pająków o podobnych preferencjach
siedliskowych, takich jak Atypus spp. czy Philaeus chrysops (Poda, 1761) co powinno przełożyć
się na intensyfikacje działań związanych z ochroną czynną (Řezáč and Heneberg, 2014; Řezáč et
al., 2018; Rozwałka et al., 2019; Szymański et
al., 2020). Bez odpowiednich działań, obszary takie szybko ulegną zanikowi. Jedną z możliwych
metod zachowania pożądanych siedlisk jest kontrolowany wypas zwierząt (Řezáč and Heneberg,
2014). Badania potwierdzają także, że aktywność
człowieka związana z użytkowaniem lotnisk,
poligonów wojskowych, trakcji kolejowych zapobiega sukcesji i daje możliwość zachowania
odpowiednich typów siedlisk (Warren and Büttner, 2008; Szpila et al., 2011; Wiśniewski et al.,
2015).
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sprzyjałoby zachowaniu odpowiednich typów
siedlisk i przetrwaniu lokalnej metapopulacji poskoczy krasnych (Szymkowiak, 2000; Szymański
et al., 2021).
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ZASTOSOWANIE ADSORBENTU HALOIZYTOWO-WĘGLOWEGO
DO USUWANIA POCHODNYCH POLICHLOROWANYCH BIFENYLI Z WODY
APPLICATION OF HALLOYSITE-CARBON ADSORBENT FOR REMOVING
POLYCHLORINATED BIPHENYLS FROM WATER

Abstract

M

ore than 1600 tones of polychlorinated biphenyls were produced in Poland in the
20th century. Despite their restriction and their ban in the 1970s, they are still present in the
environment. Polychlorinated biphenyls are characterized by a high stability, which prevents them from being degraded. Due to the impact of PCBs on the environment they are
classified as priority persistent organic pollutants. Adsorption is a simple, effective and fast
technique for removing impurities. The aim of this work was to synthesis the halloysitecarbon composite and use it to remove chlorophene from aqueous solutions (a derivative
of polychlorinated biphenyls). The morphology of halloysite and composite was investigated using a scanning electron microscope. The element composition was quantified with
the X-ray microanalyser EDS. The parameters of the porous structure were determined
with the ASAP volumetric adsorption analyzer. Infrared absorption spectroscopy (FTIR)
spectra were recorded and studies of chlorophene adsorption on unmodified halloysite and
halloysite-carbon composite material were carried out. Among other things, the effects of
concentration and contact time on the adsorption process were investigated.
The SEM images of the halloysite confirmed tubular structure and showed the presence
of carbon particles on the halloysite surface in the case of the halloysite-carbon adsorbent.
The EDS analysis confirmed the presence of carbon in the composite. Based on the FTIR
spectrum, a difference in the structure of the halloysite-carbon adsorbent compared to unmodified halloysite was found. Removal efficiency of chlorophene from aqueous solutions
determined by adsorption studies was about 95%, which means that halloysite-carbon composites are effective adsorbents for removal this compound from water.

Key words: polychlorinated biphenyls, chlorophene, halloysite, waste materials.

Streszczenie

W Polsce w XX wieku wyprodukowano ponad 1600 ton polichlorowanych bifenyli.

Pomimo ich ograniczenia i zakazania w latach 70. XX wieku, wciąż są obecne w środowisku. Polichlorowane bifenyle charakteryzują się dużą stabilnością, przez co nie ulegają rozkładowi. Z powodu wpływu PCB na środowisko zaliczone zostały do trwałych
zanieczyszczeń organicznych. Adsorpcja jest prostą, skuteczną i szybką techniką usuwania
zanieczyszczeń. Celem tej pracy była synteza kompozytu haloizytowo-węglowego i zastosowanie go do usuwania chlorofenu (pochodnej polichlorowanych bifenyli) z wodnego
roztworu. Morfologię haloizytu oraz kompozytu zbadano za pomocą zdjęć wykonanych
skaningowym mikroskopem elektronowym. Skład pierwiastkowy oznaczono z wykorzystaniem mikroanalizatora rentgenowskiego EDS. Za pomocą objętościowego analizatora
adsorpcyjnego ASAP wyznaczono parametry struktury porowatej. Zarejestrowano widma
absorpcji z zakresu podczerwieni (FTIR) oraz przeprowadzono badania adsorpcji chlorofe-
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nu na haloizycie niemodyfikowanym oraz na kompozycie haloizytowo-węglowym. Zbadano m. in. wpływ stężenia i czasu kontaktu na proces adsorpcji.
Obrazy SEM haloizytu potwierdziły jego rurkowo-płytkową budowę i pokazały obecność płatków węgla na powierzchni haloizytu w przypadku adsorbentu haloizytowo-węglowego. Analiza EDS potwierdziła obecność węgla w kompozycie. Na podstawie widma
FTIR stwierdzono różnicę w strukturze adsorbentu haloizytowo-węglowego, w porównaniu do niemodyfikowanego haloizytu. Stopień usuwania chlorofenu z roztworów wodnych,
wyznaczony na podstawie przeprowadzonych badań adsorpcji, wynosił ok. 95%, co oznacza, że kompozyty haloizytowo-węglowe są skutecznymi adsorbentami do usuwania tego
związku z wody.

Słowa kluczowe: polichlorowane bifenyle, chlorofen, haloizyt, materiały odpadowe.

Wstęp

Polichlorowane bifenyle (PCB) należą do

zanieczyszczeń środowiska, które przedostały się
do niego na skutek działalności antropogenicznej.
Ze względu na ich wpływ na środowisko zaliczone
zostały przez Konwencję Sztokholmską do trwałych zanieczyszczeń organicznych, które powinny zostać wyeliminowane do roku 2025. Ponadto
znajdują się również na liście dziesięciu najbardziej priorytetowych zanieczyszczeń ATSDR
,,Agencji Rejestru Substancji Toksycznych i Chorób’’ (Sharma et al., 2018; Egorova et al., 2013).
Pierwsza synteza PCB miała miejsce w
1865 roku, kiedy odkryto podobną do PCB substancję jako produkt uboczny smoły węglowej
(Ndunda and Wandiga, 2020). Wedle informacji
podanych w literaturze wyprodukowano ponad
1,3 miliona ton PCB od 1930 roku. W Polsce
Przedsiębiorstwo Elektrochemiczne wyprodukowało 1000 ton polichlorowanych bifenyli w latach
1966-1970, a Zakłady Azotowe - 679 ton w latach
1974-1977 (Dai et al., 2016). Produkcja PCB oraz
ich stosowanie powoli ograniczano po latach 70.
XX wieku. Jednak pomimo ich zakazania, wciąż
obecne są w środowisku w wysokich stężeniach
(Carlsson et al., 2018). Stężenie PCB jakie zarejestrowano w wodzie wahało się w granicach 0,001908 ng/dm3, a w powietrzu - 0,1-20 ng/m3 (Pohl et
al., 2016). W śladowych ilościach związki te wykrywane są w całej biosferze, nawet w arktycznym powietrzu czy wodzie (Qiu et al., 2017). Do
środowiska przedostają się w szczególności przez
usuwanie starych sprzętów elektronicznych i spalanie odpadów zawierających PCB (Ndunda and
Wandiga, 2020). Naturalne źródła polichlorowanych bifenyli nie są znane (Patel et al., 2018).

24

Właściwości i zastosowanie
polichlorowanych bifenyli

PCB są to bifenyle, które zawierają 1-10

atomów chloru (Hong et al., 2008; Patel et al.,
2018). Liczba atomów chloru i ich położenie determinują właściwości, takie jak: współczynnik
log Kow (współczynnik podziału oktanol/woda),
rozpuszczalność, lotność (Henry, 2015). Wraz ze
wzrostem liczby atomów chloru wzrasta temperatura topnienia, lipofilność, a maleje rozpuszczalność w wodzie (Hens and Hens, 2017). Polichlorowane bifenyle charakteryzują się trwałością,
hydrofobowością i lipofilnością, przez co łatwo
gromadzą się w tkance tłuszczowej (Dai et al.,
2016). Duża stabilność tych związków powoduje, że nie ulegają rozkładowi w środowisku (Qiu
et al., 2017). Odporność chemiczna, termiczna,
właściwości elektroizolacyjne czy niska palność
sprawiły, że polichlorowane bifenyle znalazły
zastosowanie m. in. w płynach chłodzących, płynach dielektrycznych do transformatorów i kondensatorów, farbach drukarskich, a także jako
dodatki w tworzywach sztucznych, klejach (Habibullah-Al-Mamun et al., 2019). Dzięki swoim
właściwościom były one wartościowymi substancjami przemysłu XX wieku. Dodanie PCB
nadaje materiałowi właściwości ognioodporne
i plastyczne. PCB są również doskonałymi środkami smarującymi. Produkty zawierające polichlorowane bifenyle to np. kuchenki mikrofalowe, kable elektryczne, klimatyzatory, pestycydy,
farby, barwniki (Dhakal et al., 2018).
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Toksyczność polichlorowanych
bifenyli

Głównym źródłem polichlorowanych bi-

fenyli w środowisku jest niewłaściwa utylizacja
tych związków. Pomimo tego, że ich produkcja i stosowanie zostało zakazane w większości
uprzemysłowionych krajów już pod koniec lat
70. XX wieku, związki te wciąż są wszechobecnie występującymi toksynami środowiskowymi (Park et al., 2010). PCB są również podatne
na rozprzestrzenianie się na dużą skalę poprzez
transport na dalekie odległości a także bioakumulację i biomagnifikację. Przenoszenie polichlorowanych bifenyli przez kolejne ogniwa łańcucha
pokarmowego powoduje potencjalne ryzyko dla
integralności ekologicznej oraz dla zdrowia ludzi
(Habibullah-Al-Mamun et al., 2019). Polichlorowane bifenyle trafiają do organizmów ludzi
głównie przez skażenie środowiskowe produktów spożywczych. Potwierdzono niekorzystny
wpływ ekspozycji polichlorowanych bifenyli na
układ nerwowy ludzi (Ulbrich and Stahlmann,
2004). Ponadto, badania wskazują na subtelny
negatywny wpływ PCB na rozwój układu nerwowego dziecka w fazie prenatalnej (Ribas-Fito et
al., 2001). Ponadto, wysokie stężenia polichlorowanych bifenyli w środowisku mogą powodować
zmiany nowotworowe oraz negatywnie wpływać
na skórę, wątrobę i reprodukcję u ludzi (Zhang et
al., 2015).

Chlorofen jako przedstawiciel
grupy polichlorowanych
bifenyli

Chlorofen (2-benzyl-4-chlorofenol) jest
jednym z przedstawicieli polichlorowanych bifenyli o wzorze strukturalnym przedstawionym na
rysunku 1. Związek ten jest powszechnie wykorzystywany do dezynfekcji w szpitalach, przemyśle, rolnictwie oraz gospodarstwach domowych
(Bolobajev and Goi, 2017).
Związek ten charakteryzuje się wysoką
skutecznością przeciwko bakteriom i niektórym
grzybom, które są odpowiedzialne za większość
zakażeń w szpitalach. Chlorofen stosowany jest
jedynie w preparatach do użytku zewnętrznego,
m. in. w mydłach do rąk. (Phuengkham, et al.,
2016). Chlorofen jest także stosowany jako środek konserwujący w kosmetykach (Chen et al.,
2018).
Szerokie stosowanie chlorofenu powoduje, że związek ten wraz z produktami jego rozkładu przedostaje się do środowiska wodnego i
jako słabo biodegradowalne związki pozostają
przez długi czas w tym środowisku. (Xu et al.,
2019). Ponadto, wysoka wartość współczynnika
podziału oktanol/woda (log Kow) powoduje, że
związek ten może się akumulować w tkankach
organizmów (Diaz and Pena-Alvarez, 2017).
Z powodu trwałości chlorofenu w środowisku oraz potencjalnego zagrożenia dla or-

Rys. 1. Wzór strukturalny chlorofenu (opracowanie własne).
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ganizmów i środowiska, istotne jest znalezienie
skutecznej metody usuwania chlorofenu z wody.
Metody jakie stosowano dotychczas to m.in. zaawansowanego procesy utleniania (Xu et al.,
2018).
Adsorbenty stosowane do
usuwania polichlorowanych
bifenyli

Do

metod usuwania polichlorowanych
bifenyli należą: metody biologiczne oparte głównie na biodegradacji, metody chemiczne, które
stanowią zaawansowane procesy utleniania oraz
metody fizyczne, z których największe znaczenie
ma adsorpcja (Zhang et al., 2015).
Nanorurki węglowe są jednym z bardziej
popularnych adsorbentów wielu związków organicznych, w tym polichlorowanych bifenyli. Jednym z rodzajów nanorurek węglowych są wielościenne nanorurki węglowe, które dzięki swojej
dużej powierzchni właściwej o charakterze hydrofobowym są zdolne do adsorpcji PCB (Llorca
et al., 2020).
Innym przykładem adsorbentu o dużych
zdolnościach adsorpcyjnych jest nanotlenek glinu.
Charakteryzuje się on dużą powierzchnią właściwą, dużą wytrzymałością mechaniczną oraz wysokim stopniem reaktywności powierzchni. Jednakże, ze względu na swój charakter, adsorbent
ten nie jest tak skuteczny w adsorpcji związków
organicznych jak adsorbenty węglowe (Llorca et
al., 2020).
Nanominerały ilaste są grupą materiałów
o ciekawych właściwościach adsorpcyjnych.
Ze względu na duże powierzchnie właściwe,
dużą wytrzymałość mechaniczną oraz reaktywną powierzchnię są one zdolne do usuwania zanieczyszczeń. Podobnie jednak jak nanotlenek

www.naukowcy.org.pl

glinu, ich charakter powierzchni sprawia, że adsorpcja niektórych związków organicznych może
być utrudniona. Minerały ilaste, głównie z grupy
montmorylonitu/smektytu i kaolinitu łatwo ulegają modyfikacjom, dzięki którym stają się materiałami skutecznymi w procesie usuwania związków
organicznych, w tym polichlorowanych bifenyli,
z wody (Llorca et al., 2020).
Haloizyt należy do grupy minerałów ilastych (Joussein et al., 2005). Modyfikacje haloizytu, polegające na zmieszaniu haloizytu z materiałem odpadowym – tekturą mogą pozwolić na
otrzymanie kompozytu haloizyt/węgiel o potencjalnie dobrych właściwościach adsorpcyjnych
względem związków organicznych oraz mogłyby
być tanie i ekologiczne.
Adsorbenty używane do
adsorpcji chlorofenu

Najbardziej

popularnymi adsorbentami
stosowanymi do adsorpcji chlorofenu są otrzymywane na różny sposób adsorbenty węglowe
oraz osady czynne stosowane w oczyszczalniach
ścieków. Przykładowe adsorbenty stosowane w
procesach adsorpcji chlorofenu przedstawiono w
tabeli 1.
Metodyka

Do syntezy kompozytu haloizytowo-wę-

glowego zastosowano haloizyt wybielony pochodzący z kopalni „Dunino”, koło Legnicy. Otrzymywanie kompozytu haloizytowo-węglowego
polegało na zmieszaniu haloizytu z rozwodnioną
tekturą w stosunku 1:2, mieszaniu całości przez
24 godziny i karbonizacji mieszaniny w atmosferze azotu w temp. 800°C. Otrzymany kompozyt
nazwano H-tek 1:2 24h.

Tab. 1. Adsorbenty stosowane w procesie degradacji chlorofenu z wody.
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Rys. 2. Schemat otrzymywania kompozytu H-tek 1:2 24h (opracowanie własne).
Analiza SEM-EDS została wykonana w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk z
wykorzystaniem mikroskopu elektronowego Zeiss Ultra Plus, Bruker. Mikroskop ten wyposażony jest w system mikroanalizy EDS firmy Bruker
mod. Quantax 400.
Parametry struktury porowatej zostały wyznaczone na podstawie niskotemperaturowych
(-196°C) izoterm adsorpcji-desorpcji azotu przy
zastosowaniu objętościowego analizatora adsorpcyjnego ASAP 2020 firmy Micromeritics. Przed
wykonaniem badań adsorpcyjnych próbki haloizytu i kompozytu haloizytowo-węglowego były
odgazowane pod zmniejszonym ciśnieniem przez
2 godziny w temperaturze 200°C. Powierzchnia
właściwa była wyznaczona za pomocą metody
BET (Brunauera-Emmetta-Tellera – SBET) na
podstawie otrzymanych izoterm adsorpcji azotu w przedziale ciśnień względnych od 0,05 do
0,2, z uwzględnieniem powierzchni zajmowanej
przez pojedynczą cząsteczkę azotu w monowarstwie adsorpcyjnej równej 0,162 nm2. Całkowita
objętość porów (Vt) została wyznaczona z jednego punktu izotermy adsorpcji, który odpowiadał ciśnieniu względnemu p/p0 = 0,99. Objętość
mikroporów (Vmi) haloizytu i kompozytu haloizytowo-węglowego została wyznaczona metodą
αs w przedziale αs = 0,8 – 1,2. W przedziale αs
od 2 do 8 wyznaczono powierzchnie zewnętrzne
adsorbentów (Sext). Objętość mezoporów (Vme)
otrzymano odejmując od całkowitej objętości porów (Vt) objętość mikroporów (Vmi). Mezoporowatość została obliczona na podstawie stosunku
objętości mezoporów (Vme) do całkowitej objętości porów (Vt) (Choma et al., 2012; Choma et al.,
2012).
Powierzchnie zewnętrzne adsorbentów obliczono korzystając ze wzoru (Kruk et al., 1997):
Sext = ɳSBET,ref/v0,4, ref
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gdzie:
Sext – powierzchnia zewnętrzna (m2/g)
ɳ - nachylenie wykresu αs (cm3 STP/g)
SBET, ref – powierzchnia właściwa adsorbentu
odniesienia (m2/g)
v0,4, ref – ilość zaadsorbowana przy ciśnieniu
względnym 0,4 dla adsorbentu odniesienia (cm3
STP/g).
Adsorbentem odniesienia była niegrafityzowana
sadza Cabot BP 280 (Kruk et al., 1997). Widma FTIR zostały zarejestrowane przy użyciu
spektrometru Perkin-Elmer Spectrum 400 FTIR/FT-NIR, który posiada monolityczny kryształ
diamentowy niezbędny do rejestracji widm odbiciowych oraz przystawkę ATR.
Wyniki
Analiza SEM/EDS

Na rysunku 3 i 4 przedstawiono obrazy

haloizytu i adsorbentu haloizytowo-węglowego
wykonane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Na obrazie SEM haloizytu
(rysunek 3) można zauważyć, charakterystyczną
dla haloizytu kopalnianego, budowę rurkowopłytkową. Natomiast na obrazie SEM kompozytu haloizytowo-węglowego (rysunek 4) charakterystyczna jest obecność płatków węgla na
powierzchni haloizytu. Wykonana analiza EDS
pozwoliła na określenie składu pierwiastkowego
haloizytu i kompozytu haloizytowo-węglowego.
Zawartość węgla w adsorbencie haloizytowowęglowym wynosiła ok. 20%. Dane zostały
przedstawione w tabeli 2.
Otrzymany kompozyt odznacza się
większą powierzchnią właściwą (SBET) (114,5
m2/g) w porównaniu z niemodyfikowanym
haloizytem (52 m2/g). Całkowita objętość porów
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Rys. 3. Obraz SEM haloizytu.

Rys. 4. Obraz SEM kompozytu haloizytowo-węglowego.
Tab. 2. Procentowa zawartość pierwiastków w haloizycie i kompozycie haloizytowo-węglowym.
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(Vt) i objętość mikroporów (Vmi) jest również
wyższa dla kompozytu niż dla haloizytu.
Z otrzymanych danych wynika również, że
haloizyt jest bardziej mezoporowatym materiałem
niż adsorbent haloizytowo-węglowy. Wartości
parametrów struktury porowatej haloizytu i kompozytu haloizytowo-weglowego umieszczone są
w tabeli 3.

Na rys. 5 przedstawiono niskotemperaturowe izotermy adsorpcji-desorpcji azotu dla
haloizytu i kompozytu. Zgodnie z klasyfikacją
IUPAC, otrzymane doświadczalne izotermy adsorpcji były IV typu, charakterystycznego w
przypadku materiałów mezoporowatych, natomiast pętle histerezy były typu H1, co oznacza,
że materiały te zawierały mezopory dostępne dla

Rys. 5. Niskotemperaturowe izotermy adsorpcji-desorpcji azotu dla haloizytu i dla H-tek 1:2 24h.
Tab. 3. Parametry struktury porowatej haloizytu i kompozytu haloizyt/węgiel.
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cząsteczek azotu (Choma et al., 2011).
Za pomocą spektrometru FTIR zarejestrowano widma absorpcji w zakresie podczerwieni.
W widmie haloizytu, przy liczbie falowej 3695
cm-1 oraz 3622 cm-1 pojawiają się dwa charakterystyczne pasma odpowiadające drganiom rozciągającym wiązań O-H (połączonych z dwoma
atomami glinu) (νO-H). Pasmo przy 1116 cm-1
przypisuje się drganiom deofrmacyjnym wiązania Si-O. Za pasma pojawiające się przy liczbie
falowej 1028 cm-1, 1006 cm-1 i 689 cm-1 odpowiedzialne są rozciągające drgania wiązania Si-O-Si
(νSi-O-Si). Drgania deformacyjne grup hydroksylowych, obecnych wewnątrz haloizytu, potwierdza
obecność pasma przy 911 cm-1 (δSi-O-Al), natomiast
drgania przy 791 cm-1 i 751 cm-1 odpowiadają
drganiom deformacyjnym grup hydroksylowych
występujących między oktaedrycznymi i tetraedrycznymi warstwami (δo-H) (Szczepanik et al.,
2015).
W widmach FTIR otrzymanego kompozytu nie obserwuje się pasm w zakresie 3800-3550
cm-1. Obecny jest natomiast znaczny spadek intensywności i przesunięcia pasma przy 1028
cm-1 do 1058 cm-1 . Pasmo to odpowiada drganiom rozciągającym grupy Si-O-Si, co sugeruje,
że węgiel obecny na powierzchni może wiązać
się z haloizytem właśnie przez to wiązanie.

www.naukowcy.org.pl

Adsorpcja chlorofenu na
kompozycie haloizytowowęglowym

Stężenie wodnego roztworu chlorofenu
przed i po adsorpcji zostało określone metodą
spektrofotometryczną. W celu przeprowadzenia badań adsorpcyjnych sporządzono roztwory
chlorofenu o stężeniu w zakresie od 2 mg/dm3 do
50 mg/dm3. Masy adsorbentów wynosiły od 0,05
g do 1 g.
Odważone masy adsorbentów umieszczano w kolbach stożkowych. Do odważonych adsorbentów dodano określoną objętość wody dejonizowanej, a następnie po 24 godzinach dodano
określoną objętość roztworu chlorofenu o danym
stężeniu i wytrząsano przez 24 godziny. Po tym
czasie za pomocą strzykawki z filtrem z roztworu
pobierano próbki i mierzono absorbancję roztworu chlorofenu przy długości fali 220 nm w kuwetach kwarcowych o grubości warstwy 1 cm. Jako
roztwór odniesienia zastosowano wodę dejonizowaną.
Stopień usuwania chlorofenu R (%) wyliczono na podstawie następującego równania
(Szczepanik et al., 2014):
(2)

Rys. 6. Widma FTIR haloizytu i H-tek 1:2 24h.
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gdzie:
Kinetykę adsorpcji opisano wykorzystując
3
C0 – stężenie początkowe (mg/dm ), Ce – stęże- modele pseudo-pierwszego oraz pseudo-drugiego
nie równowagowe (mg/dm3).
rzędu. Liniowe zależności tych modeli wyglądają
odpowiednio (Jedynak et al., 2019):
Pojemność adsorpcyjną qe wyliczono według równania (Szczepanik et al., 2014):
(4)
(3)
gdzie:
V – objętość roztworu (dm3), m – masa adsorbengdzie:
tu (g).

(5)

k1 – stała szybkości reakcji pseudo-pierwszego rzędu
-1
Wyniki adsorpcji zostały przedstawione tylko dla (min )
kompozytu haloizytowo-węglowego, ponieważ t – czas kontaktu adsorbentu z adsorbatem (min)
qe – ilość zaadsorbowanej substancji w stanie równohaloizyt nie adsorbował chlorofenu w ogóle.
wagi (mg/g)
qt – ilość zaadsorbowanej substancji po czasie t (mg/
Wpływ czasu kontaktu na
g)
adsorpcję
k2 – stała szybkości reakcji pseudo-drugiego rzędu
przypadku adsorbentu H-tek 1:2 24h (g/mg·min).

W

stan równowagi adsorpcyjnej ustala się po ok. 2
godzinach. Wpływ czasu kontaktu na proces adsorpcji przedstawiono na rysunku 7.

Rys. 7. Zależność pojemności adsorpcyjnej od czasu kontaktu z roztworem chlorofenu (H-tek 1:2
24h, m = 1 g, C0 = 20 mg/dm3).
Nr 1/33/2022
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Przeprowadzone dla modeli pseudo-pierwszego
i pseudo-drugiego rzędu obliczenia wykazały,
że adsorpcja chlorofenu na adsorbencie haloizytowo-węglowym zachodzi zgodnie z modelem
pseudo-drugiego rzędu. W tabeli 4 zestawiono,
obliczone na podstawie równania (5), wartości
stałej szybkości adsorpcji i pojemności adsorpcyjnej oraz wartość współczynnika R2.
Wpływ masy adsorbentu na adsorpcję

Zależność stopnia usuwania R (%) chlo-

www.naukowcy.org.pl

Wpływ stężenia chlorofenu
na adsorpcję

Rysunek 9 przedstawia wpływ stężenia

chlorofenu na adsorpcję. W całym przedziale stężeń wartości stopnia usuwania są zbliżone. Największy stopień, ponad 95%, uzyskano stosując
roztwór chlorofenu o stężeniu 20 mg/dm3.
Podsumowanie i wnioski

Obrazy SEM haloizytu potwierdziły jego

rurkowo-płytkową budowę i pokazały obecność
płatków węgla na powierzchni haloizytu w przyrofenu od masy adsorbentu przedstawiono na rypadku kompozytu haloizytowo-węglowego.
sunku 8. Uzyskano wysokie wartości stopnia usuZa pomocą analizy EDS potwierdzono
wania wynoszące ok. 95%. W całym przedziale
obecność węgla w mikroobszarze kompozytu hamas wartości stopnia usuwania są zbliżone.
loizytowo-węglowego. Zawartość węgla w kom-

Tab. 4. Wartości stałych szybkości, pojemności adsorpcyjnej oraz wartości R2 obliczone dla modelu
pseudo-drugiego rzędu.

Rys. 8. Zależność stopnia usuwania chlorofenu od masy adsorbentu (H-tek 1:2 24h, czas kontaktu 24
godz., C0 = 20 mg/dm3).
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Rys. 9. Zależność stopnia usuwania chlorofenu od stężenia (adsorbent - H-tek 1:2 24h, czas kontaktu
- 24 godz., masa adsorbentu - 0,1 g).
kompozycie wyniosła 20,12%.
Powierzchnia właściwa wyznaczona metodą BET, całkowita objętość porów i objętość
mikroporów były znacznie większe dla otrzymanego kompozytu haloizytowo-węglowego niż dla
haloizytu niemodyfikowanego. Haloizyt jest materiałem bardziej mezoporowatym niż kompozyt
haloizytowo-węglowy.
Na podstawie widm FTIR stwierdzono
różnicę w strukturze adsorbentu haloizytowowęglowego w porównaniu z niemodyfikowanym
haloizytem, co potwierdza pokrycie haloizytu
warstwą węgla.
Stopnie usuwania chlorofenu z roztworów wodnych, w zależności od masy adsorbentu
i stężenia adsorbatu nie zmieniały się znacznie i
wahały się w granicach 87-95% dla różnych mas
adsorbentów oraz 89-96% dla różnych stężeń.
Natomiast niemodyfikowany haloizyt nie adsorbował haloizytu w ogóle.
Kompozyty haloizytowo-węglowe są skutecznymi adsorbentami do usuwania tego związku z roztworów wodnych.
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WYBRANE SKŁADNIKI AKTYWNE W PRZECIWSTARZENIOWYCH
PREPARATACH KOSMETYCZNYCH
ACTIVE INGREDIENTS IN THE ANTI-AGING
COSMETIC FORMULATIONS

Abstract

The aging processes start in the third decade of life, and the intensity of their course de-

pends on the many factors, both endogenous (genetic conditions or changes in the hormonal
economy) and exogenus factors (UV radiation, poor diet, smoking, or sleep deprivation).
The symptoms of skin aging include loss of elasticity and thickness of the skin, reduced
synthesis of building components of the dermis, a decrease in the activity of sebaceous
glands and a decrease in the amount of hyaluronic acid produced by fibroblasts, as well as
a decrease in the skin’s pH value and its level of hydration.
To reduce the disadvantageous changes, triggered by aging, it is important to both prevent and influence the visible effects of these processes through the use of appropriate care.
In addition to an appropriate lifestyle, an important aspect of the reducing aging changes is
the use of appropriate anti-aging cosmetics with a composition that ensures proper lubrication, hydration and protection of the skin.
Individual elements of anti-aging care depend on personal preferences, but one of the
most popular preparations used in the care of mature skin are anti-wrinkle creams. Contemporary cosmetology formulations are based either on raw materials of animal origin
(bee pollen, peptides obtained from milk, snail mucus containing allantoin), plant origin
(bakuchiol isolated from seed extract of P. corylifolia, spirulin obtained from algae) and
microbiological origin (yeast hydrolysates, probiotic preparations). The particular components may display anti-aging effects as a result of the operation of several mechanisms.
Ingredients with antioxidant activity, such as flavone compounds, inhibit photoaging processes and limit the course of radical processes. Protein hydrolysates of collagen or elastin
stimulate the proliferation of keratinocytes, reduce the effects of photoaging processes and
improve the structure of collagen fibrils in skin cells.
The growing awareness and requirements of consumers, a better understanding of the action of bioactive ingredients and the aging processes themselves, lead to the development of
new cosmetic formulas. Taking into account the dynamics of these changes, it is important
to know the available components, their mechanisms of action and the possibility of using
them in cosmetic formulas. The aim of the study is to present the causes of skin aging and
to review selected cosmetic ingredients and active substances derived from them.

Key words: skin aging, photoaging, bioactive compounds, cosmetic ingredients.

Streszczenie

Procesy starzenia zwykle rozpoczynają się już w trzeciej dekadzie życia, a intensyw-
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ność ich przebiegu zależy od wielu czynników, zarówno endogennych (uwarunkowania
genetyczne czy zmiany w gospodarce hormonalnej) jak i od czynników egzogennych (promieniowanie UV, niewłaściwa dieta, palenie papierosów, czy niedobór snu). Do objawów
starzenia się skóry zalicza się między innymi utratę elastyczności oraz grubości skóry,
zmniejszoną syntezę składników budulcowych skóry właściwej, spadek aktywności gruczołów łojowych, zmniejszenie ilości wytwarzanego przez fibroblasty kwasu hialuronowego a także obniżenie pH skóry oraz poziomu jej nawilżenia.
Przy niwelowaniu zmian starzeniowych istotna jest zarówno profilaktyka, jak i odpo-
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wiednio wczesne reagowanie na zauważalne efekty tych procesów. Oprócz odpowiedniego
stylu życia, istotnym aspektem walki ze zmianami starzeniowymi jest stosowanie właściwych kosmetyków przeciwstarzeniowych o składzie zapewniającym właściwe natłuszczenie, nawilżenie oraz ochronę skóry.
Poszczególne elementy pielęgnacji przeciwstarzeniowej zależą od osobistych preferencji,
jednak jednym z najpopularniejszych stosowanych preparatów przy pielęgnacji skóry dojrzałej są kremy przeciwzmarszczkowe. Współczesna kosmetologia często bazuje na naturalnych surowcach zarówno pochodzenia zwierzęcego (pyłek pszczeli, peptydy pozyskiwane
z mleka, zawierający alantoinę śluz ślimaka), roślinnego (bakuchiol otrzymywany z nasion
P. corylifolia, spirulina pozyskiwana z alg), jak i mikrobiologicznego (hydrolizaty drożdży,
preparaty probiotyczne). Poszczególne komponenty mogą wykazywać działanie przeciwstarzeniowe w wyniku działania kilku mechanizmów. Składniki o działaniu antyoksydacyjnym, takie jak związki flawonowe, hamują procesy fotostarzenia i ograniczają przebieg
procesów rodnikowych. Hydolizaty białek takich jak kolagen czy elastyna stymulują proliferację keratynocytów, redukują efekty procesów fotostarzenia oraz poprawiają strukturę
fibryli kolagenowych w komórkach skóry.
Z jednej strony rosnąca świadomość i wymagania konsumentów, lepsze zrozumienie
działania składników bioaktywnych jak i samych procesów starzenia, prowadzą do powstawania nowych formuł kosmetycznych. Biorąc po uwagę dynamikę tych zmian, ważna jest
znajomość dostępnych komponentów, mechanizmów ich działania oraz możliwości wykorzystania w recepturach kosmetycznych. Celem pracy jest przegląd wybranych surowców
kosmetycznych oraz obecnych w nich substancji bioaktywnych wykorzystywanych w różnych typach kosmetyków przeciwstarzeniowych.

Słowa kluczowe: starzenie skóry, fotostarzenie, składniki bioaktywne, surowce kosmetyczne.

Wstęp

Skóra stanowi jeden z największych oraz

najważniejszych narządów tworzących ludzki
organizm. Składa się z trzech wyodrębnionych
warstw (naskórka, skóry właściwej oraz tkanki
podskórnej), różniących się między sobą pochodzeniem, budową histologiczną oraz grubością.
Podstawową funkcją skóry jest ochrona organizmu przed niekorzystnym wpływem środowiska
zewnętrznego. Ponadto odpowiada za prawidłowy odbiór bodźców, termoregulację oraz mechanizmy obronne układu odpornościowego (Cao et
al., 2020).
Skóra jest narażona na szereg czynników
fizycznych (promieniowanie UV, temperatura),
chemicznych (dym papierosowy, ksenobiotyki),
czy też biologicznych (roztocza, wirusy, bakterie), które mogą wpływać na jej stan, trwałość
i wygląd, a także przyspieszać procesy starzenia, które fizjologicznie rozpoczynają się już w
trzeciej dekadzie życia człowieka (Park, 2022).
Nadmierna ekspozycja na określone czynniki
powoduje akumulację uszkodzeń komórkowych,
zmniejszenie zdolności organizmu do samoregeneracji, a w konsekwencji nie tylko inicjuje
procesy starzenia się skóry, ale także indukuje
Nr 1/33/2022
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wystąpienie stanów patologicznych: od podrażnień aż po nowotwory skóry (Resich-Kozieł and
Niemyska, 2020). Celem pracy jest przedstawienie czynników wpływających na przebieg procesów starzenia się skóry oraz scharakteryzowanie
składników aktywnych, wykorzystywanych w
przeciwstarzeniowych preparatach kosmetycznych.
Genetyczne uwarunkowania
procesów starzenia się skóry

Oprócz

czynników środowiskowych,
na tempo zmian w skórze wpływa podłoże genetyczne, które jest między innymi efektem polimorfizmów genetycznych, głównie typu SNP
(Single Nucletotide Polymorphism). Rozwój wysokoprzepustowych technik sekwencjonowania
genomów, tak zwane technologie NGS (NextGeneration Sequencing) generują dużą ilość danych, które po analizie bioinformatycznej pozwalają na lepsze zrozumienie genetycznego podłoża
wielu cech fenotypowych. W przypadku skóry,
znaczna część badań dotyczy genów związanych
z pigmentacją (Kayser, 2015). Poszczególne genotypy mogą prowadzić do różnych efektów fenotypowych, także tych związanych z procesami
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starzenia się skóry. Wśród genów wskazanych
przez autorów są zarówno geny związane z utrzymaniem elastyczności skóry, tj. metaloproteinazy macierzy komórkowej - matrix metalloproteinase-1 (MMP-1), matrix metalloproteinase-9,
(MMP-9); geny kodujące enzymy antyoksydacyjne – dysmutaza ponadtlenkowa - superoxide
dismutase-2 (SOD2), katalaza - catalase (CAT ),
czy decydujące o odpowiednim uwodnieniu skóry akwaporyny – Aquaporin-3 (AQP3) (Naval et
al., 2014). Autorzy analizując polimorfizmy w
grupie 120 kobiet, wyróżnili 10 grup genotypowych, wykazujących zróżnicowane tendencje do
starzenia się skóry. Podobne badania na większej
liczbie osób (502 kobiety z populacji chińskiej)
przeprowadzili Gao et al. (2017), którzy dokonali
analizy 530 polimorficznych nukleotydów. Badacze wskazali na statystycznie istotą zależność
między polimorfizmem w eksonie genu AHR
(Aryl Hydrocarbon Receptor), a formowaniem się
zmarszczek w okolicach oczu, popularnie nazywanych „kurzymi łapkami” oraz SNP w intronie
genu BNC2 (Basonuclin-2), a występowaniem
przebarwień skóry (Gao et al., 2017). Do genów
potencjalnie związanych z indukcją procesów
starzenia zaliczane są między innymi czynniki
transkrypcyjne, takie jak FOXO1, geny kodujące
białka cytoszkieletu, czy macierzy zewnątrzkomórkowej (Makrantonaki et al., 2012). Badania
przeprowadzone na 856 bliźniętach płci żeńskiej
(w tym 336 bliźniętach – jedno- i 520 dwujajowych), w wieku 39-85 lat, wykazały że zmiany w
ekspresji dotyczą ponad 1400 genów, wykazujących związek ze stanem skóry. Co ciekawe, wiele z genów, których ekspresja zmienia się wraz
z wiekiem, jest także związanych ze szlakami,
których zaburzenie prowadzi do procesów kancerogenezy, m.in. geny, regulujące proces apoptozy, np. geny TP53AIP1, czy TPP1, należące
do szlaku regulacyjnego białka p53 (Glass et al.,
2013).
Zmiany starzeniowe skóry mogą wynikać
nie tylko z upływu czasu, ale mogą być także indukowane przez czynniki środowiskowe, które
wchodzą w interakcje z genomem. Niewłaściwy styl życia, dieta, ekspozycja na światło UV
i czynniki chemiczne mogą indukować ekspresję
kolagenaz i przyspieszać starzenie się skóry. Z
kolei bioaktywne peptydy mogą stymulować fi-
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broblasty do syntezy kolagenu, elastyny, przez co
procesy starzenia są spowalniane. Interakcjami
między genomem a czynnikami środowiskowymi, trybem życia i dietą zajmuje się epigenetyka
(He et al., 2022; Potekaev et al., 2021).
Wpływ czynników środowiskowych na starzenie się skóry

Istotny

wpływ na procesy starzenia się
skóry mogą wywierać także czynniki zewnętrzne. Chociaż do tej grupy czynników zaliczyć
można między innymi niewłaściwą dietę, bogatą
w tłuszcze nasycone oraz produkty przetworzone, palenie papierosów czy niedobór snu to główną przyczyną nasilenia niekorzystnych zmian jest
promieniowanie ultrafioletowe (UV). Fotostarzenie zależne jest od stopnia ekspozycji na słońce
oraz naturalnego pigmentu skóry. Osoby z jasną
karnacją spędzające wolny czas na świeżym powietrzu bez odpowiedniej ochrony są szczególnie narażone na uszkodzenia tkanki nabłonkowej
(Fisher et al., 2002). Dlatego też do skutecznych
metod przeciwdziałania negatywnemu wpływowi
promieniowania UV zalicza się unikanie bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne oraz
stosowanie filtrów przeciwsłonecznych (Wang et
al., 2010). Promieniowanie UV wpływa bowiem
na propagację procesów oksydacyjnych, które
uszkadzają materiał genetyczny oraz molekuły
takie jak lipidy i białka (Debacq-Chainiaux et al.,
2012).
Nadmierne generowanie wolnych rodników, połączone z zaburzeniami mechanizmów
antyoksydacyjnych, prowadzi do zaburzeń homeostazy organizmu, a w konsekwencji do stresu oksydacyjnego powodującego upośledzenie
procesów naprawczych (Poljšak and Dahmane,
2012). Skutkiem tego może być wystąpienie
przedwczesnych objawów starzenia się skóry a
nawet rak skóry (Poljšak et al., 2012). Należy jednak podkreślić, że wolne rodniki, chociaż często
kojarzone negatywnie, w organizmie pełnią wiele
istotnych funkcji, gdyż stanowią ważny element
i mediator licznych procesów fizjologicznych:
wpływają na transkrypcję genów, zaprogramowaną śmierć komórek (apoptozę) oraz sprzężenie oksydacyjno-fosforylacyjne,będące głównym
źródłem energii dla komórek organizmu. Rodnik
tlenku azotu bierze udział w procesach sygnaliNr 1/33/2022

I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl

Journal of Life and Medical Sciences

zacyjnych zachodzących w praktycznie każdej
komórce, ponadto służy jako neuroprzekaźnik
oraz wpływa na agregację płytek krwi (Fang et
al., 2002). Na poziomie fizjologicznym wolne
rodniki pełnią zatem funkcję regulacyjną oraz
sygnalizacyjną, jednak ich wysoka reaktywność
prowadzić może do utleniania obecnych w skórze
makromolekuł takich jak białka i lipidy, co skutkuje nieodwracalnym uszkodzeniem komórek
(Jaganjac et al., 2022).
Przy redukowaniu i opóźnianiu symptomów starzenia się skóry, kluczowe znaczenie ma
odpowiedni styl życia, w tym zwłaszcza sposób
odżywiania wywierający istotny wpływ na funkcjonowanie skóry. Określone produkty mogą
poprawić kondycję cery, ale także przyspieszać
procesy starzenia. Nadmierne spożywanie produktów bogatych w cukry, niejednokrotnie poddawanych smażeniu czy grillowaniu skutkuje odkładanie się dużej ilości wody w organizmie oraz
generuje powstawanie (w procesie glikacji) egzogennych cząsteczek AGE (Advanced Glycation
End-Products), wpływających na rozkład białek
strukturalnych skóry, a tym samym na powstawanie zmarszczek (Dudek i Borysławski, 2016).
Szczególnie niepożądanym rodzajem obróbki
termicznej żywności, z punktu widzenia kondycji
skóry jest smażenie, w wyniku którego dochodzi
do oksydacji lipidów, co prowadzi do powstawania wysoce reaktywnych produktów ubocznych
takich jak dialdehyd malonowy (MDA) czy akroleina (Cao et al., 2020; Singh et al., 2010).
Antyoksydanty stanowią najważniejszy
mechanizm obrony przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników (Poljšak et al., 2013).
Jednak właściwe ich działanie jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy znajdują się w odpowiednim
stężeniu, w miejscu inicjacji stresu oksydacyjnego. Dieta bogata w produkty zawierające antyoksydanty, m.in. resweratrol, luteinę czy witaminy
A, C i E wpływa na usuwanie nadmiaru wolnych
rodników z organizmu (Draelos, 2013). Równocześnie należy zadbać o optymalny poziom wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza
NNKT (Niezbędnych Nienasyconych Kwasów
Tłuszczowych), do których należą między innymi
kwas alfa-linolenowy (C18:3 n-3) i kwas linolowy
(C18:2 n-6). Dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu, proporcja spożywanych kwasów nNr 1/33/2022
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6 do n-3 powinna zawierać się w przedziale od
2,5:1 do 5:1 i bezwzględnie nie przekraczać 10:1
(Łożna et al., 2012; Marciniak-Łukasiak, 2011).
Oprócz diety znaczący wpływ na procesy
starzeniowe mogą wywierać także używki, takie
jak np. papierosy. Palenie papierosów w połączeniu z nadmierną ekspozycją na słońce wpływa na
uszkodzenie skóry, zwiększenie jej suchości oraz
przyspieszone powstawanie zmarszczek (Seitz
et al., 2012). W składzie dymu papierosowego
stwierdzono obecność reaktywnych form tlenu
i azotu oraz substancji rakotwórczych, m.in. 4(metylonitrozoamino)-1-(3-pirydylo)-1-butanon
(NNK) czy benzo(a)piren. Substancje te wpływają na zwiększoną przeznaskórkową utratę wody
oraz wzrost produkcji metaloproteinaz macierzy
(Drakaki et al., 2014). U osób palących często
obserwuje się charakterystyczne zmiany skórne
takie jak: fioletowo-pomarańczowe przebarwienia, przedwczesne pojawienie się zmarszczek,
szare zabarwienie skóry oraz typowe ułożenie
zmarszczek na twarzy (Puizina-Ivić, 2008).
Czynnikami, które mogą indukować procesy starzenia są także sytuacje stresowe oraz
nieodpowiednia ilość snu. Przewlekły stres negatywnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego oraz ogranicza zdolność organizmu do samoregeneracji, a w połączeniu ze stanami zapalnymi wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie fibroblastów oraz
keratynocytów, co powoduje nasilenie procesów
starzeniowych skóry (Dunn and Koo, 2013). Jednakże, podobnie jak w przypadku wolnych rodników, niewielkie ilości stresu są pożądane, bowiem
przyczyniają się do nasilonej produkcji białek regenerujących, czynników wzrostu oraz enzymów
antyoksydacyjnych, m.in. peroksydazy glutationowej. Zjawisko to jest przykładem hormezy,
gdzie dany czynnik w niewielkich dawkach ma
działanie terapeutyczne i pobudza mechanizmy
przeciwstarzeniowe w skórze (Mattson, 2008).
Równie istotny wpływ na regenerację organizmu
ma prawidłowa jakość oraz ilość snu. Odpowiedniej jakości sen sprzyja odbudowie uszkodzeń
spowodowanych między innymi działaniem promieniowania UV na skórę (Oyetakin-White et
al., 2013). Z kolei zbyt mała ilość snu powoduje zwiększoną przepuszczalność naskórka, a tym
samym narażenie organizmu na działanie czynni-
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ków zewnętrznych (Krutmann et al., 2017).
Wpływ czynników endogennych i egzogennych, indukujących starzenie się skóry na poziomie molekularnym, przekłada się na widoczne
zmiany histopatologiczne i kliniczne. Dostrzegalnymi symptomami procesów starzenia są między
innymi zmarszczki, początkowo płytkie (sięgające do 0,05 mm), które wraz z postępującym wiekiem biologicznym pogłębiają się, tworząc bruzdy
zwłaszcza na policzkach, czole i szyi. Ponadto, w
trakcie starzenia się skóry następuje utrata wody,
spada produkcja ceramidów, zaburzona jest także
jej warstwa lipidowa, co w efekcie prowadzi do
przesuszenia skóry oraz jej łuszczenia (ResichKozieł and Niemyska, 2020). Degradacja włókien kolagenowych i elastyny sprawia, że skóra
staje się cienka, zwiotczała i mniej elastyczna,
ponadto na skutek interakcji i grupowania keratynocytów z melanocytami, dochodzi do zaburzeń
pigmentacji, które manifestuje się w postaci plam
starczych (Resich-Kozieł and Niemyska, 2020;
Pawlaczyk et al., 2011). Wymienione powyżej
objawy procesów starzenia warunkują potrzebę
stosowania odpowiednio dobranych zabiegów
i preparatów, które spowalniają przebieg niekorzystnych zmian (Pawlaczyk et al., 2011).
Ograniczanie zmian
starzeniowych

W

celu zapewnienia skórze młodego
wyglądu oraz zniwelowania istniejących już
zmian starzeniowych, kobiety i mężczyźni coraz
częściej decydują się na profesjonalne zabiegi
kosmetyczne. Popularnością cieszą się peelingi
chemiczne stymulujące komórki skóry do regeneracji, wypełniacze tkankowe takie jak kwas
hialuronowy, wypełniające zmarszczki mimiczne
oraz niwelujące problem pozbawionej jędrności
skóry, a także nici modelujące korzystnie oddziałujące na zwiotczałą skórę (Grządziel and Goździalska, 2022; Kołaczek, 2015). Do zabiegów
proponowanych przy przebarwieniach starczych
zalicza się między innymi peelingi chemiczne, terapię światłem impulsowym IPL oraz mikrodermabrazję. Skuteczność tych metod uzależniona
jest m.in. od liczby sesji zabiegowych oraz stopnia zaawansowania zmian starzeniowych (Lizak
et al., 2018). W przypadku niwelowania zmian
hiperpigmentacyjnych, możliwe jest także sto-

40

www.naukowcy.org.pl

sowanie miejscowe preparatów, zawierających
między innymi retinoidy, resweratrol, czy sylimarynę (Engler-Jastrzębska et al., 2019; Rosseti
et al., 2011).
Oprócz zabiegów wykonywanych w salonach kosmetycznych oraz gabinetach medycyny estetycznej, istotne znaczenie ma codzienna
pielęgnacja skóry, a w szczególności stosowanie
odpowiednich kosmetyków przeciwstarzeniowych, których wdrożenie powinno się odbyć już
w momencie zaobserwowania pierwszych zmian
starzeniowych. Receptura kosmetyku powinna
być ściśle dopasowana i uwzględniać potrzeby
starzejącej się skóry poprzez dobór odpowiednich składników aktywnych. Stąd też preparaty
w swoim składzie powinny zawierać substancje
zapobiegające nadmiernej utracie wody przez
naskórek, stymulujące produkcję kolagenu oraz
elastyny, chroniące skórę przed niekorzystnym
wpływem środowiska zewnętrznego oraz zapewniające jej odpowiednie nawilżenie i odżywienie
(Kołaczek, 2015). Skuteczność ich działania uzależniona jest od właściwego stężenia, odpowiedniej inkorporacji związku w nośnik oraz odpowiedniej aplikacji kremu na skórę (Kozioł, 2020).
Na efektywne działanie preparatów kosmetycznych wpływa także odpowiednia bioprzyswajalność składników, pozwalająca na ich przenikanie do miejsc docelowych. Jednym z istotnych
czynników ograniczających możliwość działania
substancji aktywnej jest zbyt duża wielkość cząsteczki, uniemożliwiająca wnikanie do głębszych
warstw skóry, przyjmuje się, że cząsteczki o rozmiarze ponad 500kDa, nie są w stanie przenikać przez barierę skórną (Musiał, 2021). Wspomniany problem może występować w przypadku
związków takich jak niektóre białka, czy wielkocząsteczkowy kwas hialuronowy, które wykazują
działanie powierzchniowe. W celu dostarczenia
substancji do głębszych warstw, stosowane są
modyfikacje chemiczne, takie jak hydroliza stosowana w przypadku komponentów białkowych,
dodawanie solubilizatorów, promotorów wchłaniania, bądź też umieszczanie składników aktywnych na nośnikach, takich jak cyklodekstryny czy
liposomy, które wykazują wysokie powinowactwo do błon biologicznych (Jajuga et al., 2020;
Wolski and Kędzia, 2019).
W zależności od wieku konsumenta,
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skad rekomendowanych kremów ulega zmianie.
Wpływ na to ma stopień zaawansowania zmian
starzeniowych oraz ich tempo postępu. Kremy
przeznaczone dla cery 20+ i 30+ powinny charakteryzować się lekką formułą oraz działać nawilżająco i opóźniać powstawanie pierwszych
zmarszczek. Wraz z wiekiem można zaobserwować zmniejszanie się grubości naskórka w miejscach takich jak dłonie czy policzki (Vergilio et
al., 2021). Ze względu na to, kremy przeznaczone
dla osób w przedziale wiekowym 40-70 zawierają w swoim składzie emolienty oraz składniki
odżywcze takie jak peptydy czy kwas hialuronowy, w wyższym stężeniu, a co za tym idzie efektywniejszym działaniu. Przy pielęgnacji przeciwstarzeniowej większą skuteczność obserwuje się
w przypadku kremów będących emulsjami typu
woda w oleju (W/O) niż olej w wodzie (O/W),
ponieważ efekt odżywienia i nawilżenia po ich
zastosowaniu jest bardziej długotrwały (Schreml
et al., 2014).
Charakterystyka wybranych
składników biologicznie czynnych zawartych w kosmetykach
przeciwstarzeniowych

Jednym

z najczęściej stosowanych substancji w preparatach przeciwzmarszczkowych
jest kolagen, który stanowi około 30% wszystkich
białek w organizmie. Zbudowany jest głównie z
takich aminokwasów jak prolina, hydroksyprolina, glicyna i hydroksylizyna (Nowicka-Zuchowska and Zuchowski, 2019). Wyróżnić można 29
typów kolagenu, z czego typ I jest dominujący w
skórze dorosłego człowieka (stanowiąc 85-90%
wszystkich typów kolagenu), zaś typ III w skórze noworodków oraz w strukturze blizn. Wraz
z dojrzewaniem ludzkiego organizmu, typ III
odpowiadający za sprężystość skóry oraz strukturę kolagenu I, stopniowo jest zastępowany typem I odpowiedzialnym za wytrzymałość tkanek
(Żelaszczyk et al., 2012). W strukturze kolagenu, obserwuje się obecność potrójnej helisy,
która stanowi wspólną cechę wszystkich typów
kolagenów. Zadaniem tego białka jest nadanie
tkankom stabilności poprzez wytwarzanie sieci podporowych w całej ich strukturze, ponadto
wpływa ono na poziom nawilżenia skóry (Nowicka-Zuchowska and Zuchowski, 2019). Wraz
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z postępującym starzeniem organizmu, struktura
kolagenu ulega stopniowej degradacji, co wpływa na utratę właściwej struktury skóry. Następuje
zwiększenie ilościowego udziału kolagenu typu
III oraz wzrost stężenia metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej odpowiedzialnych za
rozkład tego białka. Ze względu na fakt, iż synteza kolagenu ulega znacznemu spowolnieniu już
po 25 r.ż., a po 60 r.ż. procesy te ulegają całkowitemu zahamowaniu (Nowicka-Zuchowska and
Zuchowski, 2019), szczególnie ważne jest dostarczanie skórze egzogennego kolagenu. Przy produkcji kosmetyków, najczęściej wykorzystywany
jest kolagen typu I, ze względu na wysoką kompatybilność z ludzką skórą. Jest to zarówno kolagen syntetyczny, jak i pozyskiwany ze zwierząt
– zarówno ssaków, jak i gatunków morskich. Badania wykazały, że kremy z dodatkiem kolagenu
ekstrahowanego z ssaków oraz kremy z kolagenem pozyskiwanym z gąbki morskiej wykazują
podobne działanie na produkcję sebum, nawilżenie oraz pH skóry (Sionkowska et al., 2016). Ze
względu na jego nierozpuszczalność w wodzie,
przy opracowywaniu receptury wykorzystywana jest głównie zhydrolizowana forma kolagenu
(Mitura et al., 2020). Proces hydrolizy wpływa na
zmniejszenie wielkości molekuł, tym samym determinuje jego lepszą rozpuszczalność oraz niższą
lepkość w środowisku wodnym, w porównaniu z
natywnym kolagenem (León-López et al., 2019).
Badania wykazały istotny wpływ hydrolizatów
kolagenowych na syntezę kolagenu typu I przez
fibroblasty skóry (Sanchez et al., 2018). Ponadto,
dodatek tego białka do kremów wpływa na prawidłowe nawilżenie skóry poprzez zmniejszenie
transepidermalnej utraty wody oraz zmniejszanie
się widoczności zmarszczek (Rodríguez et al.,
2018).
Składnikiem kremów przeciwzmarszczkowych, który odpowiada za sprężystość i elastyczność skóry jest elastyna. Stanowi ona jedno z białek strukturalnych skóry, produkowanych przez
fibroblasty. W przeciwieństwie do kolagenu, nie
zawiera hydroksylizyny, zaś hydroksyprolina stanowi niewielki procent aminokwasów wchodzących w jej skład. W swojej strukturze elastyna
zawiera również desmozynę i izodesmozynę, nadające jej charakterystyczne właściwości mechaniczne. Silnie usieciowane włókna elastynowe
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tworzy tropoelastyna (Załuski, 2009).
Elastyna charakteryzuje się relatywnie
długim okresem półtrwania wynoszącym ponad
70 lat, jednakże w miarę upływu czasu następują zmiany w jej strukturze zaburzające pierwotne funkcje białka (Heinz, 2020). Na zmiany we
włóknach elastyny silny wpływ mają promieniowanie UV, zanieczyszczenia środowiska oraz
dym papierosowy. Nadmierna ekspozycja na
promieniowanie ultrafioletowe powoduje deformację przestrzennego ułożenia włókien w warstwie siateczkowej i brodawkowej skóry (Załuski, 2009). Fotostarzenie powoduje zaburzenie
aktywności elastazy, co z kolei prowadzi nie tylko do uszkodzeń strukturalnych elastyny, ale i do
uwalniania elastokin. Są to bioaktywne peptydy,
równoważące procesy zachodzące w komórkach,
takie jak adhezja i apoptoza. Nieprawidłowości
w aktywności elastazy w połączeniu z działaniem
elastokin prowadzą nie tylko do przyspieszenia
objawów starzenia, ale również do wystąpienia
stanów patologicznych w organizmie takich jak
miażdżyca czy rozedma płuc (Heinz, 2020).
Przy produkcji kosmetyków wykorzystywana jest elastyna w formie kremowego proszku,
mającego zdolność do rozpuszczania się zarówno
w wodzie, jak i alkoholu. Masa cząsteczkowa hydrolizatu waha się od 3000 do 4000 Da. Elastyna
stosowana jest przy produkcji odżywek i masek
do włosów oraz preparatów do pielęgnacji cery.
Stosowana jest przy opracowywaniu formulacji
kremów przeciwzmarszczkowych jako środek
kondycjonujący i odżywiający skórę. Elastyna
przyczynia się do wygładzenia zmarszczek oraz
uelastycznienia struktury skóry i poprawy ogólnego wyglądu. Jednocześnie zapewnia odpowiedni
poziom jej nawilżenia (Kamaruzaman and Yusop,
2021).
Białka takie jak kolagen czy elastyna są
nie tylko cennym surowcem kosmetycznym, ale
też substratem do syntezy bioaktywnych peptydów, które stanowią coraz ważniejszy komponent
współczesnych kosmetyków. Aktualnie peptydy
są głównie wykorzystywane w produkcji żywności funkcjonalnej, a ich bezpieczeństwo zostało
potwierdzone przez FDA (Ahmed et al., 2022).
Uznano, że hydrolizaty białkowe zawierające
aktywne peptydy mogą być zaliczone do produktów GRAS – Generally Recognised as Safe.
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Wielokierunkowe działanie obejmujące między
innymi aktywność antyoksydacyjną, działanie
przeciwzapalne, czy przeciwdrobnoustrojowe
sprawiło, że bioaktywne peptydy stały się coraz
chętniej wykorzystywanym składnikiem kosmetyków, także tych wykazujących działanie przeciwstarzeniowe (Aguilar-Toalá et al., 2019). Bioaktywne peptydy mogą być uzyskiwane na kilka
sposobów między innymi w procesach fermentacji prowadzonych przez bakterie z rodzajów Lactobacillus i Bacillus (Alvarado Pérez et al., 2019;
Elfahri et al., 2016) lub poprzez procesy enzymatycznej hydrolizy prowadzonej in vitro przy
udziale takich enzymów jak: papaina, trypsyna,
czy pepsyna (Aguilar-Toalá et al., 2019).
Peptydy bioaktywne mogą wykazywać
działanie antyoksydacyjne, a tym samym zmniejszać stres oksydacyjny. Przykładem takiego
związku jest dekapeptyd (SDITRPGGQM), występujący w hydrolizacie z białek glonów Palmaria palmata, wykazujący aktywność antyoksydacyjną w warunkach in vitro (Harnedy et al.,
2019). Do tej grupy należy również zaliczyć peptydy, powstające na skutek enzymatycznego rozkładu białek mleka (Aguilar-Toalá et al., 2017),
jaj (Nimalaratne et al., 2015), ryżu (Taniguchi et
al., 2017) czy tkanek rybich (Oba et al., 2013).
Przykładem hydrolizatów białkowych
wykorzystywanych w kosmetologii jest także hydrolizat kolagenu. Badania na myszach, których
skóra była podrażniana promieniowaniem UV
wskazały, że peptydy zawarte w hydrolizowanym
kolagenie z rybiej skóry i łusek poprawiały nawodnienie i elastyczność skóry, zapewniały wyższą aktywność antyoksydacyjną oraz ograniczały
transepidermalną utratę wody (Duteil et al., 2016;
Oba et al., 2013). Efekt przeciwstarzeniowy peptydów może wynikać również z ich zdolności do
regulacji procesów syntezy i degradacji kolagenu,
elastyny i kwasu hialuronowego. Wyniki badań
Han et al. (2019) wskazały, że hydrolizaty białek
z ostryg (Crassostrea gigas) zmniejszały ekspresję metaloproteinaz, tym samym hamując procesy degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej,
wynikającej między innymi z aktywności kolagenaz, hialuronidaz czy elastaz (Aguilar-Toalá et al.,
2019). Ponadto Zague et al. (2018) potwierdzili,
że peptydy z kolagenu pozyskiwanego ze skóry
bydlęcej nie tylko hamują procesy degradacji, ale
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mogą też stymulować syntezę kolagenu typu I i
IV.
Wzrost produkcji kolagenu i włókien elastynowych może być też efektem pobudzenia fibroblastów przez peptydy sygnałowe, które mogą
także działać jako czynnik wzrostu dla komórek.
Komercyjnie dostępnym peptydem jest ester oligopeptydu i kwasu palmitynowego - oligopeptyd
palmitylu, który przenika do głębszych warstw
skóry stymulując w nich produkcję kolagenu i
kwasu hialuronowego, przyspieszając regenerację skóry i zwiększając jej elastyczność (Pai et
al., 2017). Wśród peptydów wprowadzonych na
rynek kosmetyczny na uwagę zasługują neuropeptydy, których zadaniem jest nie tyle opóźnianie procesów starzeniowych, co raczej przeciwdziałanie już istniejącym zmianom. Przykładem
neuropeptydu, który ma potencjalne zastosowanie w preparatach przeciwstarzeniowych jest
pentapeptyd-3 (GPRPA), znany pod komercyjną
nazwą Vialox, którego sekwencja bazuje na sekwencji peptydu izolowanego z jadu węży. Vialox
wiąże się z receptorami acetylocholiny, hamując
przekazywanie neuroprzekaźników do mięśni,
tym samym ograniczając możliwość ich skurczu.
Osiągany efekt jest zbliżony do działania toksyny
botulinowej. Badania potwierdzają, że GPRPA
stosowany dwa razy dziennie przez miesiąc redukował głębokość zmarszczek o niemal 50% (Rizzi et al., 2021; Gorouhi and Maibach, 2009).
Kolejnym istotnym składnikiem kremów
przeciwzmarszczkowych wpływającym na wygląd skóry jest kwas hialuronowy. Związek ten
należy do grupy glikozaminoglikanów. Jego
strukturę tworzą powtarzające się sekwencje Nacetylo-D-glukozaminy i disacharydów kwasu
D-glukuronowego, połączone wiązaniami β-1,3
oraz β-1,4-glikozydowymi (Nobile et al., 2014).
Jest szeroko rozpowszechniony w ludzkim organizmie, jednak najobficiej występuje w skórze, w
formie soli sodowej – hialuronianu sodu. Kwas
produkowany jest głównie przez komórki mezenchymalne, ale inne typy komórek również wykazują się zdolnością do jego syntezy (Papakonstantinou et al., 2012).
Kwas hialuronowy charakteryzuje się wysoką higroskopijnością. Swoją objętość w środowisku wodnym może zwiększać około 1000 razy,
a jeden gram tego związku może związać nawet
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6 litrów wody. Ze względu na swoje właściwości, kwas ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu prawidłowego poziomu nawodnienia skóry.
Wpływa na jej odporność i giętkość oraz zachodzące w tkankach procesy naprawcze. Zapobiega
uszkodzeniom komórek przez wolne rodniki oraz
przyspiesza gojenie się ran (Keen, 2017). Wraz
z postępowaniem procesów starzenia, obserwuje
się wyraźny spadek zawartości kwasu hialuronowego w całej strukturze naskórka. Degradacja
kwasu hialuronowego odbywa się z udziałem
specyficznych enzymów (hialuronidaz), jak i w
trakcie procesów nieenzymatycznych na skutek
działania wolnych rodników (Papakonstantinou,
2012). Do inhibitorów hialuronidaz o szczególnym znaczeniu zalicza się między innymi związki
charakteryzujące się podobną strukturą co kwas
hialuronowy tj. kwas alginowy czy heparyna,
oraz witaminę C wraz z jej pochodnymi (Matysiak et al., 2013).
Kwas hialuronowy wykorzystywany jest
do produkcji kosmetyków w formie wysoce
oczyszczonego, liofilizowanego proszku lub jako
roztwór wodny. Pełni funkcję kontrolera lepkości
oraz środka kondycjonującego skórę. Stosowany
jest głównie przy produkcji kosmetyków przeciwstarzeniowych, ze względu na swoje okluzyjne właściwości (Becker et al., 2009). Ksyloza,
wchodząca w skład chemiczny glikozaminoglikanów, pobudza różnicowanie się keratynocytów
oraz nawilża skórę, tym samym zmniejszając widoczność negatywnego wpływu procesów starzeniowych na kondycję skóry (Verdier-Sévrain and
Bonté, 2007).
Składnikiem wykorzystywanym w preparatach przeciwstarzeniowych są także hydroksykwasy, zwłaszcza polihydroksykwasy nowej generacji (Kornhauser et al., 2010). Po raz pierwszy
zostały wykorzystane jako składniki preparatów
kosmetycznych w latach 70. XX w, gdy zauważono ich korzystny wpływ na kontrolę procesów
keratynizacji, między innymi poprzez działanie
keratolityczne (Van Scott and Yu, 1973). W zależności od budowy cząsteczki oraz liczby grup
hydroksylowych, wyróżnia się alfa-, beta- oraz
polihydroksykwasy.
W przypadku alfa-hydroksykwasów (AHA
- Alpha Hydroxy Acids), nazywanych także kwasami owocowymi, można wymienić między in-

43

Nauki Przyrodnicze i Medyczne
nymi kwas glikolowy, cytrynowy, migdałowy,
czy jabłkowy. Z perspektywy pielęgnacji skóry i
procesów przeciwstarzeniowych, szczególne znaczenie odgrywa kwas glikolowy, który stymuluje
procesy złuszczania naskórka, a po dotarciu do
skóry właściwej indukuje syntezę zarówno kolagenu, jak i elastyny, spłycając zmarszczki i poprawiając sprężystość skóry (Bernat et al., 2016).
Ponadto, kwas glikolowy może wykazywać działanie antyoksydacyjne, fotoprotekcyjne i przeciwzapalne, i w efekcie hamować procesy fotostarzenia. Badania przeprowadzone na myszach,
którym podawano kwas glikolowy w stężeniach
1-1,5% przez 9 kolejnych dni, potwierdziły, że
preparat hamował wydzielanie prozapalnych cytokin w skórze zwierząt naświetlanych światłem
UVB (Tang et al., 2016). Stosując kwasy alfa-hydroksylowe w recepturach kosmetycznych, należy pamiętać o dobraniu ich optymalnego stężenia, gdyż w nadmiarze wykazują efekt odwrotny,
działając prooksydacyjne i fototoksyczne, prowadząc do podrażnień oraz zaburzeń spoistości
bariery skórnej, indukując tym samym procesy
starzenia skóry (Tang and Yang, 2018).
Przedstawicielem beta-hydroksykwasów
BHA (Beta Hydroxy Acids), który wykazuje
istotne znaczenie w kosmetologii jest kwas salicylowy, wykazujący właściwości przeciwzapalne, keratolityczne oraz przeciwbakteryjne. W
związku z powyższym, jest stosowany między
innymi w leczeniu trądziku czy łojotoku, ma delikatniejsze działanie niż kwasy AHA (Marwicka
et al., 2021). Z perspektywy działania przeciwstarzeniowego, większe znaczenie mają polihydroksykwasy (PHA - Polyhydroxy Acids), które
zawierają w swojej cząsteczce co najmniej dwie
grupy hydroksylowe. Polihydroksykwasami odgrywającymi szczególną rolę w kosmetologii są
glukonolakton oraz kwas laktobionowy, które
wykazują działanie antyoksydacyjne i higroskopijne (Warowna et al., 2018). Powyższe właściwości sprawiają, że PHA nawilżają skórę, chronią
ją przed transepidermalną utratą wody oraz hamują procesy fotostarzenia. Ponadto część badań
wskazuje, że może on opóźniać procesy powstawania zmarszczek i wiotczenia skóry, poprzez
hamowanie aktywności metaloproteinaz (Arct
and Kołodziejczyk, 2015; Grimes et al., 2004)
oraz pobudzanie syntezy kolagenu. Argumentem
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za coraz powszechniejszym zastosowaniem PHA
nie tylko w preparatach kosmetycznych, ale także podczas zabiegów pielęgnacyjnych jest fakt,
że wykazują one łagodniejsze działanie na skórę
niż AHA, co przekłada się na ograniczenie niekorzystnych skutków takich jak nadmierne łuszczenie skóry, zaczerwienienie, czy pieczenie skóry
(Marwicka et al., 2021).
Kosmetyki zawierające w składzie retinoidy zyskują obecnie popularność ze względu
na swoje właściwości przeciwzmarszczkowe
oraz odmładzające. Substancje te stanowią grupę związków do których zalicza się witaminę A,
jej pochodne oraz molekuły syntetyczne o podobnym do witaminy A działaniu biologicznym.
Retinoidy charakteryzują się lipofilnymi właściwości, ze względu na to wykazują zdolność skutecznej penetracji przez naskórek. Stosowane są
zarówno do celów terapeutycznych (tretynoina)
oraz kosmetologicznych (retinol, palmitynian retinylu) (Hubbard et al., 2014).
Retinol oraz inne pochodne witaminy A
należą do najskuteczniejszych substancji wpływających na spowolnienie procesów starzeniowych.
Regulują proliferację, apoptozę oraz różnicowanie komórek. Ich właściwości przeciwstarzeniowe obejmują wspomaganie proliferacji keratynocytów, hamowanie transepidermalnej utraty wody
oraz hamowanie aktywności metaloproteinaz
macierzy, a także ochronę kolagenu przed procesami degradacyjnymi (Spierings, 2021). Retinol
wpływa na przywrócenie grubości naskórka oraz
hamuje aktywność tyrozynazy związanej z powstawaniem hiperpigmentacji (plam starczych)
(Rossetti et al., 2011). W badaniach klinicznych
przy miejscowym zastosowaniu retinolu wykazano zmniejszanie się drobnych zmarszczek (Kong
et al., 2016). Retinol reaguje z rodnikami nadtlenkowymi, tym samym wpływając na blokowanie
procesu peroksydacji lipidów (Białek and Czuderna, 2016). Ze względu na swoje właściwości,
retinol jest powszechnie stosowany przy opracowywaniu receptur kosmetyków przeciwstarzeniowych. W kremach przeciwzmarszczkowych
oraz serach stosowany jest w różnych stężeniach,
w zakresie od 0,075% do 1% (Serri and Iorizzo,
2008).
Proces retynizacji powinien być przeprowadzany stopniowo i obejmować zwiększenie
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stężenia retinolu w preparatach aplikowanych
zewnętrznie lub też zmianę formy składnika ze
słabszych estrów, poprzez retinol do retinalu. Zalecana pora roku przy stosowaniu retinoidów to
jesień-wiosna, ze względu na mniejszą intensywność promieni słonecznych w tym okresie. Przy
kuracji może wystąpić podrażnienie spowodowane przeciążeniem szlaków zależnych od kwasu
retinowego, ze względu na to, osoby z wrażliwą
cerą zamiast retinolu powinny stosować kosmetyki z bakuchiolem – składnikiem kosmetycznym
o podobnym działaniu co retinol, ale znacznie
mniejszą skłonnością do wywoływania podrażnień skórnych (Draelos et al., 2020).
Bakuchiol uznawany jest za związek analogiczny do retinolu, pomimo braku podobieństwa strukturalnego, ale ze względu na podobny
efekt oraz mechanizm działania. Jego źródłem są
owoce Cullen corylifolium (L.) Medik., zawierające od 1% do 7% bakuchiolu (Jafernik et al.,
2021; Draelos et al., 2020).
Bakuchiol wspomaga proliferację komórek oraz zmniejsza widoczność drobnych
zmarszczek, nadając skórze efekt wypełnienia.
Wykazuje działanie wybielające na przebarwienia skórne (Adhau and Pardeshi, 2020). Działa
ochronnie przeciwko fotouszkodzeniom oksydacyjnym lipidów i białek oraz usuwa rodniki ponadtlenkowe (Adhikari et al., 2003). Oprócz tego,
bakuchiol chroni mitochondria przed peroksydacją lipidów zależną od NADPH, a także zabezpiecza aktywność mitochondrialnych enzymów
oddechowych przed uszkodzeniami peroksydacyjnymi (Sangeetha and Sarada, 2012).
Związek stosowany jest przy produkcji preparatów takich jak kremy, maseczki, sera
oraz olejki. Stężenie bakuchiolu od 5 do 20 g/ml
działa antybakteryjnie i przeciwdrobnoustrojowo. Kosmetyki z bakuchiolem są odpowiednie
dla wszystkich rodzajów cery, także atopowej i
naczynkowej. Wytworzenie kosmetyków z bakuchiolem nie jest problematyczne ze względu na
jego zdolność łączenia z szeroką gamą solubilizatorów oraz emolientów. Cechuje się doskonałą
stabilnością hydrolityczną oraz fotochemiczną.
Ponadto, może być stosowany w ciągu dnia bez
względu na porę roku z uwagi na swoją fotostabilność (Chaudhuri and Bojanowski, 2014). Kuracja retinolem może powodować wystąpienie
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zaczerwienień, podrażnień skóry oraz nadmiernej
wrażliwości na promienie słoneczne. Bakuchiol,
w przeciwieństwie do retinoidów, nie wywiera efektów ubocznych podczas jego stosowania
(Draelos et al., 2020).
Koenzym Q10 jest związkiem z grupy
chinonów, niewitaminowym endogennym antyoksydantem lipolifowym. Ze względu na swój
lipofilowy charakter oraz strukturę cząsteczki
jest często oznaczany przy wykorzystaniu technik analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
(np. metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej – HPLC). Koenzym Q10 występuje naturalnie u większości organizmów tlenowych. W
organizmie ludzkim, najwyższym poziomem koenzymu Q10 odznaczają się narządy o wysokim
tempie metabolizmu, takie jak wątroba, serce czy
nerki (Saini, 2011).
Ubichinon stanowi jeden z ważniejszych
antyoksydantów, ze względu na działanie inhibicyjne na procesy generacji reaktywnych form
tlenu. Tym samym umożliwia lepsze zaopatrzenie komórek w tlen. Działa synergistycznie z
witaminą E, co skutkuje ochroną przed oksydacją (Rona et al., 2004). Antyoksydanty stanowią
bardzo ważny mechanizm ochrony przez procesami rodnikowymi, dlatego też są bardzo często
włączane do składu preparatów kosmetycznych o
działaniu przeciwstarzeniowym. Obok ubichinonu, stosowany jest szereg związków o potencjale
antyoksydacyjnym, takich jak: kwas askorbinowy
(ogranicza stres oksydacyjny poprzez regulowanie przepływu elektronów, zmniejsza ilość niestabilnych rodników tlenowych), tokoferol (hamuje
aktywność rodnikową, zapobiega peroksydacji
błon lipidowych), czy też polifenole, katechiny,
resweratrol, czy sulforafan (redukcja stresu oksydacyjnego indukowanego promieniowaniem UV
oraz poprawa działania endogennych enzymów
antyoksydacyjnych, takich jak katalaza) (Hoang
et al., 2021; Carita et al., 2020).
W przypadku koenzymu Q10, oprócz działania antyoksydacyjnego, zwraca się także uwagę
na fakt, że pobudza on produkcję kolagenu typu
III i IV oraz elastyny w fibroblastach (Ebtavanny
et al., 2018). Ubichinon jest związkiem wysoce
nierozpuszczalnym w wodzie (silnie lipofilowym)
o dużej masie cząsteczkowej, charakteryzującym
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się szybką degradacją pod wpływem czynników
środowiskowych, takich jak promieniowanie ultrafioletowe. Ze względu na to, w celu dostarczenia koenzymu Q10 w głąb naskórka stosowane
są nanocząsteczki lipidowe drugiej generacji,
które zwiększają stabilność związku (Ebtavanny
et al., 2018). Koenzym jest integralnym elementem mitochondrialnego łańcucha oddechowego.
Jego poziom w skórze zmniejsza się wraz z postępem procesów starzeniowych, co negatywnie
wpływa na właściwości antyoksydacyjne skóry,
zwiększając stężenie reaktywnych form tlenu. Ze
względu na to, w celu zachowania młodego wyglądu oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu istotna jest suplementacja koenzymu Q10
oraz dostarczanie go skórze za pomocą stosowanych kosmetyków (Prahl et al., 2008). Jest powszechnym składnikiem kosmetyków przeciwzmarszczkowych, a jego stężenie zazwyczaj nie
przekracza 0,05% (Rakuša and Roškar, 2021).
Surowcem coraz częściej adaptowanym
dla celów formulacji kosmetycznych jest śluz
ślimaka. Sam ślimak wykorzystuje śluz w celu
ograniczenia nadmiernego parowania wody z powierzchni ciała, ochrony przed urazami mechanicznymi oraz regeneracji powstałych w skórze
uszkodzeń. (Danladi et al., 2020). Podobne oddziaływanie śluz ślimaka obserwuje się w przypadku skóry ludzkiej. Do głównych składników
śluzu zaliczyć należy kolagen, mukopolisacharydy, alantoinę, glikoproteiny oraz kwas glikolowy (Cristiano and Guagni, 2022). Od czasów
starożytnych śluz wykorzystywany był w celach
medycznych, stosowany miejscowo jako środek
przeciwbólowy, preparat na oparzenia oraz choroby i dolegliwości skórne (El Mubarak et al.,
2013). Obecnie śluz wykorzystywany jest przy
produkcji kosmetyków regenerujących, przeznaczonych do skóry dojrzałej z osłabioną barierą
hydrolipidową. Pobudza bowiem wytwarzanie
kolagenu oraz elastyny, stymuluje odbudowę
uszkodzeń skóry dokonanych przez wolne rodniki (Laneri et al., 2019). Badania przeprowadzone
przez Rizzi et al. (2021), dotyczące wpływu na
skórę nanocząsteczek złota, których bazę stanowił śluz ślimaka, potwierdziły nie tylko zdolności
przeciwutleniające, ale wykazały przy tym znaczącą fotostabilność badanych cząsteczek, sugerując możliwość zastosowania ich w formulacji
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preparatów przeciwsłonecznych, jako alternatywę dla nieorganicznych składników filtrów przeciwsłonecznych. Śluz ślimaka hamuje procesy
zapalne zachodzące w skórze, a także pobudza
mechanizmy naprawcze przy gojeniu się ran. Ponadto wpływa na ograniczenie transepidermalnej
utraty wody przez naskórek, co wpływa pozytywnie na stan skóry, zapewniając jej odpowiednie
odżywienie oraz nawilżenie. Potwierdziły to wyniki badań przeprowadzonych przez Laneri et al.
(2019), dotyczące analizy zawartości allantoiny
oraz kwasu glikolowego w śluzie Helix aspersa.
Wykazano, iż krem z około 2% zawartością śluzu
nadał skórze pożądane nawilżenie, zmniejszając
przeznaskórkową utratę wody oraz poprawiając
jej nawodnienie. Należy zaznaczyć, iż szczególnym atutem śluzu ślimaka jest brak komedogenności, dzięki czemu może być stosowany nie
tylko przy skórze odwodnionej, ale również przy
cerze skłonnej do trądziku (Harti et al., 2016).
Surowce kosmetyczne wykorzystywane
w preparatach przeciwstarzeniowych mogą mieć
także pochodzenie mikrobiologiczne, przykładem takiego surowca jest kombucha. Ekstrakt z
kombuchy wykorzystywany jest w tonikach, kremach, serach, produktach do pielęgnacji ciała i
włosów. Kombucha uzyskiwana jest ze słodzonej
herbaty poddanej procesowi fermentacji przez
grzybek herbaciany, określany inaczej jako SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeasts).
Najpopularniejszym substratem do wytwarzania
kombuchy jest herbata czarna oraz zielona. Istnieją natomiast prace naukowe wskazujące, że
do fermentacji można wykorzystać również inne
substraty jak np. Yerba Mate, a nawet kawę (Bortolomedi et al., 2022).
Grzybek herbaciany jest konglomeratem
różnorodnych bakterii i drożdży żyjących w symbiozie. Podstawowym szczepem jest Gluconaceto bacterxylinus, ponadto w surowcu obecne są
też szczepy bakterii kwasu octowego, m.in. A.
Xylium, A. Pasteurianus. Spośród drożdży do
najważniejszych zaliczyć należy takie gatunki
jak Saccharomyces, Saccharomydoces oraz Schizosaccharomyces (Jayabalan et al., 2014). Obecność różnorodnych składników w ekstrakcie zależne jest od występujących mikroorganizmów, a
także od surowca z którego został przygotowany
napój. Kombucha bogata jest w kwasy organiczNr 1/33/2022
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ne tj. octowy, glukonowy, cytrynowy, mlekowy,
witaminy z grupy B ( B1, B2, B6, B12), witaminę C.
Zawiera także aminokwasy, polifenole, minerały
(magnez, cynk, miedź, żelazo) oraz niewielką
ilość enzymów hydrolitycznych. Badania przeprowadzone przez Ziemlewska et al. (2021, 2022)
potwierdzają przeciwstarzeniowe i przeciwzapalne właściwości fermentatów z kombuchy, co jest
niezwykle istotne w kontekście zdrowego wyglądu skóry. Wykazano pozytywny wpływ fermentatów na żywotność oraz metabolizm komórekkeratynocytów i fibrolastów, obniżenie poziomu
transepidermalnej utraty wody (TEWL - Transepidermal Water Loss), wzrost poziomu nawilżenia
skóry oraz obniżenia jej pH. Ponadto kombucha
działa wzmacniająco, wspomaga syntezę kolagenu i elastyny, poprzez hamowanie aktywności kolagenazy i elastazy oraz wyrównuje koloryt skóry.
Dzięki swoim właściwościom kombucha wpływa
na rozjaśnienie przebarwień potrądzikowych, a w
przypadku aktywnego trądziku - na zmniejszenie
stanu zapalnego oraz ilości wyprysków (Pakravan et al., 2017). Zaobserwowano także wpływ
czasu fermentacji na wzrost potencjału antyoksydacyjnego ekstraktu tzn. dłuższy czas fermentacji wpływał na zwiększenie jego właściwości
antyoksydacyjnych. Kombucha charakteryzuje
się uniwersalnością, ekstrakt może być wykorzystywany do wszystkich typów cer, nawet tych
najbardziej problematycznych np. z trądzikiem
(Ziemlewska et al., 2021).
Podsumowanie

Procesy starzenia się skóry są nieuniknio-

ne, na tempo ich przebiegu wpływa szereg czynników, zarówno egzo-, jak i endogennych. Istotną
rolę w opóźnianiu niekorzystnych zmian starzeniowych, odgrywa aktywny styl życia, unikanie
używek oraz odpowiednio zbilansowana dieta.
Równie istotną rolę pełni właściwa pielęgnacja
skóry, która może mieć charakter zarówno działań profilaktycznych, jak i doraźnych tzn. wpływać na powstałe już zmiany starzeniowe.
Współczesne preparaty przeciwstarzeniowe bazują na szeregu składników aktywnych,
uzyskiwanych zarówno z surowców pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, jak też otrzymywanych na drodze procesów biotechnologicznych.
Włączanie do receptur kosmetycznych nowych
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komponentów wynika zarówno z lepszego zrozumienia samych procesów starzenia, jak też mechanizmów działania poszczególnych składników
przeciwstarzeniowych. W efekcie, konsumenci
uzyskują dostęp do produktów zawierających zarówno szeroko rozpowszechnione kolagen, elastynę, czy kwas hialuronowy, ale też specyficzne bioaktywne peptydy, bakuchiol, czy związki
aktywne występujące w ekstrakcie z kombuchy.
Dlatego też obecne na rynku preparaty kosmetyczne typu anti-aging charakteryzują się szerokim spektrum działania, obejmującym: działanie
antyoksydacyjne, odpowiednie odżywienie skóry, pobudzanie jej komórek do syntezy kolagenu
i elastyny, zapewnienie jej nawilżenia i ochrony
przez nadmierną utratą wody z naskórka.
Niewątpliwie odpowiednie i regularne stosowanie kosmetyków z substancjami takimi jak
bakuchiol, peptydy, kwas hialuronowy czy kombucha, stanowi skuteczną i nieinwazyjną metodę ograniczania procesów starzeniowych, a tym
samym zapewnienia skórze młodego wyglądu
oraz zagwarantowania spełniania jej wszystkich
funkcji przez długi okres czasu. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie konsumentów preparatami przeciwstarzeniowymi, konieczne są działania promujące wiedzę na temat odpowiedniej
profilaktyki, pozwalającej na opóźnianie procesów starzenia, jak też dalsze badania mające na
celu pozyskiwanie skutecznych i bezpiecznych
substancji, które mogły być wykorzystane w kosmetykach typu anti-aging.
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ZNACZENIE KRWI W ASPEKCIE BADAŃ SĄDOWYCH
THE SIGNIFICANCE OF BLOOD IN THE ASPECT
OF FORENSIC SCIENCES

Abstract

T

he blood is a biological trace, preserved at the crime scenes involving both humans
and animals. The modern interdisciplinary approach of forensics, based on the achievements in the field of medicine, biology, chemistry or physics, makes blood an extremely
informative material that allows not only to identify the donor of the material, but also, in
many cases, to reconstruct the course of the events.
The whole process of securing and analyzing the blood traces is complex and multistage. Management includes activities such as revealing potential bloodstains both by visual inspection and by nonspecific preliminary tests, e.g. using luminol or the Kastle-Mayer
test. The samples selected for further analysis are subjected to the specific confirmatory
tests, which allow for the group identification of the trace donor. The last stage is the individual identification based on the polymorphic microsatellite sequences and comparison of
profiles from samples secured at the scene with the reference material. Blood can also be
used as evidence in crimes involving animals, such as poaching, and crime against legally
protected species. In solving such cases, molecular methods are also used, consisting in sequencing of species-specific fragments of mitochondrial DNA, followed by bioinformatics
analysis, allowing the assignment of the tested material to a specific species.
There is no doubt that blood is an extremely important biological material, secured at the
sites of the most serious crimes against health and life. Recent decades have significantly
expanded the possibility of analyzing blood spots, not only improving the sensitivity of
material detection, but also significantly increasing the specificity and the informativeness
of analyses, which now allow for reliable individual and species identification of the trace
donors.

Key words: blood, forensic biology, polymorphism, individual identification.

Streszczenie

K

rew jest materiałem biologicznym zabezpieczanym na miejscach przestępstw dotyczących zarówno ludzi, jak i zwierząt. Współczesne interdyscyplinarne podejście nauk
sądowych, bazujących na osiągnięciach z zakresu medycyny, biologii, chemii, czy fizyki sprawia, że krew jest wysoce informatywnym materiałem, który pozwala nie tylko na
identyfikację donora materiału, ale także w wielu przypadkach na odtworzenie przebiegu
zdarzenia.
Sam proces zabezpieczania i analizy śladów krwawych jest złożony i wieloetapowy.
Postępowanie obejmuje takie działania jak ujawnianie potencjalnych plam krwawych zarówno w trakcie oceny wizualnej, jak i przy pomocy wstępnych testów niespecyficznych
np. przy wykorzystaniu luminolu lub testu Kastle-Mayera. Próby wytypowane do dalszych
analiz poddawane są specyficznym testom potwierdzającym, które pozwalają na identyfikację grupową donora śladu. Ostatnim etapem jest identyfikacja osobnicza prowadzona w
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oparciu o polimorficzne sekwencje mikrosatelitarne i porównanie profilów z prób zabezpieczonych na miejscu zdarzenia z materiałem porównawczym. Krew może być też wykorzystywana jako materiał dowodowy w przestępstwach dotyczących zwierząt, takich jak
kłusownictwo, czy przestępczość przeciw gatunkom prawnie chronionym. W rozwiązywaniu takich spraw, zastosowanie znajdują również metody molekularne, polegające na
sekwencjonowaniu specyficznych gatunkowo fragmentów mitochondrialnego DNA, a
następnie analizie bioinformatycznej, pozwalającej na przypisanie badanego materiału do
konkretnego gatunku.
Nie ulega wątpliwości, że krew jest niezwykle istotnym materiałem biologicznym, zabezpieczanym na miejscach najpoważniejszych przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu.
Ostatnie dekady znacznie poszerzyły możliwość analiz plam krwawych, nie tylko poprawiając czułość wykrywania materiału, ale także znacznie zwiększając specyficzność oraz
informatywność analiz, które obecnie pozwalają na wiarygodną identyfikację osobniczą
i gatunkową donorów śladów.

Słowa kluczowe: krew, biologia sądowa, polimorfizm, identyfikacja osobnicza.

Wstęp

Ślady biologiczne są od wieków wyko-

rzystywane do rozwiązywania spraw kryminalnych i wskazywania osób winnych popełnienia
przestępstw. Mimo że na przestrzeni lat zmieniały się dostępne metody, to każda z nich intuicyjnie opierała się na jednej z podstawowych zasad
nauk sądowych, a mianowicie na zasadzie wymiany Locarda. Zgodnie z nią, każdy kontakt pozostawia ślad. Przestępca zostawia ślad na miejscu zdarzenia, jak też może zabrać ślad z tego
miejsca (Mistek et al., 2018). Z czasem w śladach
zaczęto doszukiwać się obecności tak zwanych
„markerów”, czyli takiej właściwości osobnika,
która wyróżnia go z populacji. Dla celów identyfikacyjnych marker powinien być łatwy i tani
w oznaczeniu, nie ulegać wpływom środowiska,
być niezmienny przez cały okres życia, ale przede wszystkim cechować się wysokim polimorfizmem (Kowalczyk et al., 2018). Jednym z najbardziej informatywnych materiałów, znajdowanych
na miejscu przestępstw jest krew. Ślady krwawe
pozwalają nie tylko podjąć próbę identyfikacji
grupowej i osobniczej sprawcy, ale też ułatwiają
przeprowadzenie rekonstrukcji zdarzenia (Singh
et al., 2021).
Krew jest materiałem biologicznym, który jest często zabezpieczany w przypadku spraw
dotyczących ciężkich przestępstw, w tym rozbojów czy morderstw. Badania krwi, mające na celu
wskazanie donora materiał, jak i rekonstrukcję
przebiegu zdarzenia, wykorzystują interdyscyplinarne podejście, angażując specjalistów z zakre-
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su nauk sądowych, biologicznych, chemicznych
czy też medycznych (Aalders and Wilk, 2019).
Analiza plam krwawych obejmuje szereg etapów,
z których pierwszym jest ujawnienie oraz dokumentacja śladu, następnie materiał jest wstępnie
badany przy pomocy metod niespecyficznych
(np. przy wykorzystaniu luminolu czy testu z tetrametylobenzydyną) oraz specyficznych (próba
mikrosteroskopowa, testy immunochromatograficzne) (Brenzini and Pathak, 2018). Po procesowym zabezpieczeniu śladu oraz badaniach wstępnych, materiał trafia do laboratorium, w którym
prowadzone są dalsze czynności mające na celu
identyfikację grupową oraz osobniczą donora śladu.
Pierwsze wykorzystanie plam krwawych
w celach śledczych, miało miejsce w XIX wieku
i dotyczyło morderstwa czterech włoskich muzyków w Denver. Podejrzani, po analizie porównawczej plam z miejsca zdarzenia z plamami na
odzieży, przyznali się do popełnienia zarzucanego czynu. Również w tym okresie, miało miejsce
powstanie pracy naukowej Edwarda Piotrowskiego dotyczącej analizy śladów krwawych i będącej
jednocześnie pierwszym tego typu opracowaniem
(Dąbrowska et al., 2013; Bevel, 2006). Dalszy
postęp zarówno w biochemii, jak i później w biologii molekularnej, znacznie zwiększył zarówno
informatywność, jak i wiarygodność badań śladów krwawych. Celem pracy jest przedstawienie
znaczenia plam krwawych dla współczesnych
nauk sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem
badań mających na celu identyfikację donora śladu.
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Wstępne metody ujawniania
śladów krwawych

Wstępna analiza śladów krwawych po-

winna obejmować metody niedestrukcyjne, które
ingerują w ślad w jak najmniejszym stopniu, dlatego też początkowe czynności na miejscu zdarzenia, powinny obejmować wizualną ocenę śladów
przy zastosowaniu ewentualnych alternatywnych
źródeł światła (np. światło UV, lub podczerwień).
Przykładem tak zwanego forensic light source
jest np. Polilight, który generuje zarówno światło
podczerwone, jak i UV. Vandenberg i Oorschot
(2006), a następnie Barrera et al. (2018) wykazali, że aparat pozwala w pewnym stopniu (w zależności od liczby warstw) wykrywać ślady krwawe
na ścianach, które pokryto farbą.
W części przypadków materiał biologiczny występuje w formie rozcieńczonej na skutek
prób zacierania śladów (np. zmywanie plam krwawych). Dlatego też konieczne jest stosowanie dodatkowych metod, które pozwalają na detekcję
komponentów krwi w materiale rozcieńczonym
lub takim, który był poddany działaniu środków
chemicznych (Streeting et al., 2022). Jedną z
metod ujawniania śladów krwawych niewidocznych, przy standardowych źródłach oświetlenia
jest zastosowanie testów chemicznych, które w
wyniku reakcji z komponentami krwi dają reakcję barwną, lub wykazują chemiluminescencję.
Przykładem testu, którego zmodyfikowana metodyka została wykorzystana między innymi w testach Hemastix czy Chemstrip, opartego
o katalityczne właściwości pierścienia hemowego, jest reakcja z 3,3′, 5,5′-tetrametylobenzydyną
(TMB) (Matheson et al., 2022). W celu ujawnienia składnika krwi jakim jest hemoglobina, należy pobrać wymazówką drobną ilość badanego
materiału i przyłożyć do reagentu. Substancja aktywna pod wpływem katalizujących właściwości
hemu reaguje z peroksydazą, co zmienia pH, powodując zmianę barwy. Jeśli nastąpi natychmiastowa zmiana barwy z pomarańczowej na zieloną, (Tobe et al., 2007) lub granatową (po pewnym
czasie zielona barwa przechodzi w granatową)
(Webb et al., 2006) wynik jest uznawany za pozytywny. Jaśniejsza barwa wskazuje na niską zawartość hemoglobiny w badanym materiale. Hemastix wykazywał odpowiednią czułość dla prób
rozcieńczonych w stosunku 1:10 000 (pozytywny
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wynik pojawia się w czasie od 30 do 60 sekund)
oraz w stosunku 1: 100 000, gdzie pozytywny
wynik pojawia się w czasie od 45 sekund do 2
minut (Tobe et al., 2007).
Testem barwnym, służącym do wstępnej
weryfikacji śladów krwawych, jest test KastleMayera (KM). To wieloetapowy test na ujawnianie zarówno świeżej, jak i nawet kilkudziesięcioletniej krwi (Castro and Coyle, 2013; Splading
et al., 2002). Podobnie jak wiele innych metod,
wykorzystuje kataliczne zdolności pierścienia hemowego w reakcji utleniania inicjowanej
przez nadtlenek wodoru. Reakcja ta powoduje
wyczerpywanie się elektronów w centrum hemu
hemoglobiny. Po dodaniu kropli fenoloftaliny do
wspomnianej wcześniej próbki, oddaje ona elektrony hemoglobinie, redukując się do fenoloftaleiny powodując zmianę zabarwienia na intensywnie różowy kolor (Casali et al., 2020; Higaki
and Philp, 1976). Wynik pozytywny następuje
po upływie 30 sekund (Casali et al., 2020). Negatywna próba nie reaguje po dodaniu nadtlenku wodoru (Tobe et al. 2007). Test Kastle-Mayer
wykazuje większą czułość przy stosowaniu bezpośrednim, na ślad biologiczny w przeciwieństwie do Hemastix’u, który może wykryć mniejsze ilości oraz wartości stężenia krwi przy teście
pośrednim poprzez pobranie próbki wymazówką.
Czułość obu testów zaczyna spadać przy rozcieńczeniu krwi od 1:10 000 do 1:100 000 (Webb et
al., 2006). Oprócz stopnia rozcieńczenia próby,
niekorzystny wpływ na przebieg ujawniania śladu ma też działanie czynników atmosferycznych.
Badania Casali et al. (2020) potwierdziły, że test
KM wykrywa zaschniętą krew rybią w 40% przypadków z prób poddanych działaniu światła słonecznego, a w 26,7% w próbach poddanych działaniu pozostałych czynników atmosferycznych,
takich jak wilgotność, temperatura powietrza czy
wiatr. Ponadto ograniczeniem obydwu przedstawionych metod jest ich niespecyficzny charakter.
Zarówno Hemastix, jak i test KM są podatne na
wyniki fałszywie dodatnie, które mogą powstawać np. w przypadku śladów wykrywanych na
przedmiotach z żelaza lub jego stopów, na skutek
obecności rdzy czy zanieczyszczenia powierzchni
materiałem roślinnym, zawierającym peroksydazy. Wynik fałszywie dodatni został potwierdzony
np. w przypadku reakcji z cebulą, czy ziemniaka-
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mi (Tobe et al., 2007), ponadto dodatek antyoksydantów, takich jak np. kwas askorbinowy, może
prowadzić do wyników fałszywie negatywnych
(Casali et al., 2020).
Ograniczeniami testów KM i Hemastix
jest także relatywnie mała powierzchnia, która
może być poddawana badaniu oraz niewystarczająca czułość detekcji (Matheson et al., 2022).
Jednoczesne badanie większych obszarów z
większą czułością jest możliwe, dzięki zastosowaniu testów opartych na chemiluminescencji.
Jednym z najbardziej znanych przykładów wykorzystania tego zjawiska w praktyce kryminalistycznej jest zastosowanie luminolu, który po
raz pierwszy został użyty pod koniec lat 30. i do
chwili obecnej jest cennym narzędziem w rękach
organów ścigania (Streeting et al. 2022; Łuczak
et al. 2006). Test chemiczny z luminolem jest
relatywnie tanim, czułym i prostym systemem
wykrywania zarówno krwi świeżej, jak i plam
krwawych zdeponowanych na długo przed wystąpieniem wynaczynienia. Metoda ta jest wykorzystywana zwłaszcza w przypadku trudnych
do wykrycia okiem nieuzbrojonym śladów oraz
plam, w przypadku których sprawca podjął próbę
ich usunięcia, przy zastosowaniu metod mechanicznych bądź chemicznych (Barni et al., 2007;
Dilbeck, 2006). Luminol stosowany jest w postaci aerozolu lub sprayu, dzięki czemu może łatwo
i nieinwazyjnie dla śladu biologicznego pokryć
większą powierzchnię (Barni et al., 2007; Webb
et al., 2006).
W środowisku zasadowym rozcieńczony
w wodzie jałowej luminol, w obecności katalizatora, którym jest między innymi grupa hemowa hemoglobiny, jest utleniany przez nadtlenek
wodoru, czemu towarzyszy emisja chemiluminescencji (Hayashi et al., 2019). Pozytywna próba
luminolu reaguje natychmiast z substratem, dając
ciemno-niebieską, białoniebieską lub żółto-zieloną (Brenzini et al., 2018) luminescencję pojawiającą się w miejscu osadzania przez ponad 1
minutę. Próba negatywna nie reaguje na dodanie
odczynnika. Luminol nie ma negatywnego wpływu na wstępne badania laboratoryjne krwi, takie
jak testy precypitacyjne, czy badania grupowe
krwi, ponadto większość badaczy jest zgodnych,
że zastosowanie luminolu nie wpływa także negatywnie na wyniki analiz molekularnych (Hay-
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ashi et al., 2019; Garofano et al., 2006; Gross et
al., 1999). Pierwotnie, wśród wad luminolu, wymieniana była relatywnie niska trwałość roztworu roboczego, który musiał być przygotowywany
bezpośrednio przed oględzinami (Łuczak et al.,
2006). Istnieją alternatywne środki pozwalające
na detekcję plam krwawych, niewidocznych podczas zwykłych oględzin. Alternatywą dla luminolu jest Bluestar forensic, który działa na identycznej zasadzie jak luminol, jest jednak mniej
destrukcyjny dla próbek i podczas ujawniania
mniej je degraduje (Dilbeck et al., 2006), ponadto
wykazuje większą trwałość i może być wykorzystany do kilku dni po przygotowaniu (Łuczak et
al., 2006).
Badania co do czułości Bluestar, jak i luminolu, dają niejednoznaczne wyniki. Łuczak et
al. (2006), porównując obydwie substancje, wykazali, że w przypadku podłoży absorbujących,
granicznym rozcieńczeniem było 1:10000, dla
podłoża nieabsorbującego, detekcję krwi potwierdzono przy rozcieńczeniu 1:50000. Z kolei
Tobe et al. (2006), wykazali, że zarówno luminol,
jak i Bluestar wykrywały krew rozcieńczoną 100
000 razy, przy czym chemiluminescencja uzyskiwana dla luminalu była trwalsza i wyraźniejsza.
Podobnie wyższą czułość luminolu potwierdzają
wyniki Webba et al. 2006, którzy uzyskali wynik
pozytywny dla krwi rozcieńczanej 1:5000000. Z
kolei Howard et al. (2019), zauważyli skuteczniejsze działanie luminolu, niż Bluestar, w przypadku plam krwawych, które były zmywane przy
użyciu detergentów na bazie nadwęglanu sodu.
Większość opracowań jest zgodna, że zróżnicowane wyniki czułości mogą wynikać zarówno
z warunków badania, jak i rodzaju podłoża, na
którym badana jest krew (Seashols et al., 2013).
Niemniej w celu poprawy zarówno czułości, jak
i specyficzności reakcji, prowadzone są ciągłe
modyfikacje składu preparatów, w efekcie czego
powstają nowe rozwiązania, takie jak Bluestar
Magnum, wykazujący trzykrotnie wyższą czułość niż podstawowa wersja Bluestar Forensic
(Howard et al., 2019). Chemiluminescencja może
być wykorzystywana także do ujawniania śladów
krwawych, które były poddane próbom zatarcia,
np. poprzez zastosowanie środków chemicznych
(Seashols et al., 2013), zamalowanie (Brenzini
and Pathak, 2018), czy też zastosowanie wysoNr 1/33/2022
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kich temperatur (Vineyard et al., 2019).
Problemem przy detekcji plam krwawych,
niezależnie od zastosowanego systemu są reakcje
niespecyficzne, które wynikają z faktu, że emisja
chemiluminescencji występuje nie tylko na skutek reakcji z hemem. Emisja chemiluminescencji może być katalizowana także między innymi
przez takie związki jak peroksydaza chrzanowa
czy też zawarty w wybielaczach podchloryn sodu,
miedź metaliczna, oraz substancje znajdujące się
w składzie niektórych środków do polerowania
mebli oraz farb emaliowych (Indalecio-Céspedes et al., 2021; Barni et al., 2007). Dlatego też,
zarówno reakcja z TMB, próba KM, czy metody oparte na chemiluminescencji mają charakter
testów wstępnych, mających za zadanie wytypowanie śladów, które będą poddawane kolejnym,
bardziej specyficznym analizom.
Testy potwierdzające

Jedną

z grup testów potwierdzających
wykorzystywanych w badaniu krwi są testy immunochromatograficzne, takie jak ABAcard, HemaTrace czy Rapid Stain Identification (RSID)
(Howard et al., 2019). Przed ich wprowadzeniem
stosowano testy specyficzne, wśród których najpopularniejsze są test Takayamy oraz Teichmanna. Test Takayamy polega na powstawaniu hemochromogenu, podczas ogrzewania badanej próby
z pirydyną i glukozą w środowisku zasadowym.
W trakcie reakcji, w przypadku prób pozytywnych, powstają charakterystyczne, obserwowane
mikroskopowo brązowo-czerwone kryształki pirydyny ferroprotoporfiryny (Stewart et al., 2018;
Virkler and Lednev, 2009). Podobny przebieg
ma wykonanie testu Teichmanna, polegającego
na ogrzewaniu podsuszonej próbki z lodowatym
kwasem octowym i pierwiastkami zaliczanymi
do grupy halogenków, co prowadzi do powstawania romboidalnych kryształów hematyny (Virkler
and Lednev, 2009).
Pomimo specyficzności w stosunku do
hemu, obydwa testy wykazują relatywnie niską
czułość, co prowadzi do potencjalnych wyników
fałszywie ujemnych. Wykrywają krew w rozcieńczeniach do 1:10 (Stewart et al., 2018; Johnston
et al., 2008; James et al., 2005).
Znacznie wyższą czułością charakteryzują
się testy przepływu bocznego, oparte na immunoNr 1/33/2022
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chromatografii, takie jak ABAcard, HemaTrace i
Hexagon OBTI. Testy immunochromatograficzne mogą wykorzystywać reakcję między przeciwciałami specyficznymi i antygenem, którym
może być np. hemoglobina wyższych naczelnych
(Johnston et al., 2008). Wynik dodatni jest obserwowany w postaci barwnego paska w okienku
testowym, warunkiem uznania wyniku za wiarygodny jest uzyskanie reakcji barwnej w okienku
kontrolnym, co potwierdza prawidłowe przeprowadzenie oznaczenia.
W zależności od producenta zestawu, wykorzystane mogą być różne przeciwciała, testy
ABAcard® HemaTrace® oraz HemDirect Hemoglobin opierają się na przeciwciałach przeciwko hemoglobinie, a test RSID™-Blood na
detekcji glikoforyny. Horjan et al. (2016), porównując czułość trzech komercyjnych zestawów, uzyskali najlepszy wynik dla ABAcard®
HemaTrace®, który dawał wynik pozytywny w
przypadku krwi rozcieńczanej 1:10000000 razy,
dając jednocześnie fałszywie ujemny rezultat dla
prób rozcieńczanych dziesięciokrotnie, z kolei
test RSID™-Blood, był odporny na hook effect,
przy rozcieńczeniu 1:10, ale wykazywał czułość
dla prób rozcieńczanych zaledwie 1:1000.
Gdy badania wstępne oraz test specyficzne potwierdzą, że zabezpieczony ślad to krew
ludzka (lub zwierzęca w przypadku przestępstw z
udziałem zwierząt takich jak np. kłusownictwo),
konieczne jest zawężenie potencjalnej grupy donorów śladu, a następnie jego indywidualizacja,
to znaczy przypisanie śladu zabezpieczonego na
miejscu przestępstwa do konkretnego osobnika.
W tym celu prowadzone są badania molekularne,
oparte na markerach białkowych (np. antygeny
grupowe krwi) oraz na polimorfizmach w sekwencji DNA.
Markery białkowe,
a markery DNA

Ujawnianie śladów krwawych może sta-

nowić jednocześnie pierwszy etap identyfikacji
donora materiału biologicznego. Wstępna identyfikacja grupowa może być oparta o markery
białkowe. Historycznie pierwszymi makromolekułami, które wykorzystywano do analiz identyfikacyjnych, były białka grupowe krwi. Pierwsze
antygeny grupowe krwi zostały odkryte przez
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Landstainera w roku 1903 i były to antygeny
oznaczone jako A i B (Sensabaugh, 1981). Wykorzystanie zjawiska aglutynacji, zachodzącej na
skutek reakcji między antygenami znajdującymi
się na erytrocytach a przeciwciałami w surowicy,
było pierwszym testem identyfikacji grupowej,
prowadzonej w oparciu o polimorfizm białek
krwi (Enawgaw et al., 2022).
Po raz pierwszy antygeny AB zostały wykorzystane do celów identyfikacyjnych w latach
20. XX wieku, jednak ze względu na ich relatywnie niski polimorfizm oraz ograniczoną stabilność, pojawiła się konieczność poszerzania analiz
o kolejne markery białkowe. Były to między innymi białka układu grupowego GM, plazminogenu, czy haptoglobin (Bae and Choe, 1970). Do lat
70., elektroforeza białek była jedną z wiodących
technik identyfikacyjnych, a do celów sądowych
wykorzystywano między innymi analizę takich
białek jak plazminogen, czy enzymy erytro- i leukocytarne takie jak fosfoglukomutaza I, czy esteraza D (Parker et al., 2021; Virkler and Lednev,
2009). Obecnie, znaczenie białek w identyfikacji
osobniczej jest ograniczone, wynika to między
innymi z ich małej stabilności, szybkiego tempa
degradacji, a zwłaszcza ze zbyt niskiego stopnia
polimorfizmu (Butler, 2011). Niemniej, rozwój
metod proetomicznych takich jak MALDI-TOF
(Matrix Assisted Laser Desorption Ionization
– Time of Flight), czy wysokosprawnych technik
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chromatograficznych HPLC sprawia, że podejmowane są próby wykorzystania analiz proetomicznych do ustalania czasu zgonu (Mizukami
et al., 2020), badań toksykologicznych (Duriez
et al., 2016), czy prób identyfikacji gatunkowej
(Welker, 2018).
W kontekście badań mających na celu identyfikację osobniczą, dominującym podejściem są
analizy z zakresu genetyki sądowej, uwzględniające polimorfizm w sekwencji DNA. Prawdziwy
przełom nie tylko dla genetyki sądowej, ale dla
całej biologii molekularnej, przyniosły lata 80.
wieku XX. W tym okresie opracowano technikę łańcuchowej reakcji polimerazy – PCR (Polymerase Chain Reaction) (Mullis, 1990), która
również dzisiaj stanowi podstawę w wielu dziedzinach, takich jak: diagnostyka molekularna,
ekologia, taksonomia, czy medycyna spersonalizowana (Al-Ali et al., 2022; Wu et al., 2022; Shen
et al., 2021).
Metoda polega na specyficznym związaniu starterów do matrycy, która w obecności wolnych deoksynukleotydów, jonów magnezu, jest
powielana (amplifikowana) w kolejnych cyklach
o określonym profilu termicznym, dzięki aktywności polimerazy, następnie produkty reakcji są
rozdzielane elektroforetycznie w żelach agarozowych lub poliakrylamidowych (Rys. 1). PCR
pozwala na amplifikację kwasów nukleinowych
(zarówno DNA, jak i RNA po uprzedniej odwrot-

Rys. 1 Rozdział elektroforetyczny produktów reakcji PCR, wskazujący na polimorfizm długości analizowanych fragmentów (materiały własne).
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nej transkrypcji), w efekcie czego ze śladowych
ilości materiału genetycznego, możliwe jest uzyskanie wielu kopii materiału wyjściowego w relatywnie krótkim czasie (Zhu et al., 2020), co jest
szczególnie istotne w przypadku prób kontaktowych, spotykanych w praktyce kryminalistycznej
(np. wymazy z klamek czy telefonów, gdzie izolacja prowadzona jest z niewielkiej liczby komórek nabłonkowych).
Drugim, istotnym z perspektywy genetyki
sądowej odkryciem, było opracowanie tak zwanej metody analizy ,,genetycznego odcisku palca”
(DNA fingerprint). Technika została opracowana
przez Alexa Jeffreysa w roku 1984, który badał
przy użyciu techniki RFLP (Restriction Fragment
Length Polymorphism) polimorficzne sekwencje
w intronach mioglobiny (Jeffreys et al., 1985),
w efekcie czego zespół wykazał obecność tak
zwanych fragmentów minisatelitarnych VNTR
(Variable Number Tandem Repeats), tworzonych
przez motyw 10-100 nukleotydów, powtórzony
wielokrotnie (Bara et al., 2018). Metoda została
szybko zaadaptowana do celów sądowych i jeszcze w drugiej połowie lat 80. wykorzystywana do
ustalania profili genetycznych z próbek zaschniętej krwi czy nasienia (Imam et al., 2018; Gill et al.,
1985). Jeffreys był pionierem w dziedzinie genetyki sądowej, który po raz pierwszy wykorzystał
identyfikację molekularną do celów sądowych, w
sprawie Pitchforka, który był pierwszym skazanym na podstawie wyników z badań DNA (Aronson, 2005). Mimo że technika była przełomowa,
jak na ówczesne warunki (cechowała się wysoką
siła dyskryminacji i czułością), to w dalszej perspektywie zauważalne były jej niedoskonałości.
Jedną z nich była analiza relatywnie długich sekwencji, co znacznie utrudniało analizę materiału
zdegradowanego i pofragmentowanego. Dlatego
też metody obecnie wykorzystywane do opracowania profili genetycznych, opierają się na fragmentach mikrosatelitarnych STR (Short Tandem
Repeats), lub mini-STR, które ze względu na
mniejszą długość sekwencji mogą być amplifikowane z bardziej zdegradowanego materiału, a
ponadto wykazują znacznie wyższy polimorfizm
(Emery et al., 2020; Thakar et al., 2020).
Niemniej, współczesna identyfikacja
osobnicza czerpie zarówno z pomysłu Jeffreysa,
jak i odkrycia Mullisa, które stanowią podstawę
Nr 1/33/2022
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dla obecnie wykorzystywanych metod. Ma to odzwierciedlenie w metodzie mulitplex PCR, która
stanowi złoty standard we współczesnej identyfikacji osobniczej. Technika pozwala na jednoczesną amplifikację wielu matryc zawierających
sekwencje mikrosatelitarne, następnie produkty
reakcji są rozdzielane przy zastosowaniu elektroforezy kapilarnej, ze względu na długość fragmentów.
Krew w genetyce sądowej

Z

perspektywy analiz molekularnych,
krew stanowi bardzo dobry materiał biologiczny,
z którego relatywnie łatwo uzyskać dużą ilość
DNA dobrej jakości. Pełne profile genetyczne
udaje się uzyskać nie tylko ze świeżych plam
krwawych, ale także ze starszych, zaschniętych
śladów krwawych, o ile próby były przechowywane w odpowiednich warunkach, bez ekspozycji na czynniki degradujące (Panda et al., 2019).
Niemniej, współczesne protokoły izolacji pozwalają na uzyskiwanie materiału genetycznego np.
z prób poddawanych działaniu wysokiej temperatury. Hady et al. (2021), potwierdzili, że plamy krwi poddane działaniu temperatury 100oC,
dawały pozytywny wynik zarówno w teście
wstępnym Kastle-Mayera, jak też pozwalały na
wyizolowanie DNA o stężeniu przekraczającym
50 ng/µl i uzyskanie produktów po amplifikacji
metodą PCR.
Po procesowym zabezpieczeniu śladu, pobraniu materiału i testach wstępnych, próbka trafia
do laboratorium, gdzie pierwszym etapem badań
molekularnych jest izolacja materiału genetycznego. W przypadku genetyki sądowej, istnieją
różne protokoły izolacji, wśród których największe znaczenie mają metoda organiczna, oparta na
złożach krzemionkowych metoda absorpcji-elucji oraz metoda wykorzystująca kulki magnetyczne (magnetic beads), na których opłaszczane jest
DNA (Chong et al., 2021). Izolacja składa się z
kilku etapów, pierwszym z nich jest liza komórki,
osiągana za pomocą środków o charakterze detergentów (np. SDS) i soli chaotropowych w połączeniu z proteinazą, która ma za zadanie trawienie
białek, zwłaszcza białek histonowych oraz nukleaz. W przypadku metod wykorzystujących złoża
krzemionkowe, lizat jest nanoszony na kolumienkę, do której wiąże się DNA. Następnie kolumna
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poddawana jest serii płukań, których zadaniem
jest oczyszczenie próbki zarówno z pozostałych
elementów komórkowych, barwników (np. hemoglobiny), czy też pozostałości odczynników,
które mogłyby być inhibitorem przebiegu amplifikacji. Ostatnim etapem jest elucja, podczas
której materiał DNA jest wymywany ze złoża i
zawieszany w buforze o odpowiedniej sile jonowej i pH (np. bufor TRIS). W praktyce sądowej
wykorzystywana jest także metoda direct PCR,
która integruje proces izolacji i amplifikacji. Do
zalet techniki niewątpliwie należy znaczne przyspieszenie analizy, jednak zbyt wysokie stężenie
inhibitorów może utrudniać uzyskanie optymalnej wydajności amplifikacji (Ambers et al., 2018;
Cavanaugh et al., 2018).
W przypadku standardowych protokołów
przeprowadza się ocenę jakości i ilości wyizolowanego materiału, przy pomocy metod spektro-,
lub fluorymetrycznych oraz metody Real-Time
PCR (Simoes et al., 2020). Następnie wyizolowane DNA wykorzystywane jest dla celów identyfikacji osobniczej, lub grupowej.
Identyfikacja osobnicza
Polimorfizm w sekwencji nukleotydowej
może dotyczyć zarówno długości fragmentu, jak
i składu nukleotydowego sekwencji, dlatego też
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genetyka sądowa wykorzystuje dwa rodzaje polimorfizmu STR (Short Tandem Repeats), opartej
na długości fragmentów powtórzonych tandemowo, oraz SNP (Single Nucleotide Polymorphism),
opartym na różnicy w pojedynczych nukleotydach (Butler, 2011). W przypadku identyfikacji
osobniczej, zdecydowanie najczęściej stosowaną
metodą jest analiza polimorfizmu STR (Chakravarty and Pandya, 2022). Krótkie powtórzenia
tandemowe, nazywane też mikrosatelitami, są
rozmieszczone głównie w regionach niekodujących. Sekwencje mikrosatelitarne składają się
z motywów tworzonych przez krótki fragment
rdzeniowy (od 2 do 6 nukleotydów – Rys. 2) powtórzony wielokrotnie i w ten sposób tworzący
różną liczbę alleli w populacji.
W oparciu o polimorfizm STR badany w
wielu loci, tworzony jest unikalny profil genetyczny. W ten sposób porównanie profilu uzyskanego z materiału dowodowego z materiałem referencyjnym, umożliwia podjęcie próby wskazania
donora śladu. Metodą pozwalającą na analizę polimorfizmu STR stała się modyfikacja klasycznego PCR – multiplex PCR. Technika pozwala na
jednoczesną amplifikację wielu loci, co znacznie
przyspiesza analizę oraz zwiększa siłę dyskryminacji metody. Technika multiplex wykorzystuje

Rys.2 Przykład polimorfizmu STR na przykładzie motywu AGGA (materiały własne).
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Rys. 3. Wynik rozdziału elektroforetycznego sekwencji mikrosatelitarnych w układzie 6-FAM, z zaznaczeniem polimorficznych loci (materiały własne).
w jednej reakcji wiele par wyznakowanych fluorescencyjnie starterów (obecnie zwykle ponad 20
w przypadku identyfikacji ludzi), które hybrydyzują do specyficznych regionów w DNA, i inicjują amplifikację. Następnie produkty reakcji są
rozdzielone podczas elektroforezy kapilarnej, ze
względu na długość sekwencji. System detekcji
w połączeniu z laserem rozpoznaje kolor fluorochromu, wyświetlając wyniki w poszczególnych
kanałach detekcji ( Rys. 3).
Po raz pierwszy analizę STR wprowadzono do praktyki w 1992, pierwszy zestaw złożony
był z dwóch polimorficznych układów, jednak
w roku 1998 multiplex zawierał już cztery, a rok
później – siedem loci (Edwards et al., 1991). Analiza STR została także zaadoptowana do badań
prób o wyższym stopniu degradacji. Modyfikacja
metody – miniSTR – polega na takim zaprojektowaniu starterów, aby wiązały się bliżej sekwencji
mikrosatelitarnej, w rezultacie otrzymywane są
krótsze amplikony (kosztem długości obszarów
flakujących), co zwiększa szansę na uzyskanie
profili z prób z wyższym stopniem degradacji
Nr 1/33/2022
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materiału (Thakar et al., 2020).
Badne loci różnią się liczbą alleli, a tym
samym siłą dowodową, czyli formułowanych na
ich bazie opinii. Do najbardziej polimorficznych
loci sekwencji u człowieka należą SE33, w przypadku którego wykryto ponad 100 różnych alleli,
D21S11 z liczbą alleli wynoszącą 89, czy FGA o
80 różnych allelach (Butler and Gill, 2012; Butler,
2006). Komercyjnie dostępne zestawy do identyfikacji osobniczej pozwalają na jednoczesną
amplifikację ponad 20 markerów autosomalnych
oraz loci znajdujących się na chromosomach płci,
takich jak gen amelogeniny. W praktyce, przy tej
liczbie odpowiednio dobranych i walidowanych
loci, nie jest możliwe uzyskanie dwóch identycznych profili genetycznych. Dla przykładu,
zestaw GlobalFiler STR loci, amplifikujący 21
autosomalnych STR, w analizie przeprowadzonej
na grupie 159 osób (Al-Eitan et al., 2019), pozwolił na wskazanie łącznie 203 różnych alleli,
co przekładało się na istnienie 3.037x1034 możliwych genotypów. Uzyskany wynik wskazywał,
że szansa na wystąpienie tego samego genotypu u
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dwóch losowo badanych osób z populacji wynosi 1,06x10-24. Niemniej, opinie z badania STR,
nawet mimo tak znaczącego polimorfizmu, nie
mogą prowadzić do kategorycznych wniosków.
O ile możliwe jest jednoznaczne wykluczenie
podobieństwa między dwoma profilami, to w
przypadku identycznych profili między materiałem dowodowym i referencyjnym, formułowana
jest opinia, że dana osoba jest donorem próbki z
prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością. Współczesna genetyka sądowa, cechuje się
rozbudową zestawów multiplex i włączaniem
do nich kolejnych polimorficznych loci, efektem czego są zestawy pozwalające na jednoczesną amplifikację ponad 30 STR (Fan et al., 2021)
przy zastosowaniu standardowej metodyki, to
znaczy reakcji PCR i późniejszego rozdziału
podczas elektroforezy kapilarnej. W przypadku
zastosowania technik sekwencjonowania nowej
generacji (zwłaszcza Massive parallel sequencing
– MPS), możliwa jest analiza ponad 100 markerów STR w jednej reakcji (Fan et al., 2022).
Identyfikacja gatunkowa

Krew

może stanowić materiał w przypadku przestępstw z udziałem zwierząt, takich
jak np. kłusownictwo, przemoc w stosunku do
zwierząt, wypadki komunikacyjne, czy przemyt
(Listos et al., 2015). Przestępczość przeciwko gatunkom chronionym generuje nielegalny międzynarodowy obrót surowców zwierzęcych, którego
wartość jest szacowana na ponad 30 miliardów
USD rocznie (Daeid, 2021). W przypadku takich
przestępstw szczególne znaczenie ma identyfikacja gatunkowa, która prowadzona jest w dużej
mierze w oparciu o mitochondrialne DNA (mtDNA), które zawiera sekwencje konserwatywne i
specyficzne dla poszczególnych gatunków. Regionami mtDNA, najczęściej wykorzystywanymi
do identyfikacji prób o nieznanym pochodzeniu
gatunkowym, są oksydaza cytochromu I (COI)
oraz cytochrom b, które są wykorzystywane także w ekologii molekularnej do celów barcodingu
(Burnham-Curtis et al., 2021).
W przeciwieństwie do identyfikacji osobniczej, badania polimorfizmu w mtDNA opiera
się na analizie SNP. Sama metodologia przygotowania prób i etapów wstępnych jest podobna do
tej stosowanych w analizie sekwencji mikrosate-
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litarnych. Z materiału biologicznego prowadzona
jest izolacja DNA, następnie oceniana jest jego
jakość i ilość. Kolejnym etapem jest amplifikacja wybranych fragmentów, w przeciwieństwie
do identyfikacji osobniczej, w tym wypadku
prowadzi się klasyczną reakcję PCR, z wykorzystaniem pojedynczej pary starterów. Do celów
identyfikacji gatunkowej najczęściej wykorzystuje się uniwersalne startery, które hybrydyzują do sekwencji konserwatywnych, jednocześnie
flankując obszar zawierający polimorficzne dla
poszczególnych gatunków nukleotydy. Produkty
PCR są poddawane sekwencjonowaniu metodą
Sangera, lub służą do przygotowania bibliotek do
sekwencjonowania NGS (Linacre, 2021). Biorąc pod uwagę, że do identyfikacji gatunkowej
wymagane są relatywnie krótkie fragmenty, sekwencjonowanie metodą Sangera sprawdza się w
tym wypadku dosyć dobrze. Ostatni etap badania
obejmuje analizę bioinformatyczną, pozwalającą
porównać uzyskane sekwencje między sobą, lub
z zasobami baz danych (takich jak GenBank, czy
Ensembl), wskazanie lokalizacji polimorficznych
nukleotydów, oraz zbadanie relacji filogenetycznych między próbkami a sekwencjami pochodzącymi z baz danych (Rys. 4).
Szereg badań potwierdza skuteczność
identyfikacji gatunkowej prowadzonej ze śladów krwawych, także tych zdegradowanych.
Uniwersalne startery dla genu COI zostały wykorzystane przez Daltona and Kotze (2011) do
weryfikacji pochodzenia gatunkowego mięsa, zabezpieczonego w sprawie o kłusownictwo. Wyniki sekwencjonowania potwierdziły, że badane
próby należały do podlegającego ochronie gatunku antylopy. Amplifikacja fragmentu sekwencji
cytochromu b pozwoliła także na rozwiązanie
ciekawej sprawy dotyczącej spalonych szczątek
zwierzęcych (Sharma and Gupta, 2018). Materiał do badań stanowiły znalezione wśród popiołu nadpalony skrzep krwi, kamień oraz cierń
ze śladami zaschniętej krwi. Zespół potwierdził,
że krew należała do leoparda (Panthera pardus),
zabitego przez mieszkańców okolicznej wioski.
Uzyskiwanie wyników ze zdegradowanej próby,
wynika ze specyfiki mtDNA, który występuje w
komórkach w dużej liczbie kopii, jest otoczony
podwójną błoną, przez co wykazuje znacznie
większą trwałość na działanie niekorzystnych
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Rys. 4. Drzewo filogenetyczne, opracowane na podstawie zestawienia sekwencji oksydazy cytochromowej I. Drzewo obrazuje relacje filogenetyczne, między wybranymi gatunkami zwierząt. Analizę
wykonano metodą NJ, w programie Mega X, przy wartości bootstrap 1000 (materiały własne).
czynników, takich jak temperatura, czy warunki Zauważalne jest zwłaszcza coraz bardziej intenśrodowiskowe (Kowalczyk et al., 2021; Grela et sywne włączanie nowych osiągnięć zakresu biologii molekularnej, do praktyki sądowej.
al., 2021; Dudas et al., 2019).
Interdyscyplinarne podejście do badania
plam krwawych, integrujące osiągnięcia z zaPodsumowanie
chemii, biologii, fizyki, czy medycyny, w
Krew stanowi niezwykle cenny i infor- kresu
połączeniu z dynamicznie rozwijającym się warmatywny materiał, zabezpieczany na miejscu sztatem badawczym, znacznie zwiększa wartość
przestępstw. Szeroki wachlarz narzędzi i technik dowodową oraz wiarygodność formułowanych
pozwala na ujawnianie śladów krwawych, na- opinii, które niejednokrotnie decydują o winie
wet tych zdeponowanych wiele lat przed prze- lub niewinności.
prowadzeniem badania lub takich, w przypadku
których podjęte zostały próby zacierania śladów.
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WPŁYW NANODIAMENTÓW NA PARAMETRY ROZWOJOWE
ŚWIERSZCZA DOMOWEGO ( ACHETA DOMESTICUS )
THE INFLUENCE OF NANODIAMONDS ON THE DEVELOPMENTAL
PARAMETERS OF HOUSE CRICKET ( ACHETA DOMESTICUS )

Abstract

T

his work aimed to evaluate the developmental parameters of Acheta domesticus after
two-generation exposure to low dietary concentrations of NDs (doses: 0.2 and 2 μg·g-1).
The wild insect line and an insect line selected for longevity to verify coping mechanisms
with environmental stress. It was designed to assess whether NDs administered during the
life cycle of crickets in successive generations affect the developmental parameters and the
proportion of larvae with particularly slow growth (so-called midgets). The second aim was
to test whether individuals selected from a long-lived line exhibit more efficient compensatory mechanisms related to organismal development than individuals from the wild line. In
addition, the regenerative capacity of the insects was examined after NDs withdrawal.
To collect data, photographs of individual insect cohorts were taken on defined developmental days and analyzed using ImageJ software. Extensive data were collected showing
changes in body size and comparisons of developmental rates between groups and lines.
The results proved the largest body size of 1st generation and significantly higher growth
rate. It can be assumed that exposure to low doses of ND to be safe. Generation 2nd from
both lines exhibited significantly smaller sizes, particularly in the wild line treated with
higher ND concentrations. It is speculated that ND-induced epigenetic modifications may
shape offspring responses. Elimination of ND from the diet did not restore the studied parameters. Importantly, there was a noticeable increase in the percentage of so-called midgets. The inherited epigenetic pattern may be inadequate after the withdrawal of the stress
factor.
The negative effects of NDs may extend beyond the “contact time” with these particles.
Environmental contamination by NDs is challenging, especially in multigenerational exposures. Special care must be taken when using NDs in various areas of life.

Key words: nanodiamonds, multigenerational exposure, body development, epigenetic,
recovery.

Streszczenie

Nieodwracalną konsekwencją coraz szerszego zastosowania nanodiamentów (ND), jest

wzrastający udział tych cząsteczek w środowisku. Jak dotąd, podjęto niewiele badań dotyczących potencjalnej toksyczności ND dla organizmów, zwłaszcza w zakresie chronicznej,
wielopokoleniowej ekspozycji.
Praca miała na celu ocenę parametrów rozwojowych Acheta domesticus po dwupokoleniowym narażeniu na niskie stężenia ND w diecie (dawki: 0,2 i 2 μg·g-1). W eksperymencie wykorzystano dziką linię owadów oraz selekcjonowaną w kierunku długowieczności,
w celu zweryfikowania mechanizmów radzenia sobie ze stresem środowiskowym. Badano czy ND podawane przez cały cykl życiowy świerszcza w kolejnych pokoleniach, mają
wpływ na rozmiar ciała owadów oraz odsetek larw o szczególnie wolnym wzroście (tzw.
mikrusy). Ponadto, sprawdzono, czy osobniki z linii długożyjącej wykazują sprawniejsze
mechanizmy kompensacyjne związane z rozwojem organizmu, w porównaniu do linii dzikiej. Zbadano również możliwości regeneracyjne dostrzegalne w cyklu rozwojowym zwie-
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rząt, po odstawieniu ND.
W celu zebrania danych wykonywano w określonych dniach rozwojowych fotografie
poszczególnych kohort owadów, które analizowano z użyciem programu ImageJ. Zebrano
obszerne dane, pokazujące zmiany wielkości ciała, a także porównanie tempa rozwoju pomiędzy grupami i liniami.
Wyniki dowiodły największy rozmiar ciała owadów pokolenia 1 oraz istotnie wyższą
dynamikę ich wzrostu. Można przypuszczać, że ekspozycja na niskie dawki ND wydaje
się być bezpieczna. Pokolenie 2 obu linii cechowało się istotnie mniejszymi rozmiarami,
szczególnie widoczne w linii dzikiej, traktowanej wyższym stężeniem ND. Być może, reakcje potomstwa mogą być kształtowane modyfikacjami epigenetycznymi. Eliminacja ND
w następnym pokoleniu nie spowodowała przywrócenia badanych parametrów. Co ważne,
zauważalnie wzrósł odsetek tzw. mikrusów. Odziedziczony wzorzec epigenetyczny mógł
być nieadekwatny po wycofaniu czynnika stresowego.
Negatywne skutki ND mogą wykraczać poza “czas kontaktu” z tymi cząstkami. Zanieczyszczenie środowiska przez ND stanowi wyzwanie, zwłaszcza w przypadku narażenia
wielopokoleniowego. Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu ND w różnych dziedzinach życia.

Słowa kluczowe: nanodiamenty, ekspozycja wielopokoleniowa, parametry rozwojowe,
epigenetyka, odstawienie.

Obecnie

Wstęp

przez bariery biologiczne i łatwo przemieszczać
się przez systemy biologiczne, prowadzące do
zachwiania homeostazy organizmu (Turcheniuk
and Mochalin, 2017).
Dotychczasowe doniesienia literaturowe
nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, jakie
zagrożenie dla organizmów i środowiska niesie
ekspozycja na ND. Ponadto brak jest satysfakcjonujących danych dotyczących modelu toksyczności dla ND, a także ich losów w organizmach.
Badania zostały podjęte ze względu na fragmentaryczny stan wiedzy dotyczący toksyczności
nanodiamentów, zwłaszcza w odniesieniu do
modeli in vivo (Karpeta-Kaczmarek et al., 2018;
Augustyniak et al., 2022).
Celem pracy było określenie ryzyka dla
Acheta domesticus wskutek długoterminowego
narażenia na nanocząstki diamentowe. W eksperymencie wykorzystano linie owadów, standardową (dziką) oraz selekcjonowaną w kierunku
długowieczności w celu zweryfikowania (potencjalnie odmiennych) mechanizmów radzenia sobie ze stresem środowiskowym. Ponadto, badano
możliwości regeneracyjne dostrzegalne w cyklu
rozwojowym świerszczy po odstawieniu ND (w
tzw. grupach recovery).

wielu naukowców badających
nanomateriały, w tym nanocząstki węgla skłonnych jest uważać nanodiamenty (ND) za materiał o wysokiej biokompatybilności, unikalnych
właściwościach oraz niskiej toksyczności (Ma
et al., 2021; Mi et al., 2021). Atutem jest także
powierzchnia cząsteczki zawierająca aktywne,
powierzchniowe grupy funkcjonalne, co sprawia,
że ND są podatne na różnego rodzaju modyfikacje chemiczne (Mishra et al., 2018). Dlatego też
ND są coraz częściej wykorzystywane w wielu
dziedzinach, między innymi w powłokach elektrochemicznych, kompozytach polimerowych,
materiałach polerskich, smarach, biosensorach,
czujnikach obrazu, implantach i lekach (Basso et al., 2020; Stursa et al., 2016; Yuan et al.,
2010). Obecność nanocząstek w komercyjnie dostępnych produktach staje się coraz bardziej powszechna (Research and Markets, 2022). W dalekosiężnej wizji można się spodziewać, że ND
mogą być uwalniane do środowiska, narażając w
ten sposób organizmy w nim żyjące i wpływając
na stabilność ekosystemów (Augustyniak et al.,
2022).
Pojawiają się również doniesienia na temat
mechanizmów toksyczności tych nanocząstek, co
Materiał i metody
wynika to przede wszystkim z ich wysokiej reaktywności chemicznej i aktywności biologiczNanodiamenty zakupione w firmie
nej. Dodatkowo, nanomolekuły mogą przenikać PlasmaChem GmnH, Berlin; Single Digit
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(nazwa handlowa) otrzymano według zapewnień
producenta, w procesie dezintegracji chemicznej (wielkość cząstek: 5-15 nm). Przed przystąpieniem do eksperymentów, scharakteryzowano
morfologię, strukturę krystaliczną i skład chemiczny ND z użyciem technik mikroskopowych
i spektroskopowych (Karpeta-Kaczmarek et al.,
2016b).
Acheta domesticus (Insecta, Orthoptera:
Gryllidae) użyte w eksperymencie uzyskano z
hodowli laboratoryjnej Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, prowadzonej
od 34 lat. W tym czasie wyprowadzono dwie linie
selekcjonowane w kierunku długo- i krótkowieczności, które wykazują rozbieżne cechy względem
siebie oraz ogólnej hodowli. Opisano odmienne
cechy charakteryzujące rozwój, długość życia
oraz odporność na czynniki prooksydacyjne dla
wspomnianych linii (Flasz et al., 2020, 2021a,
2021b). W niniejszej pracy badania zostały przeprowadzone na osobnikach z linii długowiecznej
(D) oraz z hodowli ogólnej (H) (linia dzika). Należy nadmienić, że owad ten nie jest wymagający
w hodowli a zastosowanie go w eksperymentach
nie wymaga akceptacji ze strony komisji bioetycznej (Dziewięcka, 2017).
Pokarm przygotowano na bazie zmielonej paszy KanisanQ, zawierającej między innymi
komponenty zbożowe, białko roślinne, witaminy
i mikroelementy. W grupach traktowanych paszę zmieszano z określonymi objętościami ND.
Stężenia nanodiamentów ustalono w oparciu o

wyniki wcześniej przeprowadzonych eksperymentów (Karpeta-Kaczmarek et al., 2016a, b, c,
2018). Ze względu na krótkoterminowy charakter
przytoczonych badań, podawane były wówczas
wyższe dawki nanodiamentów (20 i 200 μg·g-1).
W niniejszym eksperymencie, oceniano wpływ
długotrwałej, dwupokoleniowej ekspozycji, dlatego przyjęto niższe dawki: 0,2 i 2 μg·g-1. Dieta zwierząt z grupy kontrolnej nie zawierała domieszki nanocząstek.
Larwy stadium L1/L2 Acheta domesticus
zostały podzielone na trzy grupy eksperymentalne, odpowiednio w obrębie linii dzikiej (H) oraz
długożyjącej (D). Tym samym uzyskano grupy:
K (kontrola), Nd02 (dawka nanodiamentów: 0,2
μg·g-1) i Nd2 (dawka nanodiamentów: 2 μg·g-1)
(Ryc. 1). Hodowlę zwierząt przeznaczonych do
doświadczenia prowadzono w plastikowych insektariach, w standardowych dla tego gatunku
warunkach (temperatura: 28,7 ± 0,44°C; fotoperiod L:D 12:12; wilgotność: 43,8 ± 6,72%). W
czasie trwania doświadczenia owady miały nieograniczony dostęp do wody, pożywienia oraz
kryjówek. Eksperyment obejmował trzy pokolenia- dwa pierwsze, eksponowano na w/w stężenia
ND w pokarmie, natomiast trzecie pokolenie zostało przestawione na czystą karmę (tzw. recovery), taką samą jaką otrzymywały osobniki z grup
kontrolnych.
W celu zebrania danych dotyczących parametrów rozwojowych Acheta domesticus wykonywano w określonych dniach rozwojowych fo-

Ryc. 1. Model eksperymentalny (opracowanie własne).
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tografie poszczególnych kohort owadów. Zdjęcia
wykonywane były zawsze z tej samej wysokości,
obejmując wnętrze insektarium. W kolejnym etapie uzyskane fotografie były analizowane z użyciem programu ImageJ. Zajęto się wykonaniem
pomiarów powierzchni ciała owadów. Ponadto,
zebrano informacje dotyczące liczebności larw
wolniej rosnących (zwierzęta odstające niewielkim rozmiarem od reszty kohorty). Przeanalizowano łącznie 119 fotografii, co pozwoliło na zebranie obszernych danych, pokazujących zmiany
wielkości ciała, a także porównanie tempa rozwoju pomiędzy grupami i liniami. Na początku
zoptymalizowano metodę, by ustalić kolejność
działań, które zapewnią spójność i wiarygodność
otrzymanych wyników, a następnie ustalono ostateczną procedurę analiz.
Opracowanie statystyczne
wyników

Celem

określenia istotności różnic pomiędzy badanymi generacjami zastosowano pakiet ogólnych modeli liniowych. Wpierw dane
zostały przetransformowane i przedstawione w
skali logarytmicznej. Następnie dane poddano
analizie, korzystając z modelu jednakowych nachyleń, by zweryfikować hipotezę H0 o braku
różnic w grupach. Otrzymane wyniki testów nie
potwierdziły hipotezy zerowej, dlatego skorzystano z modelu różnych nachyleń w celu oceny
istotności różnic pomiędzy poszczególnymi grupami w doświadczeniu. Wyniki przedstawione w
formie graficznej opracowano przy użyciu programu Excel (Microsoft Office Professional Plus
2019). Opracowanie statystyczne wykonano za
pomocą programu STATISTICA wersja 13 (StatSoft, Inc.).
Wyniki

Przedstawiono

wykresy skonstruowane
na podstawie uzyskanych wyników, bez transformacji danych, w celu zobrazowania rzeczywistych zależności pomiędzy grupami, jakie wystąpiły w analizowanym przedziale czasowym (Ryc.
2, 3). Dni rozwojowe z uwzględnieniem aktualnie notowanej temperatury przeliczono także
na stopniodni, w celu ujednolicenia wyników.
Porównania statystyczne, wykonano na danych
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transformowanych, przedstawionych w skali logarytmicznej.
Małymi literami (a, b, c) zaznaczono różnice statystyczne między grupami.
Porównując powierzchnię ciała Acheta domesticus pomiędzy pokoleniami, w obrębie tych
samych grup doświadczalnych, można stwierdzić,
że największą powierzchnią cechowały się owady
z I pokolenia (Ryc. 2, 3). Ponadto, owady z pokolenia II wykazywały tendencję do najwolniejszego wzrostu, zwłaszcza w grupach kontrolnych
obu linii. Jakkolwiek, w grupach eksponowanych
na ND, zwłaszcza w linii D, stwierdzono istotnie
wyższą powierzchnię ciała u owadów z pokolenia
II w porównaniu z pokoleniem III (Ryc. 3, Nd02
i Nd2). W przypadku owadów z linii H, opisana
powyżej zależność nie jest tak klarowna, aczkolwiek test statystyczny wykazał różnicę nachyleń
krzywych przyrostu powierzchni ciała owadów
z pokolenia II i III, zarówno w grupach kontrolnych, jaki i traktowanych ND (Ryc. 2). Ponadto
warto nadmienić, że linia dzika (Ryc. 2, Nd02),
w pokoleniu II początkowo rosła szybciej, ale
po 300-nym stopniodniu badany parametr niemal zrównał się z wartościami otrzymanymi dla
owadów z pokolenia III (recovery). W przypadku linii długożyjącej (Wykres 3, Nd02), osobniki
ostatniego pokolenia (recovery), po przekroczeniu 150-tego stopniodnia, były istotnie mniejsze
od pozostałych. Owady z linii D, traktowane ND
w stężeniu 2 μg·g-1, we wszystkich pokoleniach
wzrastały istotnie różnie już od 150-tego dnia.
Pokolenie III charakteryzowało się zauważalnie największym odsetkiem mikrusów,
przy czym u owadów nienarażonych (recovery)
w linii dzikiej wzrost liczby osobników wolniej
rozwijających się skorelowany był z przyjmowanym stężeniem ND (Ryc. 4). Odwrotną zależność
zanotowano w przypadku linii długożyjącej.
Dyskusja

Dane literaturowe dotyczące wpływu ND

na parametry rozwojowe bezkręgowców są ograniczone. Podkreślić należy brak analiz opisujących skutki przewlekłego, wielopokoleniowego
narażenia u owadów na te ksenobiotyki. Należy
także wspomnieć, że publikowane badania najczęściej prowadzone były na modelach in vitro
(Liu et al., 2007, 2009; Xing et al., 2011; Zhang et
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Ryc. 2. Porównanie powierzchni ciała Acheta domesticus w pokoleniach, w linii H po ekspozycji na
nanodiamenty w stężeniach 0,2 µg·g-1 (Nd02) oraz 2 µg·g-1 (Nd2).
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Ryc. 3. Porównanie powierzchni ciała Acheta domesticus w pokoleniach, w linii D po ekspozycji na
nanodiamenty w stężeniach 0,2 µg·g-1 (Nd02) oraz 2 µg·g-1 (Nd2).
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Ryc. 4. Odsetek osobników wolniej rosnących (tzw. mikrusów) w pokoleniach, po ekspozycji na nanodiamenty w stężeniach 0,2 μg·g-1 (Nd02) oraz 2 μg·g-1 (Nd2).
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al., 2012). W przeciwieństwie do badań in vivo,
nie pozwalają one wnioskować o losach nanocząstek w organizmie oraz ogólnej odpowiedzi
intoksykowanego organizmu. Wcześniejsze wyniki publikowane przez Zespół Nanotoksykologii (Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony
Środowiska Uniwersytetu Śląskiego) dowiodły o
złożonym mechanizmie toksyczności ND. Karpeta-Kaczmarek et al. (2016a) zaobserwowali szereg zmian w strukturze jelit u świerszczy,
które otrzymywały podawane drogą pokarmową
nanodiamenty w stężeniu 200 μg·g-1. Nabłonek
jelita środkowego i jelita tylnego był wyraźnie
uszkodzony przez ND. Ponadto, stwierdzono
korelację pomiędzy stężeniem ND w pokarmie,
a stopniem uszkodzenia struktury komórek nabłonka. Dodatkowo, zaproponowano potencjalny
mechanizm toksyczności ND, które, jako czynnik
stresowy, można powiązać z uruchomieniem procesów autofagii, w tym mitofagii i retikulofagii
(Karpeta- Kaczmarek et al., 2016a). Prowadzono także eksperyment, w których oceniano toksyczność nanodiamentów u Acheta domesticus
po przewlekłej ekspozycji na dwa różne stężenia
(20 i 200 µg·g−1 pokarmu) podawanych przez
całe życie. Badania aktywności enzymów stresu
oksydacyjnego, całkowitej pojemności antyoksydacyjnej oraz poziomu białka szoku cieplnego
dostarczyły danych o istotnym wzroście mierzonych parametrów, po 7 tygodniach ekspozycji u
osobników narażonych na wyższe stężenia ND.
Dane te pokrywają się z wynikami testu kometowego, który wykazał niestabilność DNA u owadów, zwłaszcza eksponowanych na dawkę 200
µg·g−1. Autorzy konkludowali, że toksyczność
ND jest zależna od stężenia, podczas gdy wysokie dawki oddziałują w sposób toksyczny, śladowe ilości, których udział w środowisku jest bardziej prawdopodobny, mogą być bezpieczne dla
organizmów (Karpeta- Kaczmarek et al., 2016b).
Co interesujące, inne badanie zespołu, na tym
samym organizmie modelowym, potwierdziło
przypuszczenie braku znaczącej toksyczności, w
przypadku gdy ND aplikowane były krótkotrwale
(10 dni) w pożywieniu. Pozwala to domniemywać o względnym bezpieczeństwie tych nanocząstek dla organizmów, podawanych w określonych
warunkach (Karpeta- Kaczmarek et al., 2016c).
Opisane w przytoczonych publikacjach
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niekorzystne skutki oddziaływania nanocząsteczek na organizmy, uwidocznione w postaci fluktuacji badanych parametrów, dostarczają cennych
danych, najczęściej na poziomie komórek. Podjęte w niniejszym badaniu analizy parametrów rozwojowych świerszczy (powierzchnia i liczebność
larw o wolniejszym wzroście), w odpowiedzi
na podawane ND, stanowią wskaźniki punktów
końcowych na poziomie organizmu. Uzyskane
wyniki rozpatrywać można w kontekście dawki,
danej linii (selekcja w zakresie długowieczności)
lub czasu ekspozycji. W tej pracy zdecydowano
się skupić na omówieniu wpływu ND na parametry rozwojowe w kontekście poszczególnych
pokoleń, ponieważ wydaje się interesujące, że
stanowiły one nieco inne wyzwanie dla każdego
z nich.
Dane uzyskane dla pokolenia I obrazują
bezpośredni efekt fizjologiczny owadów, będący
skutkiem pojawienia się nowego czynnika stresogennego w środowisku. W tym przypadku nie
obserwuje się efektów międzypokoleniowych
(Skinner, 2014). Uzyskane wyniki wykazały, że
owady pierwszego pokolenia charakteryzowały
się największym rozmiarem ciała w porównaniu
do pozostałych. Wyniki te są zbieżne z danymi
uzyskanymi w badaniu Mohan et al. (2010), w
którym fluorescencyjne nanodiamenty (FND)
były wprowadzane do organizmu Caenorhabditis elegans poprzez karmienie koloidalnym roztworem FND. Obecność FND w komórkach nie
spowodowała żadnych zmian w długości życia,
potencjale rozrodczym i reprodukcyjnym nicieni.
Co więcej, badania z wykorzystaniem różnych
genów związanych ze stresem (czynnika transkrypcyjnego daf-16 i ligazy glutaminianowocysteinowej gcs-1) nie potwierdziły wykrywalnego stresu w organizmie (Mohan et al., 2010).
Z kolei Mendonça et al. (2011) ocenili toksyczny
wpływ ND na przeżycie, reprodukcję i strukturę
tkankową Daphnia magna. Przewlekła toksyczność wysokich stężeń powodowała zahamowanie
reprodukcji i 100% śmiertelność (Mendonça et
al., 2011). Natomiast Cid et al. (2015) wykazali
zależną od stężenia indukcję niektórych reagujących na stres enzymów antyoksydacyjnych (GST,
CAT) i wzrost peroksydacji lipidów uszkadzających błony komórkowe małży Corbicula fluminea narażonych na ND (Cid et al., 2015). RówNr 1/33/2022
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nie ważna wydaje się odpowiednia modyfikacja
powierzchni nanocząstek. Marcon et al. (2010)
udowodnili potencjalną embriotoksyczność i teratogenność karboksylowanych nanodiamentów
u zarodków Xenopus laevis. Cząsteczki te miały
negatywny wpływ na procesy gastrulacji i neurulacji, powodując nieprawidłowości fenotypowe
i wysoką śmiertelność. W tym samym badaniu,
testy żywotności komórek wykazały, że ND nie
były cytotoksyczne dla komórek nerki ludzkiego zarodka 293 (HEK293) w stężeniach poniżej
50 mg mL-1 (Marcon et al., 2010). Z kolei zespół
Nunn et al. (2018) monitorował rozwój zarodków Danio rerio, ryby z rodziny karpiowatych,
podczas ekspozycji na różne stężenia nanodiamentów. Zanotowano zależne od dawki wady w
rozwoju embrionalnym obejmujące obrzęk worka żółtkowego, zgięcie ogona, nieprawidłowości
płetw i obrzęk osierdziowy, natomiast opisane
zmiany nie były istotne statystycznie (Nunn et
al., 2018). Nasuwają się przypuszczenia, że ND
podawane drogą pokarmową mogą wpływać na
rozwój organizmów w sposób zależny od dawki.
Dlatego wydaje się, że narażenie na niskie dawki
ND, które naśladują obecne w środowisku zanieczyszczenie, jest stosunkowo bezpieczne.
Drugie pokolenie stanowiło potomstwo
owadów, które przez cały cykl życiowy narażone były na działanie ND. Podobnie, osobniki
te otrzymywały nanocząstki drogą pokarmową.
Wiadomo, że zdolność owadów do rozwijania fenotypów odpowiednich dla ich środowiska zależy
od informacji epigenetycznej. Obecnie wiadomo,
że wiele czynników środowiskowych powoduje
zmiany epigenetyczne, w tym obecność patogenów, pasożytów, szkodliwych chemikaliów i innych czynników stresowych (Mukherjee et al.,
2015; Glastad et al., 2019). Ważne i pilne jest zatem zajęcie się tym zagadnieniem przy ocenie ryzyka związanego z nanomateriałami (Smolkova
et al., 2019). W badaniu nad Caenorhabditis elegans wprowadzano do gonad drogą mikroiniekcji
fluorescencyjne ND (FND). Następnie, cząstki te
były rozpraszane w gonadzie i dostarczane do zarodków, a kolejno do wyklutych larw w następnym
pokoleniu. Nie stwierdzono nieprawidłowości w
rozwoju embrionalnym zarodków. Obserwacje
wykazały, że FND jest biologicznie obojętny, nie
powoduje żadnych nieprawidłowości w podziale
Nr 1/33/2022
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komórek, różnicowaniu lub morfogenezie podczas embriogenezy i nie wywołuje żadnej wykrywalnej reakcji na stres (Mohan et al., 2010). Można stwierdzić, że sposób podania nanocząstek w
tym doświadczeniu jest dyskusyjny, gdyż nie odzwierciedla naturalnej, fizjologicznej drogi ekspozycji na ND. Podobnie, uzyskane w niniejszej
pracy wyniki, wskazują na dość efektywne procesy redukcji stresu, wywołanego podawaniem ND
w linii długożyjącej pokolenia II, w porównaniu
do linii dzikiej. Można przypuszczać, że nałożenie dwóch czynników: wzorca epigenetycznego
pochodzącego od pokolenia rodzicielskiego oraz
prowadzonej selekcji, wpływa na lepsze przygotowanie do radzenia sobie ze stresem. Co ważne,
różnice między liniami dzikimi i długowiecznymi
w ich odpowiedzi na ND mogą być związane ze
wzorcem rozmnażania. Osobniki typu dzikiego
koncentrują się na szybkiej i obfitej produkcji jaj
tuż po osiągnięciu dojrzałości. W przeciwieństwie
do tego, owady linii długowiecznej mają rozciągnięty w czasie proces reprodukcji. Ogólnie rzecz
biorąc, głównym celem linii H nie jest aktywacja
obrony antyoksydacyjnej, ale zainicjowanie procesu rozmnażania (Flasz et al., 2020).
W pokoleniu trzecim wszystkie zwierzęta otrzymywały pokarm kontrolny (bez dodatku
ND) przez cały cykl życiowy. Jakkolwiek, można
przypuszczać, że wzorzec epigenetyczny został
odziedziczony po pokoleniu rodzicielskim, narażonym na czynnik stresowy. Okazuje się jednak,
że po odstawieniu ND, odziedziczone informacje
genetyczne są nieaktualne, co przekłada się na dostrzegalne różnice pomiędzy badanymi grupami.
W badaniu nad bezkręgowcem glebowym Enchytraeus crypticus narażonym wielopokoleniowo na
dwa nanomateriały: węglik wolframu oraz chlorek kobaltu, cztery pokolenia przebywały w zanieczyszczonej, a następnie dwa pokolenia w czystej
glebie. Wyniki wykazały, że ekspozycja na materiał wolframowy spowodowała globalny wzrost
metylacji DNA, który utrzymywał się w pokoleniach nie poddanych ekspozycji i był związany
ze wzrostem reprodukcji (efekt fenotypowy). Interesujące w tym przypadku byłoby zidentyfikowanie mechanizmu, który za tym stoi, w tym jaki
dokładnie mechanizm i jaka konkretnie metylacja powoduje takie zmiany (Bicho et al., 2020).
W innej pracy autorzy badali wpływ nanomateria-
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łów węglowych, w tym fulerenów (C60), jednościennych nanorurek węglowych (SWCNTs) i wielościennych nanorurek węglowych (MWCNTs)
z neutralnymi, dodatnimi i ujemnymi grupami
funkcyjnymi na rozwielitki generacji F1 i F2 po
ekspozycji F0. Dane z tego badania wskazały,
że toksyczność wielopokoleniowa występuje w
przypadku narażenia na niektóre nanomateriały
i jest w dużym stopniu zależna od składu chemicznego powierzchni nanomateriału. Autorzy
wnioskowali, że badane nanomateriały nie mają
silnego wielopokoleniowego wpływu na wielkość rozwielitek, gdyż żaden z zastosowanych
materiałów nie wpłynął na wielkość zwierząt o
więcej niż 6,5% (Arndt et al., 2014). Schultz et al.
(2016) prowadzili eksperyment na populacjach
C. elegans, które były eksponowane na działanie
różnych nanomateriałów srebra (Ag) przez sześć
pokoleń, a kolejne cztery pokolenia pozostawały
nienarażane, aby umożliwić regenerację organizmu. Wyniki ujawniły silny, zależny od stężenia
wpływ na wielkość czerwia i końcową wielkość
ciała, co było zróżnicowane w zależności od postaci Ag. Badanie możliwości regeneracyjnych
po wielopokoleniowym narażeniu wykazało duże
podobieństwo wzorca stężenie-odpowiedź populacji tzw. recovery do wzoru reakcji ostatniego
narażonego pokolenia przodków F5, niezależnie
od formy zastosowanych materiałów Ag. Wskazuje to na prawdopodobne przekazanie informacji
o wrażliwości przez nieeksponowane pokolenia,
a nie mechanizmy regeneracyjne (Schultz et al.,
2016). Należałoby się zatem zastanowić nad losami ND, które z pewnością dostają się do komórek
osobników poprzedniego pokolenia. Zdolność do
penetracji komórek przez ND potwierdziły badania na liniach komórkowych HeLa, w których
obserwowano okołojądrową i jądrową lokalizację wewnątrzkomórkową ND (Tammam et al.,
2016). Badanie przeprowadzane na komórkach
drożdży Saccharomyces cerevisiae wykazało, że
20% zastosowanych ND trafiało do jądra komórkowego (Morita et al., 2020). Daje to podstawę
do rozważań na temat potencjalnych, możliwych
oddziaływań pomiędzy DNA a ND. Laptinskiy
et al. (2018, 2022) przeprowadzali eksperyment
za pomocą spektroskopii Ramana i spektroskopii
absorpcyjnej w podczerwieni (IR), którego celem
było badanie oddziaływań DNA z powierzchnią
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karboksylowanych nanodiamentów w zawiesinie
wodnej. Stwierdzono adsorpcję komplementarnych par zasad DNA na powierzchni ND poprzez
tworzenie wiązań wodorowych (Laptinskiy et al.,
2018, 2022). Ponadto, inni naukowcy zasugerowali, że cząsteczki nanodiamentów mogą naśladować funkcje białek, w tym histonów, wysoce
zasadowych białek, które biorą udział w składaniu i rozwijaniu DNA (Mochalin et al., 2011). W
pokoleniu III niniejszej pracy obie linie zareagowały podobnie, a usunięcie ND z diety nie doprowadziło do spodziewanego powrotu parametrów typowych dla grupy kontrolnej. Być może
wynikało to ze zwiększenia uszkodzeń DNA,
które mogło być efektem zamierzonego, zaprogramowanego zmniejszenia stabilności genomu
dla poprawy adaptacji do czynników stresowych
w zmieniającym się środowisku (Augustyniak et
al., 2022).

Podaż

Podsumowanie

nanodiamentów przez cały cykl
życiowy Acheta domesticus przyczyniła się do
ujawnienia istotnych różnic rozwojowych pomiędzy grupami eksperymentalnymi, w liniach dzikiej i długożyjącej. Wyjaśnienia takiego rezultatu
można upatrywać w kumulacji molekularnych
efektów, wywołanych toksycznością nanocząstek. Eksperyment dowiódł, że obie grupy traktowane ND cechowały się odmienną w stosunku do
kontroli dynamiką wzrostu. Natomiast ekspozycja na niskie dawki ND w pierwszym pokoleniu
wydawała się być stosunkowo bezpieczna. Potomstwo owadów narażonych na ND wykazało w
zasadzie skuteczną obronę przed ND, przy czym
lepiej radziły sobie zwierzęta wyselekcjonowane
pod kątem długowieczności. Być może nastąpiło
nasilenie mechanizmów obronnych, w tym antyoksydacyjnych, u owadów z linii selekcjonowanej
w kierunku długiego życia. Przypuszcza się, że
reakcje potomstwa mogą być kształtowane modyfikacjami epigenetycznymi wywołanymi przez
ND. Po zaprzestaniu podawania nanocząstek diamentów (grupy recovery) badane parametry rozwojowe nie powróciły do poziomu porównywalnego dla osobników kontrolnych. Wyjaśnieniem
takiego rezultatu mogą być złożone zjawiska epigenetyczne. Zaprezentowany w tej pracy eksperyment pokazał, że prawdopodobnie odziedziczony
Nr 1/33/2022
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wzorzec epigenetyczny mógł być niewłaściwy
po wycofaniu czynnika stresowego. Co ważne,
negatywne skutki działania ND mogą wykraczać
poza czas bezpośredniego kontaktu organizmu z
tymi cząstkami. Można przypuszczać, że mechanizm toksyczności ND jest bardzo złożony i nie
ogranicza się jedynie do nasilenia stresu komórkowego.
Wyniki niniejszych badań mogą być pomocne w opracowaniu uregulowań prawnych
oraz zasad bezpiecznego użytkowania ND, w tym
dawek, czasu ekspozycji a także sposobów postępowania z pozostałościami i odpadami zawierającymi te nanocząstki.

va, H., Caldeira, J., de Matos, A.P.A., Diniz, M.S.
(2015) ‘Oxidative stress and histological changes
following exposure to diamond nanoparticles in
the freshwater Asian clam Corbicula fluminea’,
Journal of Hazardous Materials, 284, pp. 27–34.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2014.10.055.
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Przeszczep mikrobioty kałowej – podsumowanie współczesnych
możliwości badawczych i terapeutycznych
Faecal microbiota transplant - a summary of contemporary research and
therapy possibilities

Abstract

T

he animals’ gastrointestinal tract is a microenvironment colonized by multiple bacterial
species. Those organisms perform many important functions, inter alia the digestion aiding,
enabling maturation of the colonic epithelium, participating in many metabolic changes.
Keeping their stable, appropriate composition aims to protect from an excessive outgrowth
of pathogenic bacteria and the development of many diseases. The gut microbiome differs
significantly among species and individuals. The most common reasons for its adverse
change include improper diet, disease, and certain drugs, especially antibiotics. The method
‘’faecal microbiota transplant’’ - FMT refers to a procedure of transmitting bacterial content
of intestines from a healthy donor to a diseased recipient in order to help in the re-colonization of his intestines by the optimal bacteria for this environment. This results in the resolution of the disease caused by non-viable microorganisms. There are many diseases directly
connected with the gut microbiota, including Clostridium difficile infection, however many
studies show remarkable results in treating also many autoimmune and metabolic diseases,
behavioural alterations, and neurological problems. Recent years showed directly that dysbiosis is a dangerous condition not only in conjunction with a gastrointestinal problem, but
the discoveries of many years in this field may serve as proof of a great connection of all
body systems and their interactions with each other and a need of implementation the holistic medical processes in treating many systemic problems.
In this review, the authors summarised the available information regarding the development of a Fecal Microbiota Transplant method, evidence-based efficient methods of its application, and the newest research in this field in both human and animal medicine.

Key words: faecal microbiota transplant, human medicine, veterinary medicine.

Streszczenie

Układ pokarmowy zwierząt to mikrośrodowisko skolonizowane przez wiele gatunków
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bakterii. Organizmy te pełnią ważne funkcje w zachowaniu homeostazy organizmu, poprzez
między innymi wspomaganie trawienia, umożliwienie dojrzewania nabłonka okrężnicy,
uczestnictwo w wielu przemianach metabolicznych. Utrzymanie ich stabilnego, odpowiedniego składu ma na celu ochronę przed nadmiernym wzrostem bakterii chorobotwórczych
i rozwojem chorób. Mikrobiom jelitowy różni się znacznie zarówno między gatunkami i
osobnikami. Najczęstsze przyczyny niekorzystnej zmiany to niewłaściwa dieta, choroby,
niektóre leki, zwłaszcza antybiotyki. Metoda „przeszczepu mikrobioty kałowej” – FMT odnosi się do procedury przenoszenia treści bakteryjnej jelit od zdrowego dawcy do chorego
biorcy w celu pomocy w ponownej kolonizacji jego jelit przez bakterie optymalne dla tego
środowiska. Powoduje to ustąpienie choroby wywołanej przez chorobowe mikroorganizmy.
Istnieje wiele schorzeń bezpośrednio związanych z mikroflorą jelitową, w tym zakażenie
Clostridium difficile. Wiele badań wykazuje również niezwykle pomyślne wyniki w lecze-
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niu tą metodą także chorób autoimmunologicznych i metabolicznych, zmian behawioralnych i problemów neurologicznych. Ostatnie lata pokazały wprost, że dysbioza jest stanem
niebezpiecznym nie tylko w połączeniu z problemem żołądkowo-jelitowym ale wieloletnie
odkrycia w tej dziedzinie mogą być dowodem na istotność powiązania wszystkich układów
organizmu i ich wzajemne oddziaływanie oraz potrzebę wdrażania holistycznych procesów
medycznych w leczeniu wielu problemów systemowych.
W niniejszym przeglądzie autorzy podsumowali dostępne informacje dotyczące opracowania metody przeszczepu mikrobioty kałowej, skutecznych metod jej zastosowania opartych na dowodach oraz najnowszych badań w tej dziedzinie zarówno w medycynie ludzi,
jak i zwierząt.

Słowa kluczowe: przeszczep mikrobioty kałowej, medycyna ludzka, medycyna
weterynaryjna.

The history of FMT development

The

history of faecal microbiota transplant goes back to ancient times. Originally in the
form of a faecal infusion performed in animals,
nowadays administered mostly in a modern capsule formula, FMT as a therapeutic method, constantly increases its scope and importance.
The first known records of its use date back
to China and the 4th century, when a human doctor
Ge Hong was using a human faecal suspension
called a ‘’soup’’ administered by mouth to patients
suffering from profuse diarrhoea or food poisoning. This therapy had great results and helped
many of his patients (Zhang et al., 2012). Later
records concerning faecal bacteria treatment were
discovered in the Middle ages, among others the
Li Shizhen therapy could be highlighted. His innovative ideas included prescriptions of fermented solutions, fresh suspensions, and dry matter
made by faeces. He also appreciated the quality
of infant faeces and used them in his therapies. In
those documents, there can be found an extension
of the scope of illnesses treated by this method
to include fever, pain, vomiting, or constipation.
Unfortunately, since the earliest times, aesthetic
considerations were the greatest obstacle to the
commercialisation of this method. The solution
used by this doctor was labelling this medication
as a ‘’yellow soup’’ (Zhang et al., 2018).
A similar procedure was used among indigenous tribes of Arab countries, North Africa,
and the Middle East who were struggling with
bacterial dysentery. As a remedy, they used faeces of their principal animals - camels (de Groot
et al., 2017).
In the middle ages, Europe’s first records of
Nr 1/33/2022
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FMT use describe applying it in veterinary medicine. The Italian doctor Fabricius Acquapendente
lived in the 16th and at the beginning of the 17th
century. The procedure he has been performing is
based on transferring the intestinal content from
a healthy to a sick animal. Later on, it was called
a transfaunation and has greatly spread among
veterinary medicine practitioners. In those times,
but also nowadays the most abundant reason for
FMT is a restoration of ruminal microbes in cattle with ruminal hypomotility disorders. Especially innovative variation was used for centuries
in Sweden. Their most common form of sample
used was a regurgitated digesta, contrary to the
usual contents of the intestines (Brag and Hansen,
1994; de Petters and George, 2014).
At the beginning of the 20th also paediatrics started to pay attention to FMT.
In 1906 Henry Tissier, who worked as a
doctor at the Pasteur Institute claimed that children with diarrhoea may become beneficial when
treated with Bifidobacterium bifidum bacteria.
He discovered the presence of lower numbers of
such bacteria in patients with such symptoms. He
was a strong opponent of the theses that artificial
administration of those microbes might supersede
the pathogenic ones and treat this condition (Tissier, 1906).
The FMT had also an influence on the
course of the second world war. In 1941 the Nazi
army suffered huge troubles because of dysentery
outbreaks. Doctors after some research found that
local nomads seemed to be more defended against
those pathogens. They connected this fact with a
tradition of eating fresh and warm camel faeces if
only someone experienced some diarrhoea condition. They performed some analyses of those
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animals’ stools and revealed them to contain Bacillus subtilis. These bacterias can antagonise the
persistence of other bacterias, like the dysentery
causative agents. However, due to social stigma
they did not decide on a direct FMT for their soldiers. Despite this, they replaced it with the cultivation of this Bacillus species in large vats and
administered it in a form of a soup or powder as a
preventative method (Damman et al., 2012).
The newest history includes many attempts
to integrate this therapy into mainstream medicine
but the general sense of rejection felt by most of
modern society significantly delayed the process.
One of them can be described by the history of
the bacteriologist Stanley Falkow, who sampled
the faecal material from patients during pre- surgery period, then converted it into aesthetic pills
and administered it to half of his experimental
group, noting positive results. As he did it on his
own, when the heads of his department got the
information about his experiments, due to the social stigma he got fired and his results have been
lost for many years. This history took place in the
1950s (de Groot et al., 2017).
The following year brought a scientific
breakthrough. In Colorado scientists officially
decided to try this therapy in critically ill patients
with pseudomembranous colitis with faecal enemas. No other therapies worked and surprisingly this procedure brought a great alleviation
of symptoms and then a complete recovery. After
this in the following years more and more interest focused on this method and finally in articles
from the 1980s there can be found information
about 94% of success in this therapy (Browden et
al., 1981; Eiseman et al., 1958).
The rising interest in the FMT caused this
method to be also used in non-infectious diseases. The earliest record authors were able to find
describes a 45-year-old man suffering due to ulcerative colitis. The results included full recovery
without relapse. During this time it was called’’ a
bowel flora exchange’’ (Borody et al., 1989).
The breaking point in FMT history was the
decision of the US Food and Drug Administration when this method was officially approved
for the therapy of refractory Clostridium difficile
infections (Edelstein et al., 2015). The same year,
Els et al. performed the first randomised official
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controlled trial, which showed more prominent
efficiency in treating recurrent CDI with FMT
use than using antibiotics alone. Since then, the
interest and amount of experiments and therapies
including FMT greatly increased. Currently, this
method is considered safe, with only a few adverse effects and long-lasting effects, however,
future research on long-term possible adverse
consequences is strictly recommended (van Nood
et al., 2013).
With medical progress, there is also a
growing number of patients both animal and human, suffering from many coexisting disorders
and expressing modified progress of diseases and
unusual clinical signs as a result of environmental
or individual variations. It results in overall growing pressure to use personalised therapies that go
beyond the usual treatment regimen that meets
their needs. The commercialisation of FMT usage may be considered a step forward in the development of future medicine and a focus on the
remarkable healing properties of our bodies and
the use of its natural healing sources.
In the recent past, this procedure has gained
renewed interest also in the field of farm animals
as well as domestic pets not only for therapeutic
but also prophylactic use. Some laboratories define FMT as a method that helped them in reducing the number of porcine circoviruses or canine
parvovirus, as well as horse colitis, showing great
diversity in the range of positive effects in a multitude of mammals species (Niederwerder et al.,
2018; Mullen et al., 2018; Pereira et al., 2018).
The usage potential

The potential for using this method var-

ies significantly. The most common - therapeutic
use is applied predominantly these days, however, there can also be found examples of use in
immunogenic - pathogen-specific or prophylactic purposes. The therapeutic goal is represented
when the patient already faces the disease in its
organism and the aim is to resolve or alleviate its
course. Prophylactic use means administration
before encountering a dangerous pathogen exposure. The most specific - immunogenic type of
usage focuses on specific pathogens to increase
the number of immunoglobulins against them.
The mechanism of action is then similar to tradiNr 1/33/2022
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tional vaccines. Besides the therapy, the last two adverse effects related to sedation. The greatest
purposes are nowadays unique to the veterinary concerns include transmission of potential disspecialisation (Niederwerder, 2018).
eases carried by the donor, so the proper selection
and preparation of the procedure is exceedingly
Preparation and administration important (Quera et al., 2014; Brandt et al., 2012,
approaches
Rossen et al., 2015).
In the following paragraphs, the authors
The FMT procedure inseparably connects will present
the current analysis and innovative
with a choice of an appropriate donor. To reduce
experiments performed during the last few years
the risk of side effects and the possibility of infecon both human and non-human animal patients.
tious disease transmission a strict test and a questionnaire are performed before the procedure.
The animals’ research
There is also a great advantage if a donor is a close
relative of a recipient, especially when the enviIntestinal microbiota plays a crucial funcronmental risk factors are similar in both cases. tion in the general health of the host. The balance
Those tests aim to exclude inter alia the presence of harmful and beneficial bacteria existing in the
of C. difficile, parasites like Giardia, Isospora or gut is vital for maintaining the health of animals
Cryptosporidium; viruses like rotavirus, hepatitis and the body’s homeostasis. The intestinal bactype A, B and C, HIV and other immunosuppres- terias participate in the metabolism and absorpsive states. It is also impossible to become a do- tion of food (Ridaura et al., 2013; Turnbaugh and
nor when there was a history of antibiotic therapy Gordon, 2009), regulate intestinal barrier homein the last 3 months and in the case of a human ostasis as well as gut motility (Backhed et al.,
getting a tattoo, piercing or imprisonment in the 2004; Bercik et al., 2012; Wayman, 2016). Ferlast quarter (Bakken et al., 2011; Mattila et al., mentation of dietary fibre and resistant starch by
2012).
microbiota leads to the formation of short-chain
For faeces storage it is important to not fatty acids particularly acetate, propionate, and
freeze the sample, only cooling is possible. The butyrate. Those fatty acids influence the activity
most common forms of administration include a of digestive enzymes and play a significant role
nasogastric tube, nasoenteric tube, gastroduode- in regulating energy equilibrium.
noscopy, colonoscopy, flexible sigmoidoscopy,
Additionally, microbial metabolites can
and enema, which can be also omitted or adminis- intercommunicate with the gastrointestinal mutered by a previously prepared capsule (Allegretti cus system by taking part in the intestinal procet al., 2018, Kao et al., 2017). A previous prepara- esses and neurological disorders (Hu et al., 2018;
tion of a patient including a diet and medications Herath et al., 2020). The metabolites assist also in
is highly recommended and depends on specific the cross-talk between the gut epithelium and imcases. Solutions used as solvents usually include mune cells and regulate and fine-tune the immune
normal saline, milk or tap water. After that, mix- system by suppressing unnecessary inflammatory
ing is performed by a hand or a blender and filtra- responses. Negative alteration in gut microbiota
tion by gauze.
can lead to dysregulation in immune responses
Adverse effects of this procedure are not and consequently inflammation, insulin resistoften, but if they appear, usually are mild and ance, and oxidative stress (Yoo et al., 2020; Chen
short-term. Most commonly documented ones in- et al., 2022).
clude abdominal discomfort, borborygmus, bloat,
Communication exists between gut microdiarrhoea or constipation, vomiting and short- biota and the central nervous system known as
term fever. The average time of their lasting is the microbiota-gut-brain axis influencing the bemaximally 2 days (Wang et al., 2014). Most seri- haviour of animals, including investigation, agous hazards are related not directly to the medical gression, and depressive, anxiety-like behaviours
material biohazardous threats but to the procedure (Azeem, 2013; Vuong, 2017; Goodfellow, 2019).
itself and a human’s mistakes like the endoscopy The absence of gut microbiota in Japanese quails
complications, including possible perforation or reduces social activity that is related to fear and soNr 1/33/2022
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cial commotion. Moreover, social contact among
animals could shape bacterial transmission and
influence the microbiota of the host, which lead
to alterations in host phenotypes (Kraimi et al.,
2018).
Most likely there is also interdependence
between gut microbiota influence on behaviour
and the influence of behaviour on gut microbiota
through direct (eg., nervus vagus) and indirect
(eh., cytokines, hormones) mechanisms. However, this field of study is still not fully understood
and needs more research to discover the mechanism behind the connection between gut microbiota and the central nervous system (Chen et al.,
2022).
The microbiota-gut-brain axis plays a vital
role in the process of the stress response. Stress
acting via the brain can result in an alteration of
the microbial composition in the gut (Scott et al.,
2013; Molina-Torres et al., 2019). The hypothalamus-pituitary-adrenal axis regulates corticosterone and cortisol secretion. Those hormones modulate the immune circulating cytokine secretion in
the gut, which can further affect the intestinal barrier and the composition of gut microbiota (Cryan
and Dinan, 2012; Lima-Ojeda et al., 2020). The
specific composition and interaction of bacteria
present in the intestines influence many pathways
that together affect the overall health of the animal.
Faecal microbiota transplant (FMT)
known also as faecal bacteriotherapy is used for
the repair, replacement, and restoration of primary gut microbiota of a host with healthy faecal
microbiota and it is administered via an enema,
nasogastric tube, endoscopy, or by indigestion
peroral capsules (Borody and Khoruts, 2012). In
veterinary medicine, this tool is utilised mainly
therapeutically, prophylactically, or for the stimulation of pathogen-specific immunity (Niederwerder, 2018).
Large animals

The use of FMT in animals dates back to
the 17th century in Italy, where transfaunation as
a restoration of microbes to the ruminal contents
in cattle was used mostly for the treatment of
metabolic or digestive disorders to restore normal
rumination (Borody et al., 2004). In Sweden, re88
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gurgitated digesta or cud was used for microbial
transplantation as a method to cure ruminal indigestion and was cultivated for centuries (Brag
and Hansen, 1994).
The FMT is also a method that is applied
to farm animals nowadays. Disturbances in the
homogeneity of gastrointestinal microbiota have
severe effects on the digestive system and various organs of dairy cows. Dysbiosis causes various metabolic disorders, including bloat, ruminal
acidosis, hypoglycemia, diarrhoea, ulcers in the
GI tract, reticuloperitonitis (Xu et al., 2021) and
ketosis. Disharmony in commensal bacteria is
also observed in infections conducting to severe
conditions, such as Johne’s Disease (Khalil et
al., 2022). Alteration in microbiota composition
caused by the application of antibiotics has been
associated with a vast number of health problems.
Supporting a healthy composition of gastrointestinal microbiota in the rumen and lower intestines
where fermentation and energy production occurs in ruminants is essential for maintaining the
productivity and general health of those animals.
However common infections occurring on farms
exposes ruminants to frequent antibiotic administration during their lifetime. This can disturb the
original microbiota and contribute to an expansion in antibiotic-resistant genes in dairy cows
(Wichmann et al., 2014; Chambers et al., 2015;
Liu et al., 2016).
Ji et al. investigated the microbiota shift
in the foregut and hindgut of lactating cows after antibiotics administration and after antibiotics
withdrawal with or without microbiota transplantation. Their study demonstrated that after 3-14
days of antibiotics exposure microbiota in both
parts of the gut significantly changed and this
condition persisted for an extended period (more
than 18 days) after the termination of antibiotics
administration. Further results indicated that in
both foregut and hindgut after FMT application
restoration of the microbiota occurred faster compared to the control group. The microbiota in the
foregut mainly profited from FMT by restoration
of the alpha diversity and microbiota in the hindgut predominantly benefited from FMT by reestablishing the co-occurrence network. Together
the results indicated that FMT might be a valuable treatment for delayed microbiota restoration
Nr 1/33/2022
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caused by antibiotics in cows (Ji et al., 2018).
In healthy cattle, the digestive system
microbiota consists of bacteria (the most abundant group), archaea, protozoa, fungi and bacteriophages (Xu et al., 2021) and varies a lot depending on the compartment. The rumen naturally
dominate Bacteroidetes (with genus Prevotella
being 90% of them), followed by Firmicutes.
Within the small intestine Enterobacteriaceae, Firmicutes and Proteobacteria are highly abundant.
Among the large intestine microbiome, Firmicutes are dominant, followed by Bacterioidetes.
Other significant phyla in cattle gastrointestinal
(GI) tract are Actinobacteria, Tenericutes, Spirochetes and Fibrobacteres (Khalil et al., 2022).
A study made by Ma et al. explored the
modifications in the composition of microbiota
caused by weaning stress, and if the early-life
application of FMT might decrease the stress
by the modification in the intestinal microbiota
in weaned piglets. On the same farm, both diarrheal and healthy weaned piglets were observed
and nine litters of newborn piglets were selected
and distributed to three groups: sucking normally, weaned at day 21, and weaned at day 21 but
with the administration of early-life FMT. The
results of the study showed that there is a difference in the composition of gut microbiota in the
diarrheal and healthy piglets and early-life FMT
notably decreases diarrheal occurrence in weaned
piglets. Furthermore, intestinal integrity, as well
as morphology, were ameliorated in the group
with FMT administration. Additionally, early-life
FMT modified intestinal bacterial composition
where an increase in some beneficial bacteria like
Akkermansia, Spirochaetes, and Alistipes was observed. The changes were also noted in the lipid
biosynthesis and aminoacyl-tRNA biosynthesis
and were enriched in a group with the application
of early-life FMT (Ma et al., 2021).
In the other research, Xiang and his team
analysed whether early administration of FMT
from gestation sows combined with Clostridium
butyricum and Saccharomyces boulardii (FMTCS) would be beneficial for the maturation of
both gut microbiota and immune system in piglets. The results showed that early-life intervention with FMT-CS could be helpful for the development of both adaptive and innate immune
Nr 1/33/2022
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systems and vaccine efficacy. Moreover, it led to
the alleviation of weaning stress by promoting the
maturation of gut microbiota in piglets (Xiang et
al., 2020).
The predominant phyla in the natural faecal microbiota of pigs are Firmicutes and Bacteroidetes, followed by Proteobacteria and Spirochaetes. Prevotella, Streptococcus, Lactobacillus,
and Clostridium are the most abundant genera
(Maltecca et al., 2021).
The faecal microbiota transplant appears
to be a promising tool for decreasing the susceptibility of domestic pigs to the African swine fever virus (ASFV). African warthog is a natural
reservoir for ASFV but apart from the genetic
differences also environmental factors could be
involved in the differential susceptibility to ASF
of Eurasian suids compared to African warthogs.
Domestic pigs that were raised on the pathogenfree farm were extremely susceptible to even
highly attenuated ASFV strains that were harmless to genetically identical domestic pigs kept
on conventional farms. The research focused on
the transplantation of warthog faecal microbiota
to domestic pigs to examine any changes in the
host’s susceptibility to ASFV. The results showed
that FMT from warthog to domestic pigs provided
partial protection against attenuated ASFV strains
(Zhang et al., 2020).
FMT is a tool also commonly implemented in the therapy of acute and chronic diarrhoea
and inflammatory bowel disease (IBD) in horses
(Mullen et al., 2016).
Colitis is one of the examples where the
administration of FMT contributes to a great
overall reduction of diarrhoea score and greater
normalisation of microbiome compared to untreated horses (McKinney et al., 2021). A healthy
gut microbiome is essential for digestion and its
restoration in horses with colitis is expected to
contribute to the potentiation of an effective immune system and counteraction of infection. The
observed relative increase in the quantity of mucus-dwelling Verrucomicrobia in FMT-treated
patients promotes the production of mucus that
contributes to the barrier against pathogens and
prevents its attachment to the intestinal tract (Watanabe et al., 2021). FMT promotes the establishment of a more diverse microbiome in the GIT
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of horses with colitis and may represent a costeffective and easy-to-perform as well as widely
available therapy to promote restoration of gut
function in horses with colitis or dysbiosis.
Although regardless of positive clinical
outcomes still little is known about the effect of
FMT on the recipient’s faecal microbiota as well
as on the mechanism behind this improvement
(McKinney et al., 2020).
Domestic small animals
Although the use of FMT has many advantages, it is not a common tool in the ordinary
practice in small animal medicine and there aren’t
many studies depicting the beneficial effects of
this method in the treatment of acute and chronic diarrhoea in small animals (Takáčová et al.,
2022).
In both dogs and cats, gastrointestinal
dysfunction is mainly associated with intestinal
dysbiosis and the composition of gut microbiota
is usually affected during both acute and chronic
conditions.
Results of a case report with an 8-monthold French bulldog suffering from chronic colitis and positive C. difficile faecal culture that
received a single oral dose of FMT showed significant improvement in the consistency of faeces and frequency of defecation after 2 to 3 days.
Moreover, the relapse was not observed for at
least half a year (Pereira et al., 2018).
Another case report described a toy poodle
with refractory inflammatory bowel disease. The
patient received nine FMTs within six months and
after the end of the treatment, the faecal microbiome normalised and resembled that of the healthy
donor’s faecal microbiome. Furthermore, the
clinical symptoms significantly improved and no
side effects were observed during the FMT treatment. The results indicate that FMT is both a safe
and beneficial tool in long-term periodic FMT for
a case of canine IBD and it could be a treatment
option in the future (Niina et al., 2019).
A different study characterised the effect
of FMT on a nine-year-old dog that suffered from
chronic enteropathy for the last three years. The
treatment included a two-cycle oral treatment of
FMT after which the dog’s vitality, appetite, and
body weight increased together with a complete
disappearance of systemic and gastrointestinal
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signs. The clinical parameters and gut microbiome gradually were restored to that resembling
the ones observed in healthy dogs. Chronic enteropathies are diseases that affect about one in five
dogs in Europe therefore it is important to develop a treatment that is not associated with negative
side effects and is highly effective. FMT seems to
be a promising tool in the treatment of this group
of diseases and future studies should be done regarding this topic (Berlanda et al., 2021).
In the domestic cat, Furmanski and More
documented a case report of usage of FMT in a
female spayed Abyssinian cat diagnosed with
ulcerative colitis. The patient did not show any
improvement in conventional treatment and FMT
was performed via enema as the last therapeutic
option before euthanasia. After two FMT the cat
gradually improved and during the three months
started passing normal faeces leading to longterm resolution of clinical symptoms (Furmanski
and Mor, 2017).
There are also few studies with no observed advantages of the use of FMT. In one study
the FMT did not prevent post-weaning diarrhoea
in puppies by oral application of the faecal inoculum. Additionally, no clinical improvement was
observed (Burton et al., 2016). Pereira et al. tried
to improve the survival of puppies infected with
parvovirus by a combination of FMT and standard treatment. The FMT does not significantly
enhance survival, but the team noted the resolution of diarrhoea within two days, and the hospitalisation time was shorter (Pereira et al., 2018).
Additionally, there is no universally accepted protocol regarding any specific indication
as well as preparation and administration of FMT
in small animal medicine. The factors including
the geographical variation of infectious and noninfectious gastrointestinal diseases will contribute to the grand variation in the selection of both
donor and recipient. Small animal veterinarians
currently do not use FMT as a frequent treatment
option and the awareness regarding the administration of FMT is particularly inconsistent among
small animal practitioners. FMT is not only cheap
but also an easy-to-perform method and there
is no need for any special equipment (Schmitz,
2022).
It appears to be a very promising tool for
Nr 1/33/2022
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the treatment of gastrointestinal diseases, especially as a supportive treatment or when there is
no response to conventional medication.
Future studies and case reports are needed
to enhance our wisdom about the gut microbiota
in animals and the mechanism behind the efficacy
of FMT. There are also needed commonly-accepted standardised protocols for administration and
donor selection in all groups of animals (Niederwerder, 2018).
Wildlife
The FMT in conservative biology is still
preliminary but appears to be significantly important in the introduction of captive breeding
animals into the wild which is one of the main
approaches that are used for both protection and
improving the population size in nature. Nonetheless, habitats, diet, and artificial feeding are
one of the main aspects that influence the gut
microbiota which leads to a significant difference
in the composition of gut microbiota of wild and
captive breed animals (Kleiman, 1989; Schmidt
et al., 2019). The gut microbiota contributed to
better adaptation of wildlife to specific habitats,
and diets and enhance the resistance to infections.
(Michael, 2016; Rosshart et al., 2017; Ceja-Navarro et al., 2019). In comparison, the animals that
live in captivity have altered gut microbiota and
more vulnerable digestive and immune systems
(Mckenzie et al., 2017).
Unfortunately, after the release of captive
animals, the modified gut microbiota often needs
a long period to resemble the composition of the
gut microbiota of that of wildlife (Tang et al.,
2020; Yao et al., 2019).
Moreover, the differences in the gut microbiotas may lead to a decreased probability of survival of reintroduced individuals into the wild
(Allan et al., 2018; Redford et al., 2012). In reintroduced captive-born herbivores the altered gut
bacterial community is assumed to be one of the
factors that decrease the ability to obtain nutrition
from the native diet (Allan et al., 2018; Guo et al.,
2019; Mckenzie et al., 2017). Consequently, the
improvement in the gut microbiota through the
diet and environment should increase the health
and survival rate of candidates for reintroduction
and FMT is one of the recommended tools for the
reconstruction of gut microbiota. (Allan et al.,
Nr 1/33/2022
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2018). Moreover, FMT was documented to heal
the diarrhoea of infant kangaroos with almost
100% effectiveness (Milliken, 2018).
FMT is a new research field in conservative biology therefore more investigations regarding the standardisation of application, preparation, selection of donors, and evaluation of the
safety of FMT are needed as well as more case
reports including wildlife. Nevertheless, the FMT
appears to be a promising method, which can be
utilised to save endangered wild animals (Blyton
et al., 2019).
Humans research

Composition of human gut microbiota, its

variations in the same individual and between individuals.
The human gastrointestinal microbiota
contains approximately 3.9x1013 organisms - an
amount similar to the number of human cells
in the body (Sender et al., 2016). It consists of
bacteria, fungi, protozoa, archaea and viruses,
including phage viruses that infect bacteria (Almeida et al., 2019). The density of bacterial cells
in the colon has been estimated at 1011 to 1012 per
millilitre which makes it one of the most densely
populated microbial habitats known on earth (Ley
et. al., 2006).
The gut microbiota is mainly composed of
Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Verrucomicrobia, Actinobacteria and Fusobacteria.
Two main phyla - Firmicutes and Bacteroidetes
- represent 90% of gut microbiota (Arumugam et
al., 2011; Almeida et al., 2019). The Firmicutes
phylum is represented by different genera such as
Lactobacillus, Bacillus, Clostridium, Enterococcus and Ruminococcus, with Clostridium genera accounting for 95% of the Firmicutes phyla.
Bacteroidetes consist of predominant genera such
as Bacteroides and Prevotella. The Actinobacteria phylum is proportionally less abundant and
mainly represented by the Bifidobacterium genus
(Arumugam et al., 2011).
Variations in the same individual

Human gut microbiota differs taxonomi-

cally and functionally in each part of the gastrointestinal tract varies in terms of physiology, pH, O2
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tension, digesta flow rates, substrate availability,
and host secretions. Due to these factors, a small
intestine is mainly occupied by Lactobacillus and
Enterobacteriaceae, whereas in a colon dominate
Bacteroidaceae, Prevotellaceae, Rikenellaceae,
Lachnospiraceae and Ruminococcaceae (Flint et
al., 2012).
There are differences in microbiota composition depending on birth gestational age - preterm
infants show low diversity with increased colonisation of potentially pathogenic bacteria from the
Enterobacteriaceae family (Arboleya et al., 2012)
and reduced levels of strict anaerobes such as Bifidobacterium (Butel et al., 2007), Bacteroides
and Atopobium (Arboleya et al., 2012), the type
of delivery - the intestinal microbiota of neonates
delivered by caesarean section are less diverse in
terms of bacteria species than the microbiota of
vaginally delivered infants (Biasucci et al., 2008)
and manner of milk feeding - breastfed infants
have more beneficial gut microbiota, with higher
richness and diversity of Bifidobacterium spp.
and a lower number of Clostridium difficile and
Escherichia coli than formula-fed infants (Penders et al., 2006).
After the termination of milk feeding, the
intestinal microbiota changes a lot. The introduction of high-fibre and carbohydrate foods (traditional foods) causes an increase in Firmicutes and
Prevotella, whereas the introduction of high-fibre
and animal protein foods causes an increase in
Bacteroidetes (Tanaka and Nakayama, 2017).
Gut microbiota changes with age. From
the dominance of Akkermansia muciniphila,
Bacteroides, Veillonella, Clostridium coccoides
spp., and Clostridium botulinum spp. at age one,
through the characteristic of humans abundance
of three bacterial phyla: Firmicutes (Lachnospiraceae and Ruminococcaceae), Bacteroidetes
(Bacteroidaceae, Prevotellaceae, and Rikenellaceae), and Actinobacteria (Bifidobacteriaceae
and Coriobacteriaceae) since age three-four for
the majority of a lifetime (Tidjani et al.,2016), to
a decrease amount of anaerobic bacteria such as
Bifidobacterium spp. and an increase in Clostridium and Proteobacteria in people over the age of
70 (Toshitaka et al., 2016).
Variations between individuals happen
due to enterotypes, body mass index (BMI) level,
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and external factors such as lifestyle, training frequency, ethnicity, and dietary and cultural habits
(Rinninella et al., 2019).
Antibiotics - impact

Broad-spectrum

antibiotics conduct an
imbalance between Firmicutes and Bacteroidetes.
The bacterial diversity decreases and so does the
abundance of these bacteria during the treatments. The alteration of microbiome composition depends on the antibiotic class, dose, period
of exposure, pharmacological action, and target
bacteria (Iizumi et al., 2017). The impact of antibiotic disturbance on the resilience of microbiota
during future antibiotic treatments can thus also
vary considerably across individuals (Lozupone
et al., 2012). For instance, macrolides like clarithromycin decrease the level of Actinobacteria,
Firmicutes and Proteobacteria while increasing
the amount of Bacteroidetes; vancomycin lowers the quantity of Lactobacillus and Clostridium
genera, ciprofloxacin reduces the abundance of
Bifidobacterium, Alistipes, Bacteroides, Faecalibacterium, Oscillospira, Ruminococcus as well
as Dialister genera and clindamycin lowers Bifidobacteriaceae and Lactobacillus amount. All
of these antibiotics decrease intestinal bacteria
diversity (Yatsunenko et al., 2012).
FMT in human treatment

Today, faecal microbiota transplantation

is predominantly utilised for the treatment of multiple, recurrent Clostridium difficile infections
(CDI) (Soo et al., 2020; Baunwall et al., 2021).
Evidence also supports the use of FMT following
severe C. difficile infection which has resulted in
shock or supportive care, as well as in cases of
disease refractory to antibiotic therapy (Trubiano
et al., 2016; McDonald et al., 2018; Costello et al.,
2019). The repeated use of FMT in recurrent CDI
is superior to vancomycin. Baunwall et al. gathered 4 studies comparing the use of vancomycin
and a single FMT in the 8th week of Clostridium
difficile-associated diarrhoea, with the anticipated
absolute effect of 35% for vancomycin and 72%
for FMT, and 3 studies comparing use of vancomycin and a repeat FMT, with the anticipated
absolute effect of 27% for vancomycin and 93%
Nr 1/33/2022
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for FMT. The clinical effect 8 weeks after FMT,
preceded by antibiotics treatment of varying duration, was 91% following repeat FMT and 84%
following a single FMT (Baunwall et al., 2020).
FMT in CDI treatment can be performed
using lower GI endoscopy, upper administration,
capsules or enema. Delivery by lower GI endoscopy is the most effective method (in the 8th week
of Clostridium difficile-associated diarrhoea anticipated effect of single administration: 88%;
repeated administrations: 96%). However, capsule (anticipated effect of single administration:
81%; repeated administrations: 92%) and enema
(anticipated effect of single administration: 50%;
repeated administrations: 88%) FMT have practical benefits that make FMT easily applicable and
capsule may eventually be the better first choice.
In this context, delivery by lower GI endoscopy
may be reserved for patients who fail their initial
FMT (Baunwall et al., 2020).
There is also significant concern regarding
the selection of an appropriate donor for this procedure. To meet those demands, nowadays there
are multiple FMT centres across Europe. Such
places provide high safety and hygiene standards
and provide easier accessibility of material when
needed. The European estimation suggests at least
a 10 times increase in carrying out this procedure
to fill the needs gap (Baunwall et al., 2021).
Current research field
in human medicine

The primary reason for use of faecal trans-

plant among human patients is the treatment of
primary infection of Clostridium difficile. There
were several studies performed in this field but its
effectiveness was not established for now (Allegretti et al., 2019). Nevertheless, those researches
are also important in the field of intestinal carriage of multidrug-resistant organisms. Recurrent
C. difficile infection successfully treated with
FMT is related to a notable reduction in antibiotic-resistance genes within the patient’s intestinal
microbiota. There could be a role for FMT in the
decolonisation of multidrug-resistant organisms
in the human gut, even in patients struggling with
immunosuppression (Allegretti et al., 2019).
There was also much research done in the
field of ulcerative colitis treatment.
Nr 1/33/2022
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The evidence of increased rates of clinical
remission of ulcerative colitis in patients treated
with FMT compared to those receiving a placebo
is unquestionable. Nonetheless, before more data
are supporting these results, FMT can not be recommended as a usual therapy in ulcerative colitis
(Allegretti et al., 2019; Costello et al., 2017; Costello et al., 2018; Paramsothy et al., 2017; Haifer
et al., 2020).
Crohn’s disease - a type of inflammatory bowel disease is another example of an illness with many clinical trials in FMT usage. The
rate of clinical remission of Crohn’s disease was
found to be about 50%, and few serious adverse
effects due to the FMT occurred (Paramsothy et
al., 2017). Research estimating the efficacy of
FMT in patients with Crohn’s disease is continued now (Allegretti et al., 2019).
FMT via colonoscopy or nasojejunal tube
may be beneficial in IBS (irritable bowel syndrome). However, studies were providing diverse
consequences. Larger and more rigorously conducted trials are necessary to understand if FMT
will be efficacious in this condition (Ianiro et al.,
2019; Allegretti et al., 2019).
There are also many non-GI tract-connected diseases, in which FMT is a useful support. An example can be hepatic insufficiency, in
which the described method significantly lowers
the number of hepatic encephalopathy episodes
and improves the results of cognitive testing in
comparison to controls. The benefits of FMT last
for up to 12 months and no serious adverse events
distinctly related to FMT were currently noted
(Allegretti et al., 2019; Bajaj et al., 2019).
There was also performed a pilot clinical
trial on ten patients suffering because of primary
sclerosing cholangitis and in three of them a 50%
decrease in alkaline phosphatase concentration
by 6 months after the FMT occurred. This could
be a good prognosis and improve the understanding of the role of faecal microbiota in the pathogenesis of primary sclerosing cholangitis. Larger
research on this topic is planned. (Allegretti et al.,
2019).
There is nowadays a great interest in the
connection between bacterial microflora and the
neuroendocrine human system. This is why currently more and more scientists focus on the con-
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nection of FMT with neuro-hormonal ailments.
It is known that gut microbiota has an assigned
role in host metabolic rates, and those were investigated in anorexia nervosa patients with underweight. In de Clercq et al. case study of a patient
with recurrent underweight following clinical recovery from anorexia nervosa, FMT resulted in a
13.8% weight gain over 36 weeks. In this patient,
a reduction of the resting energy metabolism after FMT was noticed, perhaps making the gain
in body weight possible. This was the first study
showing FMT as a probable treatment for underweight AN patients (de Clercq et al., 2019).
There can be also found studies in which
administering allo-FMT to patients with metabolic syndrome, obesity, insulin resistance, and
type 2 diabetes (T2D) to prevent weight regain
showed a significant result, as well as trials showing significant improvements in peripheral insulin
sensitivity. However, there were also studies resulting in no significant weight loss or increased
insulin sensitivity, even while it proved a change
in microbiota composition (Fuhri Snethlage et al.,
2021; Allegretti et al., 2019).
Type 1 diabetes (TID) was also investigated in mouse models, as well as observational human studies, indicating variations in gut
microbiota between healthy patients and those
with T1D. Moreover, hopeful results in retaining
residual pancreatic function in T1D cases due to
FMT were observed. As in the majority of FMTrelated trials, more research is needed also to investigate if the microbiome certainly plays a role
in the persistence of pancreatic beta cell function.
Nevertheless, there is a potential role for FMT in
the future treatment of T1D (Fuhri Snethlage et
al., 2021).
FMT could be considered as the additive
treatment for allogeneic-hematopoietic stem-cell
transplant recipients. These transplants in many
cases require antibiotics, which cause a reduction
in gut microbial diversity. It may lead to increased
mortality in these patients. Autologous FMT was
shown to restore intestinal microbiota composition and diversity to that before the transplant.
Serious adverse effects related to FMT were not
observed (Allegretti et al., 2019).
It is known that the gut-brain axis plays
an important role in psychical and psychologi-
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cal conditions and part of world research focuses
on the use of FMT in such cases. Collyer et al.
observed three patients with both depression and
IBS, who received FMT. This treatment resulted
in an improvement in both mood, symptoms and/
or medication (Collyer et al., 2020). Koppenol et
al. study showed that recovery of multiple recurrent C. difficile infections due to FMT resulted
in improved self-rated health. They also observed
that the intensity of depressive symptoms decreased up to 26 weeks post-FMT (Koppenol
et al., 2022). In at least one trial, autistic spectrum disorder behaviour had markedly improved
by FMT administration. These improved results
were maintained until at least ten weeks after the
FMT treatment (Kang et al., 2017). Subsequent
studies should concentrate on defining the part
that gut microbiota changes play in psychological
welfare.
Other ongoing research on FMT as a new
therapy covers for instance bipolar disorder, malnutrition, Parkinson’s disease and psoriatic arthritis (Allegretti et al., 2019).
Summary

The microbiome diversity is extraordinar-

ily huge and tills now not fully recognized. Dysbiosis is a great risk for the general health of humans and animals. This severity of the condition
can be alleviated or completely treated by faecal
microbiota transplantation. FMT is a process during which the faecal bacteria are transferred from
a healthy donor to a diseased individual to restore
the normal intestinal flora. There are several methods of administration of FMT but nowadays the
most efficient appears to be a direct transmission
of faecal bacteria to the intestines. Many studies
show remarkable results in treating diseases with
the gastrointestinal tract. Moreover many autoimmune and metabolic diseases, neurological
problems, and behavioural alterations can be also
alleviated by restoration of the healthy intestinal
microbiota. The advantages include also its natural character and almost no side effects when the
adherence to hygienic protocols is maintained and
careful selection of appropriate donors preserves
from spreading additional diseases. The possible
limitation includes a need for a strict examination
of a possible donor which can be costly and timeNr 1/33/2022
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consuming. The disadvantage is also a procedure
of administration which can be unpleasant in the
matter of direct approach or more expensive if the
form of administration is the pill. The above article includes mostly clinical cases but also more
advanced research studies to summarise the current state of knowledge of this therapy. FMT is
nowadays known as an underutilized but inexpensive and efficient method with not many side
effects and future research in this field is needed.
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Cite Them Right 10th ed. – Harvard. Format ten jest dostępny w bezpłatnym oprogramowaniu Mendeley
wykorzystywanym do zarządzania publikacjami naukowymi.
- cytowaną literaturę należy zestawić na końcu maszynopisu bez numeracji, w alfabetycznej kolejności, według
nazwisk autorów, w następujących formatach:
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