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 1. BIOINFORMATYKA  

  

Bioinformatyka jest nauką, która łączy w sobie wiedzę z biologii wraz 
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Rozwiązuje problemy nagromadzone 
w wyniku intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych przy użyciu metodologii nauk 
informatycznych. Do głównych zadań bioinformatyki należy przechowywanie w bazach 
danych informacji o sekwencjach DNA, RNA i białek oraz strukturach makrocząsteczek, 
a także tworzenie narzędzi służących do analizy tych informacji.  

Skala obecnie uzyskiwanych danych przekracza możliwości ręcznego przetwarzania. 
Na przykład genom bakterii Escherichia coli liczy ponad 4,6 miliona par zasad. 
Porównywanie tego genomu z genomami innych bakterii jest więc zadaniem dla 
programów komputerowych. 

Sekwencję DNA, RNA lub białka można porównać ze wszystkimi sekwencjami 
zarejestrowanymi w danej bazie, a następnie znaleźć podobieństwa i różnice między 
nimi. 

Trzy najbardziej znane dostępne publicznie bazy danych sekwencji DNA, RNA i białek 
to: 

 GenBank utrzymywany przez National Center for Biotechnology Information 
(NCBI); 

 DNA Data Bank of Japan (DDBJ); 
 The European Nucleotide Archive (ENA). 

GenBank jest jedną z baz Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej (The 
National Center for Biotechnology Information; NCBI), która gromadzi i udostępnia 
sekwencje DNA. 

Na stronie internetowej NCBI – http://www.ncbi.nlm.nih.gov – można uzyskać 
informacje o sekwencji nukleotydowej i aminokwasowej. Jest to też łatwy sposób na 
dostęp do literatury (Medline, Pub-Med), map chromosomowych, struktur 
trójwymiarowych i tym podobne. 

Obecnie wszystkie poważane czasopisma mają przygotowaną formę elektroniczną 
publikowanych materiałów. Są one dostępne online, odpłatnie lub nieodpłatnie, co 
niezwykle ułatwia i przyspiesza dotarcie do interesujących artykułów.  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.ddbj.nig.ac.jp/
http://www.ebi.ac.uk/ena
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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ĆWICZENIE PRAKTYCZNE 

 

Identyfikacja gatunku na podstawie sekwencji DNA 

1. Uruchom przeglądarkę internetową. Wpisz adres: http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

Strona główna BLAST: 

 

 

Stosuje się kilka programów z grupy BLAST. Różnią się one między sobą typem 
analizowanych sekwencji (DNA lub białko), a także wykorzystywanymi bazami danych 
sekwencji: 

BLASTX – porównanie sekwencji DNA do bazy danych sekwencji białkowych 
(nukleotydy tłumaczone na aminokwasy). Jest wykorzystywany przy analizie nowych 
sekwencji DNA i znaczników sekwencji ulegających ekspresji (EST). 

TBLASTN – porównanie sekwencji białkowej i sekwencji zawartych w bazie 
nukleotydowej. Służy znajdowaniu w bazach danych nieopisanych sekwencji 
kodujących. 

2. Wybierz wyszukiwanie sekwencji nukleotydów na podstawie sekwencji 
nukleotydów „Nucleotide BLAST”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Pierwsza część służy wprowadzeniu zapytania – BLASTN 

Plik z sekwencją można przesłać w formacie FASTA albo użyć okienka „Enter accession 
number(s), gi(s), or FASTA sequence(s)” do wprowadzenia sekwencji lub numeru 
identyfikacyjnego używanego przez GenBank. 

Format FASTA jest najbardziej popularnym formatem sekwencji DNA, która 
przedstawiona jest jako ciąg nukleotydów poprzedzonych etykietą lub identyfikatorem. 
Format ten używany jest w wielu różnych programach komputerowych stosowanych 
w biologii molekularnej. Format FASTA:  
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3. Wklej do okienka sekwencję A z pliku: 

Pomiń sekcję „Choose Search Set”, która pozwala zawęzić obszar poszukiwań i przejdź 
do kolejnej – „Program selection”. 

 

 

Wybór programu: 

Tutaj wybiera się stopień podobieństwa wyszukiwanych sekwencji (i używany 
algorytm). W zależności od tego, jaki stopień podobieństwa nas interesuje, wybieramy 
jedną z trzech opcji. Zostaw pierwszą, domyślną. 

 

 

 

 

 



 

7 
 

4. Przycisk „BLAST” uruchamia wyszukiwanie.  

Wynik wyszukiwania: 

 

i w formie graficznej: 

 

 

Zielony pasek przedstawia sekwencję wysłaną jako zapytanie („Query”). Powyżej 
znajduje się skala wyjaśniająca związek koloru pasków wyników z ich jakością. Poniżej 
są paski przedstawiające sekwencje, które są dopasowane do wyszukiwania. Po 
najechaniu kursorem na pasek z wynikiem pojawia się krótka informacja o sekwencji. 
Jeśli klikniemy na pasek, możemy uzyskać więcej informacji, między innymi numer 
GenBank-u znalezionej sekwencji, a także link do jej dopasowania. 

 

 

 

  

 



 

8 
 

Więcej informacji o sekwencji: 

Poniżej sekcji z graficznym przedstawieniem wyników znajduje się opcja 
„Descriptions”, gdzie są opisane wyniki wyszukiwania. 

 

 

 

Opis wyników – kolumny: 

I. służy do zaznaczania poszczególnych wyników, np. w celu ich pobrania;  
II. „Descriptions” – informacja na temat znalezionej sekwencji. Jeśli w nią 

klikniemy, przechodzimy do przyrównania obu sekwencji w kolejnej sekcji; 
III. „Max score” – punktacja wyniku; 
IV. „Total score” – punktacja wyniku;  
V. „Query cover” –  stopień pokrycia zapytania przez wynik; 

VI. „E-value” – znaczenie dopasowania (zbliżone do terminu „znaczący 
statystycznie”). Wartość E mieści się między 0 a 1. Wartość 1 odpowiada 
losowemu podobieństwu. Im mniejsza wartość, tym wynik jest bardziej 
znaczący. Domyślnie tabela jest sortowana według tej wartości, od 
najmniejszej do największej. Na górze znajdują się najbardziej znaczące 
wyniki; 

VII. „Ident” – stopień identyczności obu sekwencji; 
VIII. „Accession” – zawiera numer dostępowy GenBank-u. Gdy w to klikniemy, 

przeniesiemy się na stronę GenBank-u sekwencji. 
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Kolejna sekcja zawiera znalezione przyrównania. Rekord wygląda tak: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na samej górze znajduje się ikona umożliwiająca pobranie znalezionej sekwencji 
w całości w formacie FASTA, tylko fragmentu dopasowanego w formacie FASTA lub 
całej sekwencji w formacie GenBank-u a także linki do strony GenBank-u sekwencji 
i widoku graficznego przyrównania. 

Dalej umieszczone są informacje na temat sekwencji (z bazy GenBank-u): jej numer, 
który funkcjonuje jako link do strony z informacjami na temat tej sekwencji, oraz 
dodatkowe informacje na temat przyrównania. 

Poniżej znajduje się informacja dotycząca długości przyrównania, linki do strony 
GenBank-u sekwencji oraz przedstawienia graficznego przyrównania.  

Poniżej widać dalsze informacje na temat przyrównania: wynik punktowy (Score), 
wartość E (Expect), liczby miejsc identycznych (Identities), liczba i udział indeli (Gaps) 
oraz orientację obu sekwencji (Strand).  
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Link do dopasowanego fragmentu w GenBank-u: 

Otwiera się strona GenBank-u z dopasowanym fragmentem i jego opisem: 
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   2. BUDOWA DNA I RNA 

  
Kwasy nukleinowe, obok lipidów i białek, należą do związków organicznych, które 
wchodzą w skład komórki. 

Ze względu na budowę chemiczną komponentów kwasy nukleinowe możemy podzielić 
na kwasy deoksyrybonukleinowe (DNA) oraz kwasy rybonukleinowe (RNA). Kwasy 
nukleinowe zbudowane są z trzech rodzajów składników: zasad azotowych, pentoz 
oraz kwasu ortofosforowego. 

Kwasy nukleinowe to polimery zbudowane z nukleotydów = monomerów (Rys. 1). 

Kwas nukleinowy = n (nukleotyd). 

 

Rys. 1. DNA – polinukleotyd o orientacji 5’–3’ 
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Budowa DNA 

 

Cechy struktury DNA: 

 DNA jest zbudowane z czterech zasad azotowych: adeniny (A), guaniny (G), 
cytozyny (C) i tyminy (T) (w RNA uracylu – U); A i G – puryny, C i T – 
pirymidyny; 

 zasady są kowalencyjnie połączone z pierścieniem cukru – pentozy tworzą 
nukleozyd; 

 cukrem w DNA jest deoksyryboza (w RNA ryboza); 
 nukleozyd związany kowalencyjnie z grupami fosforanowymi tworzy nukleotyd; 
 grupy fosforanowe i deoksyryboza tworzą szkielet cząsteczki; 
 proporcje A:T i G:C są stałe, a proporcja (A+T):(G+C) jest zmienna; 
 cząsteczka ma układ helikalny i składa się z dwóch łańcuchów 

polinukleotydowych; 
 struktura jest stabilizowana przez wiązania wodorowe – nici oddziałują na 

siebie poprzez wiązania wodorowe między zasadami azotowymi; 
 grupa –OH przy węglu 3’ cukru jednego nukleotydu tworzy wiązanie estrowe 

z kwasem fosforowym; 
 ta sama reszta fosforanowa tworzy następne wiązanie estrowe z grupą –OH 

przy węglu 5’ w sąsiadującym nukleotydzie; 
 naprzemiennie występujące grupy fosforanowe i deoksyrybozy tworzą szkielet 

cząsteczki (Rys. 1); 
 zasady azotowe są przyłączone do węgla 1’ deoksyrybozy i odstają na bok; 
 płaszczyzny zasad są prostopadłe do osi helisy, a płaszczyzny pierścieni cukrów 

są prostopadłe względem zasad (Rys. 2); 
 średnica helisy: 2,43 nm; 
 odległość między sąsiadującymi zasadami: 0,34 nm; 
 na każdy skręt helisy przypada po 10 nukleotydów w każdym łańcuchu („skok” 

helisy: 3,4 nm); 
 na powierzchni helisy można wyróżnić dwa zagłębienia, które są określane jako 

mała i duża bruzda (rowek); przyczyną ich powstawania jest to, że wiązania 
glikozydowe komplementarnych zasad nie leżą dokładnie naprzeciwko siebie 
(Rys. 3). 
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Rys. 2. DNA – płaszczyzny zasad są prostopadłe do osi helisy, a płaszczyzny pierścieni 
cukrów są prostopadłe względem zasad 

 

Rys. 3. Mała i duża bruzda w DNA, które przebiegają w kierunku prostopadłym  

do płaszczyzny par zasad 
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Rys. 4. Nukleozyd – cząsteczka składająca się z cukru i zasady azotowej. Zasada 
azotowa zostaje przyłączona do cukru przy jego węglu 1’; występuje wiązanie N-

glikozydowe w konfiguracji . 

 

 

Rys. 5. Nukleotyd – nukleozyd z dołączonymi grupami fosforanowymi; występują 
wiązania N-glikozydowe, fosfoestrowe i bezwodnikowe 

 

Podwójna helisa jest strukturą elastyczną. Pozwala to przybierać nukleotydom różne 
kształty (Rys. 6). Przyjęto, że helisa w komórce DNA występuje głównie w formie B. 
Opisano dotychczas sześć postaci cząsteczek DNA (A–E oraz Z), większość z nich 
odkryto tylko w warunkach doświadczalnych. Cząsteczki te odróżnia średnica helisy, 
liczba par zasad przypadających na każdy zwój helisy, kąt pomiędzy każdą parą, a także 
kierunek skrętu helisy. 

 

 

 



 

15 
 

 

-glikozydowego 

 

Nietypowe połączenia między zasadami (Rys. 7): 

 odwrotne wiązanie Watsona-Cricka występuje, gdy jeden z nukleotydów 
dokonuje obrotu o kąt półpełny względem drugiego nukleotydu biorącego 
udział w wiązaniu; 

 wiązanie Hoogsteena – udział atomów związanych z C6 i N7 puryny, które łączą 
się z atomami pirymidyny biorącymi udział w wiązaniu Watsona-Cricka (N3 
i C4); 

 odwrotne wiązanie Hoogsteena – powstaje przez obrót o 180° jednej zasady 
względem drugiej. 
 

 

Rys. 7. Nietypowe połączenia między zasadami 
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Międzycząsteczkowe trójniciowe DNA: 

 może zostać utworzone przez dodanie trzeciej nici do większego rowka 
dupleksu DNA; 

 dodatkowa nić tworzy wiązania Hoogsteena z nićmi dupleksu; 
 tworzy się w obszarach homopurynowo-homopirymidynowych; 
 wiele sekwencji DNA, np. w regulatorowych obszarach genów w genomie 

ludzkim, jest potencjalnie zdolnych do tworzenia takich struktur (in vivo). 
Czteroniciowe DNA: 

 zasada oddziałuje ze swoją komplementarną zasadą zgodnie z modelem 
Watsona-Cricka, a także z drugą komplementarną zasadą z drugiej pary typu 
Watsona-Cricka; 

 jego istnienie wykazano w genie immunoglobuliny – obszar DNA biorący udział 
w tworzeniu kwartetu stanowił zbiór powtarzających się sekwencji bogatych 
w guaninę; wszystkie nici były zwrócone równolegle, a połączenia między 
zasadami miały charakter wiązań Hoogsteena; istnienie kwartetów 
guaninowych ma duże znaczenie biologiczne, m.in. może mieć wpływ na 
utrzymanie razem czterech chromatyd w mejozie; 

 obszarami DNA bogatymi w guaninę są telomery – w nich mogą tworzyć się 
kwartety guaninowe; 

 czasem czteroniciowe DNA telomerów ma bardzo zróżnicowaną strukturę: 
może się formować przez powstawanie struktur szpilki do włosów, 
a poszczególne nici mogą być względem siebie równoległe, antyrównoległe bądź 
mieszane; 

 telomery odgrywają dużą rolę w utrzymaniu stabilności chromosomów, więc 
struktury czteroniciowe mają duże znaczenie biologiczne. 

 

Budowa RNA 

Cechy struktury RNA: 

 RNA jest zbudowane z czterech zasad azotowych: adeniny (A), guaniny (G), 
cytozyny (C) i uracylu (U); A i G – puryny, C i U – pirymidyny; 

 zazwyczaj tworzy jednoniciowy łańcuch polinukleotydowy (ssRNA); 
 w przeciwieństwie do DNA stosunek zasad azotowych purynowych do 

pirymidynowych w cząsteczce jednoniciowego RNA nie jest zachowany; 
 cukrem w RNA jest ryboza (Rys. 8); 
 cząsteczki dwuniciowego RNA (dsRNA) nie mogą tworzyć tak regularnej 

struktury jak w przypadku B-DNA, ze względu na występowanie grupy 
hydroksylowej przy drugim atomie węgla rybozy; 

 silne pofałdowania polinukleotydu zawierającego odcinki dwuniciowe 
i tworzącego skomplikowane struktury przestrzenne (Rys. 9); 

 możliwość parowania zasad w obrębie jednej nici RNA. 
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Rys. 8. Cukier – pentoza w RNA i DNA 

 

 

 

Rys. 9. RNA – możliwe struktury drugorzędowe i trzeciorzędowe 

 

Podstawowe klasy RNA: 

 tRNA, inaczej  – transferowy RNA (ang. transfer RNA) – cząsteczka adaptorowa, 
podczas translacji łączy aminokwasy z mRNA; w skład cząsteczki wchodzą 
zmodyfikowane zasady azotowe (np. dihydrourydyna, pseudourydyna); 

 mRNA, czyli kodujący RNA (ang. messenger RNA) – koduje białka; 
 rRNA, to znaczy rybosomalny RNA (ang. ribosomal RNA) – wchodzi w skład 

rybosomów, katalizuje tworzenie wiązania peptydowego. 
Pozostałe klasy RNA: 

 snRNA, mały jądrowy RNA (ang. small nuclear RNA) – uczestniczy w procesach 
w obrebie jądra komórkowego, np. wycinania intronów; 

 snoRNA, tj. mały jąderkowy RNA (ang. small nucleolar RNA) – uczestniczy 
w obróbce i chemicznej modyfikacji rRNA; 

 miRNA, czyli mikro RNA (ang. micro RNA) – reguluje ekspresję genów, zwykle 
poprzez blokowanie translacji wybranych cząsteczek mRNA; 

 siRNA, inaczej mały interferujący RNA (ang. small interfering RNA) – wyłącza 
ekspresję genów poprzez kierowanie do degradacji wybranych cząsteczek 
mRNA lub poprzez indukowanie gęsto ułożonej struktury chromatyny 
w obrębie wybranych genów. 
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Funkcje kwasów nukleinowych: 

 przechowują  informację genetyczną oraz pośredniczą w produkcji  białek; 
 mogą pełnić funkcję enzymów (rybozymy); 
 cząsteczki RNA odpowiadają m.in. za regulację ekspresji genów (siRNA, miRNA), 

wchodzą w skład aparatu translacyjnego (rRNA) tworzącego rybosom oraz 
dobudowują kolejne aminokwasy do syntezowanego łańcucha peptydowego 
(tRNA); 

 w komórkach bakteryjnych, a także w niektórych organizmach eukariotycznych, 
dużą rolę odgrywają ryboprzełączniki, które regulują*-+ ekspresję genów; 

 nukleotydy mogą być przenośnikami energii chemicznej, np. ATP 
(adeninotrifosforan), które posiadają trzy grupy fosforanowe; przyłączenie 
ostatniej z  ich wymaga dużego nakładu energetycznego; energia ta uwalniana 
jest następnie przy przerywaniu tego wiązania; 

 nukleotydy mogą pełnić w komórce rolę regulatorową, np. adenozyna 
występująca również w formie adenozyno-3’-5’-monofosforanu (cAMP), czyli 
cyklicznego nukleotydu, podobnie jak guanozyno-3’-5’-monofosforan (cGMP); 
cykliczne nukleotydy (fosfodiestry) działają w komórce jako regulatory 
niektórych procesów biochemicznych; cykliczny AMP jest wtórnym 
przekaźnikiem działania wielu hormonów poprzez receptory w błonie 
komórkowej.  
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ĆWICZENIE PRAKTYCZNE 

 

Izolacja ludzkiego DNA z komórek nabłonkowych policzka 

  

Klasowy zestaw doświadczalny „Izolacja DNA z komórek policzka” 

Kod: M0325 

Zestaw umożliwia przeprowadzenie bezbolesnej procedury izolacji DNA z ludzkich 
komórek nabłonkowych pobranych podczas wymazu z policzka. Wytrącone DNA 
można umieścić w wisiorku i nosić na szyi. Jest to prosty i szybki eksperyment, który 
pozwala zobaczyć jak wygląda DNA. 

Cena: 480 zł 

Zamówienia: http://www.zestawychemiczne.pl/klasowy-zestaw-doswiadczalny-
izolacja-dna-z-komorek-policzka.html  
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   3. BUDOWA I ROLA BŁON BIOLOGICZNYCH 

  

Błony komórkowe: 

 występują we wszystkich znanych układach biologicznych zdolnych do 
samodzielnego życia; 

 oddzielają komórkę od środowiska, u eukariota dzielą również wnętrze komórki 
na mniejsze obszary o zróżnicowanych funkcjach; 

 różnią się składem białek i fosfolipidów oraz niektórymi właściwościami. 

Funkcje błon biologicznych: 

 transport; 
 wydzielanie oraz pobieranie; 
 przekształcanie energii; 
 oddziaływania między komórką i podłożem oraz między komórkami; 
 transdukcja sygnałów. 

Cechy błon: 

1. Błony nie są homogenne – składniki błon różnią się między sobą; 

2. Wiele składników błonowych jest w stanie ciągłej dynamicznej płynności; 

3. Komponenty błonowe są asymetryczne. 

Dwuwarstwowe membrany posiadają kilka cech nadających im szczególne właściwości 
fizykochemiczne: 

• bardzo mała grubość membran w granicach 4–13 nm; trudna do określenia – 
zmienna; 

• warstwowa budowa; 

• właściwości anizotropowe; 

• półprzepuszczalność membran; 

• zdolność do samoorganizacji – lipidy (szczególnie z dwoma łańcuchami 
węglowodorowymi) posiadają szczególną zdolność do tworzenia na granicy faz 
warstw molekularnych; 

• membrany lipidowe bez obecności substancji modyfikujących ich właściwości 
są dobrymi izolatorami elektrycznymi. 
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Błona komórkowa – budowa: 

• struktura lipidowo-białkowa; 

• dwie warstwy cząsteczek lipidowych, które mają charakter amfifilowy (tzn. 
mają zarówno właściwości hydrofilowe – polarne, jak i hydrofobowe – 
apolarne); 

• strefa hydrofobowa jest optymalnym środowiskiem dla wielu enzymów oraz 
stanowi wybiórczą przegrodę. 

Badania składu chemicznego izolowanych błon komórkowych i organelli 
wskazują na dominujący udział: 

• lipidów (około 60% suchej masy); 
• białek (około 40% suchej masy). 

 

Skład błon zależy od funkcji komórek: 

 mielina zawiera tylko 18% białek i aż 76% lipidów; 
 wewnętrzna błona mitochondriów zawiera 76% białek i tylko 24% lipidów; 
 błona plazmatyczna czerwonych krwinek ludzi i wątroby myszy zawierają 

prawie równe ilości białek: 44% i 49%, a lipidów 43% i 52%. 

Główne składniki błon komórkowych: 

 lipidy błonowe; 
 białka błonowe.  

Lipidy błonowe: 

 są głównym składnikiem błon biologicznych – średnio na 10 cząsteczek 
lipidów przypada 1 cząsteczka białka; 

 glicerofosfolipidy (GFL) i sfingolipidy(SL) są zróżnicowane pod względem 
kształtu (cylindryczne, stożkowe lub odwrócone stożki) i właściwości 
fizycznych (temperatura przejścia ze stanu stałego w płynny); 

 znanych jest co najmniej kilkaset rodzajów w obrębie każdej 
z wymienionych grup; 

 sterole są reprezentowane niemal wyłącznie przez cholesterol (Rys. 1). 
 

 

Rys. 1. Wzory strukturalne tego typu lipidów podstawowych lipidów błonowych 
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Funkcje lipidów błon: 

 Fosfolipidy – przekazywanie sygnałów; 
 Sfingolipidy – utrzymanie asymetryczności błony, oddzielanie komórek od 

środowiska i stabilizacja błony, receptory dla niektórych hormonów 
peptydowych i toksyn bakteryjnych, w przypadku wad genetycznych 
związanych z ich metabolizmem wywołują duże zaburzenia rozwojowe 
(zespół Taya-Sachsa); 

 Sterole – regulator przepuszczalności błon komórkowych. 

Fosfolipidy (fosfoglicerydy) są głównym składnikiem błon biologicznych: 

 występują powszechnie w błonach komórkowych wszystkich typów 
komórek; 

 różnice międzygatunkowe czy międzynarządowe dotyczą jedynie 
proporcji poszczególnych frakcji tej klasy lipidów błonowych; 

 pod względem chemicznym fosfolipidy są pochodnymi kwasu 
fosfatydylowego; ich rdzeniem jest cząsteczka glicerolu zestryfikowana 
dwoma długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi i kwasem 
fosforowym; 

 ze względu na obecność jednej z zasad (cholinowej lub aminowej) 
fosfolipidy dzieli się na: 

– aminowe, np. fosfatydyloseryna, fosfatydyloetanoloamina; 
– cholinowe, np. fosfatydylocholina. 

  

Rozmieszczenie fosfolipidów w błonie: 
– fosfolipidy cholinowe – w zewnętrznej warstwie; 
– fosfolipidy aminowe – w warstwie wewnętrznej. 

 w fosfolipidach błonowych jedna z grup hydroksylowych kwasu 
fosfatydylowego zestryfikowana jest jeszcze cząsteczką alkoholu; 
w zależności od rodzaju alkoholu jest to tofosfatydylocholina (lecytyna), 
fosfatydyloseryna itd. 

Sfingolipidy: 

 występują w dużych ilościach głównie w komórkach układu nerwowego; 
 są pochodnymi sfingozyny – alkoholu aminowego o długim łańcuchu 

węglowodorowym; sfingozyna jest przyłączona do kwasu tłuszczowego 
przez grupę aminową, taką cząsteczkę nazywamy ceramidem; 

 do sfingozyny mogą być przyłączone różne grupy estryfikowane, np. 
fosforylocholina. Cząsteczkę nazywa się wtedy sfingomieliną. Jeśli 
dołączymy węglowodany, uzyskamy glikolipid, a jeśli cukier prosty – 
cerebrozyd. Gdy przyłączymy do sfinfozyny oligosacharyd, 
otrzymamygangliozyd; 

 dzielą się na dwie podgrupy: 
– sfingomieliny; 
– sfingolipidy.  
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Sfingomieliny: 

 pod względem kształtu i właściwości fizykochemicznych są analogami 
fosfolipidów; 

 w sfingomielinach pierwszorzędowa grupa hydroksylowa 
zestryfikowana jest kwasem fosforowym, z kolei jedna z grup 
hydroksylowych tego kwasu zestryfikowana jest krótkołańcuchowym 
aminoalkoholem, np. choliną; grupa aminowa sfingozyny tworzy 
wiązanie amidowe z kwasem tłuszczowym. 

Sfingolipidy – glikolipidy oparte na ceramidach: 

 duża różnorodność (ponad 150 typów); 
 najczęściej występują w warstwach powierzchniowych błon 

komórkowych i odgrywają ważną rolę w interakcjach typu 
komórka-komórka (są ważnymi elementami takich procesów jak 
wzrost i rozwój komórek, w tym i komórek nowotworowych oraz 
komórek bakteryjnych podczas infekcji).  

Sterole: 

 ich cechą charakterystyczną jest występowanie pojedynczej grupy 
hydroksylowej w pozycji 3 pierścienia A oraz obecność rozgałęzionego 
łańcucha alifatycznego na przeciwnym końcu cząsteczki; w układzie 
pierścieniowym i łańcuchu mogą występować wiązania podwójne; 

 występują jedynie w błonach komórek eukariotycznych (zwierzęta – 
cholesterol, grzyby – ergosterol, rośliny – wiele steroli błonowych, 
tzw. fitosteroli, np. sitosterol, komórki prokariotyczne – brak cholesterolu, 
lipidy cykliczne –hopanoidy); 

 wpływają przede wszystkim na właściwości fizykochemiczne błony takie jak 
płynność i wrażliwość na zmiany temperatury.  

 

Płynność membran – zdolność cząsteczek tworzących membrany do wykonywania 
ruchów oscylacyjnych, rotacyjnych i translacyjnych: 

 objawia się głównie w giętkości łańcuchów alkilowych lipidów, dyfuzji 
cząsteczek w płaszczyźnie membrany i przeskokami cząsteczek pomiędzy 
monowarstwami tworzącymi membranę („flip-flop”); 

 od płynności membran zależy prawidłowe funkcjonowanie błon biologicznych; 
 duży wpływ na płynność membran ma obecność cholesterolu i jego analogów; 
 rodzaje ruchów lipidów błonowych: wymiana miejscami z cząsteczkami 

sąsiednimi  – częstość 10-7/sek.; 2 mikrometry/sek; ruch „flip-flop” – dla 
pojedynczej cząsteczki rzadszy niż raz na miesiąc; szybkie ruchy obrotowe do 
30 000 rpm (Rys. 2). 
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Rys. 2. Rodzaje ruchów lipidów błonowych 

 

 płynność membran wpływa na wiele zjawisk zachodzących w błonach 
np. transport substancji przez błony, dyfuzję enzymów i substratów wzdłuż 
powierzchni membrany, biogenezę błon; 

 zbyt duża płynność nie jest korzystna ze względu na małą trwałość membrany; 
 środki znieczulające, przeciwbólowe, antydepresyjne, uspokajające i antybiotyki 

zmieniają temperatury przejścia fazowego, płynność i przepuszczalność błon; 
 tłuszcze roślinne są głównie nienasycone (płynne), tłuszcze zwierzęce 

nasycone; podczas produkcji margaryny z olejów roślinnych usuwa się wiązania 
podwójne (poprzez dodanie wodoru), przez co w temp. pokojowej są bardziej 
stałe. 

Związek między lipidami nienasyconymi a płynnością błony: 

1. Przy stałej długości łańcuchów kwasów tłuszczowych i stałej temperaturze 
występuje duża liczba podwójnych wiązań, które zwiększają płynność błony; 

2. Przy stałej liczbie podwójnych wiązań i stałej temperaturze pojawiają się 
dłuższe łańcuchy, które zmniejszają płynność błony. 

3. Przy różnych kombinacjach długości łańcucha i liczby podwójnych wiązań 
wyższa temperatura zwiększa płynność błon.  

Temperatura wpływa na skład lipidów tworzących błony:  

• bakterie w niskich temperaturach – wzrost liczby krótkich i nienasyconych 
łańcuchów acylowych, które powodują zwiększenie płynności membran; 

• organizmy żyjące w środowiskach o wysokiej temperaturze (gejzery, gorące 
źródła) wytwarzają lipidy o szczególnych właściwościach – długie, np. 32-
węglowe łańcuchy z grupami hydrofilowymi na obu końcach (norma: od 12 
do 24 C w łańcuchu); lipidy takie „spinają” monowarstwy lipidowe 
i stabilizują je. 
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Homeowiskoza adaptacyjna – proces zapobiegający przejściu fazowemu błony 
komórkowej  (z fazy płynnej w stałą, co spowodowałoby śmierć komórki). Spadek 
temperatury poniżej wartości krytycznej uruchamia geny odpowiedzialne za syntezę 
kwasów tłuszczowych o odpowiednio długich łańcuchach. Zjawisko to występuje 
u wielu organizmów, np. u bakterii żyjących w termicznie zmieniających się 
środowiskach, hibernujących zwierząt, np. chomików syryjskich, a także wśród roślin 
odpornych na niskie temperatury.  

Zdolność do samoorganizacji – lipidy (szczególnie z dwoma łańcuchami 
węglowodorowymi) posiadają szczególną zdolność do tworzenia na granicy faz warstw 
molekularnych.  

Wpływ kształtu cząsteczek na tworzone struktury (Tab. 1): 

 w roztworach wodnych lipidy mogą tworzyć różnorodne struktury agregacyjne; 
 rodzaj utworzonej struktury zależy od budowy cząsteczki, stopnia uwodnienia 

lipidów i czynników zewnętrznego środowiska (siła jonowa, pH i temperatura). 

Struktury heksagonalne – charakterystyka: 

• zbudowane z jednej warstwy lipidów, hydrofilowe głowy skierowane do 
środka utworzonego pęcherzyka, hydrofobowe ogony wystają na zewnątrz 
(Rys. 3); 

• struktury nieuprzywilejowane energetycznie w strukturach błon 
biologicznych – węglowodorowe ogony byłyby w niej narażone na 
niekorzystne oddziaływanie z polarnym (wodnym) środowiskiem; 

• są stabilizowane oddziaływaniami z sześcioma sąsiednimi identycznymi 
strukturami i tworzą w ten sposób domenę w kształcie sześciokąta 
(heksagonalną); 

• znaczna część lipidów błonowych (do 40%) preferuje układ heksagonalny (!). 
•  

Tab. 1. Wpływ kształtu cząsteczek lipidów na tworzone struktury.
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Rys. 3. Schematyczna budowa struktur heksagonalnych. 

 

Naturalnie występujące w błonach biologicznych lipidy tworzące struktury 
heksagonalne: fosfatydyloetanoloamina, kwas fosfatydowy, fosfatydyloglicerol, 
kardiolipina, monoacyloglicerol, diacyloglicerol, monogalaktozylodiacyloglicerol, 
monoglukozylodiacyloglicerol. 

Struktury heksagonalne – funkcja: 

• nie jest dokładnie znana; 
• hipoteza: udział w fuzji błon lub powstawaniu  i odrywaniu pęcherzyków od 

błon – procesy występujące powszechnie w komórkach; 
• wszystkie wymagają na początku przejścia błony ze stanu lamelarnego do 

nielamelarnego; 
• poznanie mechanizmów ich powstawania i istnienia w strukturach 

natywnych błon może w przyszłości znacznie ułatwić zastosowanie 
specjalistycznego leczenia, np. ukierunkowanego i ograniczonego tylko do 
wąskiego obszaru. 

Przykłady występowania odwróconych faz heksagonalnych w układach biologicznych: 

 zespół chorób tkanek łącznych i rola struktur heksagonalnych w odpowiedzi 
immunologicznej (toczeń rumieniowaty układowy (Lupus Erythematosus 
Systemicus, LES); 

 przemiany fazowe zachodzące w trakcie fuzji błon; 

 struktury heksagonalne w błonach mitochondrialnych: 

 kardiolipina (dwufosfatydyloglicerol) – posiada nietypową strukturę, jest 
zbudowana z trzech fragmentów hydrofilowych i zawiera cztery reszty 
kwasów tłuszczowych; 

 w miejscach kontaktu błony wewnętrznej z błoną zewnętrzną kardiolipina 
i fosfatydyloetanolamina występują w wysokim stężeniu; ich obecność 
powoduje formowanie w tych miejscach odwróconej fazy heksagonalnej; 
wynikiem istnienia takiej struktury może być fuzja tych błon.  
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Asymetria błon: 

 płynność dwuwarstwy lipidowej nie prowadzi do powstania struktury 
charakteryzującej się równomiernym wymieszaniem  budujących błonę 
lipidów; 

 warstwa wewnętrzna: więcej fosfatydyloseryny, fosfatydyloinozytolu; 
 warstwa zewnętrzna: glikolipidy (gangliozydy, cerebrozydy); 
 asymetria  powstaje wewnątrz komórki – w ER; 
 powstająca w ER błona jest eksportowana do innych błon komórki przez 

cykliczne odrywanie się pęcherzyków  i ich fuzję; 
 podczas tego transportu orientacja dwuwarstwy jest zachowana w stosunku 

do cytozolu; 
 nowe cząsteczki fosfolipidów są syntetyzowane w komórce przez enzymy 

błonowe; 
 aby błona mogła rosnąć jako całość odpowiednia część cząsteczek lipidów 

musi zostać przeniesiona do przeciwstawnej warstwy; 
 przeniesienie to jest katalizowane przez enzymy – flipazy, flopazy, 

skramblazy (Rys. 4). 
 

 

Rys. 4. Transportery uczestniczące w utrzymaniu asymetrycznego rozmieszczenia 
fosfolipidów w dwuwarstwie lipidowej błony komórkowej. 

 

Białka błonowe: 

• cząsteczka białka przechodząc przez dwuwarstwę zwykle ulega sfałdowaniu 
w formę a-helisy, eksponując boczne-hydrofobowe grupy reszt 
aminokwasowych na zewnątrz, a boczne grupy hydrofilowe wewnątrz; 

• białka błonowe przemieszczają się; 
• ograniczanie przez komórkę przemieszczania się białek błonowych – powstanie 

wyspecjalizowanych obszarów – domen błonowych. 

Typy białek błonowych: 

Białka integralne: 

 transbłonowe 
 monotopowe – nie przechodzą w całości dwuwarstwy błony; 
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 bitopowe – przechodzą przez dwuwarstwę tylko raz, wyróżniamy w tej 
grupie dwa typy w zależności od orientacji; 

 oligotopowe – przechodzą przez dwuwarstwę dwa razy; 
 politopowe – przechodzą przez dwuwarstwę wiele razy. 

 zakotwiczone–utrzymywane w pobliżu błony za pomocą niebiałkowego 
(lipidowego)elementu strukturalnego zakotwiczonego w błonie, motyw 
kotwiczący jest dodawany na drodze modyfikacji potranslacyjnej; wyróżnia się 
szereg modyfikacji białek zakotwiczonych, np.  mirystylację przy N-końcu; 
palmitylację reszt cysteiny; farnezylację przy C-końcu; 
glikozylofosfatydyloinozytol na C-końcu (motyw cukrowo-lipidowy).  

Białka powierzchniowe: 

 związane z błoną poprzez oddziaływania z innymi białkami; 
 uwalniane bez zniszczenia struktury dwuwarstwy lipidowej; 
 łatwo można oddzielić od błony za pomocą roztworu soli; nie perforują 

żadnej z monowarstw błony, z błoną związane są za pomocą słabych 
oddziaływań molekularnych, głównie wiązań jonowych, wodorowych i Van 
der Waalsa.  

Klasy funkcjonalne białek błonowych: 

• Białka transportujące – uczestniczą w transporcie przez błony małych 
cząsteczek, tworzą kanały i pompy prowadząc transport kontrolowany 
(np. pompa sodowa, aktywnie wypompowuje z komórki jony sodu i wprowadza 
do niej jony potasu); 

• Białka kotwiczące/wiążące – są elementami wyspecjalizowanych struktur 
odpowiedzialnych za utrzymywanie łączności pomiędzy komórkami lub 
z cytoszkieletem (np. integryny wiążące elementy wewnątrzkomórkowe 
filamenty aktyny z białkami substancji zewnątrzkomórkowej); 

• Białka receptorowe – pośredniczą w przekazywaniu informacji ze środowiska 
zewnętrznego do komórki, związanie cząsteczki sygnałowej indukuje zmiany 
w aktywności komórkowej (np. receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu, 
który wytwarza wewnątrzkomórkowe sygnały powodujące wzrost i podział 
komórki); 

• Białka enzymatyczne – enzymy, których miejsca katalityczne znajdują się po 
jednej ze stron błony bądź w jej wnętrzu (np. cyklazaadenylanowa, 
w odpowiedzi na sygnały zewnątrzkomórkowe katalizuje wytwarzanie 
wewnątrzkomórkowego cyklicznego AMP, będącego wewnątrzkomórkowym 
przekaźnikiem). 

Białka szkieletowe: 

• specjalna grupa białek błonowych; 

• tworzą tuż pod błoną wyściółkę, wzmacniającą cienką strukturę błony, 
utrzymują kształt komórki i zapewniają jej elastyczność i wytrzymałość (kora 
komórki); 

• kotwiczą się do niektórych białek transbłonowych, np. do glikoforyny oraz są 
powiązane ze sobą; reszty cukrowcowe glikoforyny A, obok reszt 
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cukrowcowych glikolipidów, są receptorami dla wirusa grypy oraz lektyn – 
białek swoiście wiążących się z cukrowcami; 

• spektryna – jedno z najważniejszych białek podbłonowego szkieletu 
erytrocytów, stanowi 25% wszystkich białek błony; w komórkach jądrzastych 
szkielet spektrynowy jest decydujący dla ich przeżycia i funkcjonowania; 
tetrameryspektrynowe łączą się ze sobą w tzw. kompleksach węzłowych, 
których oś stanowi krótki filament aktynowy (37 nm, 13 podjednostek 
aktynowych) (Rys. 5); skład kompleksu: białko 4.1, adducyna, tropomiozyna, 
tropomodulina oraz białko 4.9 o niepoznanej dotąd funkcji; białko 4.1 
oddziałuje z aminowym końcem podjednostki β spektryny i z białkiem 
integralnym błony – glikoforyną C; głównym miejscem oddziaływania 
cytoszkieletu z hydrofobowym zrębem błony jest miejsce wiązania 
tetramerówspektrynowych z białkiem przenoszącym aniony (BPA, białko 3) za 
pośrednictwemankiryny; kompleks spektryna-ankiryna-białko przenoszące 
aniony jest stabilizowany przy udziale białka 4.2. 
 

 

Rys. 5. Schemat cytoszkieietupodbłonowego erytrocytu. 

 

Komórki eukariotyczne opłaszczone są przez cukry 

Funkcje glikokaliksu: 

• osłania komórki od środowiska zewnętrznego; 

•  chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi; 

•  odpowiada za selektywny transport substancji przez błonę; 

•  nadaje ujemny ładunek zewnętrznej powierzchni błony komórkowej; 

•  nadaje właściwości antygenowe powierzchni komórek; 

•  odgrywa ważną rolę we wzajemnym rozpoznawaniu się komórek i ich adhezji. 
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Tratwy lipidowe (Rys. 6): 

• specyficzne, heterogenne pod względem składu białkowego i lipidowego 
fragmenty błon – domen błonowych, cechujące się pewnym stopniem 
uporządkowania; 

• główna cecha odróżniająca struktury tratw lipidowych od błon komórkowych – 
skład (głównie tłuszcze: sterole – cholesterol i sfingolipidy oraz specyficzne 
białka receptorowe); 

• istotną rolę w organizacji i przebudowie tratw mogą odgrywać flotyliny: 
flotyliny-1 i – 2 (występują powszechnie w komórkach eukariota i prokariota) – 
tworzą oligomery, wiążą białka cytoszkieletu aktynowego, mogą uczestniczyć 
w endocytozie i transporcie białek do błony komórkowej. 

Formowanie i budowa tratw lipidowych: 

• napędzane przez interakcje między cholesterolem i długimi łańcuchami 
nasyconych kwasów tłuszczowych; 

• dodatkowo stabilizują je wiązania wodorowe między sfingolipidami; 

• lipidy w obrębie tratw są gęsto umieszczone, ale dzięki obecności cholesterolu 
zachowują stosunkowo dużą swobodę ruchów bocznych; 

• zjawisko powstawania tratw w błonie komórkowej naśladuje proces 
obserwowany w błonach modelowych, nazywany separacją faz, podczas którego 
sfingolipidy i cholesterol formują samorzutnie fazę uporządkowaną (Lo), 
a glicerofosfolipidy zawierające reszty nienasyconych kwasów tłuszczowych 
tworzą fazę nieuporządkowaną (Ld). 

 

Rys. 6. Mikrodomenowa budowa błony komórkowej – tratwy lipidowe (bogate 
w cholesterol i sfingolipidy) jako faza uporządkowana(faza Lo) i pozostała faza 
nieuporządowana (faza Ld). 1. Błona „nietratwowa” (faza Ld), 2. Tratwa lipidowa (faza 
Lo), 3. Białko transbłonowe związane z tratwami, 4. „Nietratwowe” białko błonowe, 5. 
Modyfikacje glikozylacyjne (na glikoproteinach i glikolipidach), 6. Białko kotwiczone 
przez motyw GPI (glikozylofosfatydyloinozytol), 7. Cholesterol (usztywnia błonę), 8. 
Glikosfingolipid (zmniejsza płynność). 
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Występowanie: 

• błony różnych typów komórek roślinnych i zwierzęcych, drożdże, wirusy; 
• w błonach GA, ER, mitochondriach, endosomach. 

Funkcje: 

• aktywacja receptorów błony komórkowej, zaangażowanych w reakcje 
odporności wrodzonej i nabytej; 

• sortowanie białek i lipidów po obróbce w aparacie Golgiego; 
• endocytoza niezależna od klatryny; 
• regulacja przekazywania sygnału. 

Domeny błony komórkowej bakterii: 

• bakterie, poza nielicznymi wyjątkami, nie syntetyzują sfingolipidów ani 
cholesterolu; 

• uwaga wyjątek – Borreliaburgdorferi – pobiera egzogenny cholesterol, 
modyfikuje go i wbudowuje w swoje błony; 

• pomimo braku sfingolipidów, inkorporacja cholesterolu do błony zewnętrznej 
krętka prowadzi do wyodrębnienia się w niej domen błonowych, które są 
analogiczne do występujących w błonie komórkowej komórek eukariotycznych; 

• ta zdolność może wynikać z cyklu życiowego bakterii, przebiegającego 
wyłącznie wewnątrz komórek kleszczy lub ssaków, które są bogatym źródłem 
tego sterolu; 

• błona komórkowa innych bakterii również może mieć heterogenną budowę; 

• bakteryjne domeny błonowe stwarzają środowisko sprzyjające lokalnej 
aktywności białek uczestniczących m.in. w przekazywaniu sygnału, co 
przypomina rozwiązania opisane w komórkach eukariota. 

 

Lipidy domen: 

• izoprenoidy – hopanoidy: 

– pochodne skwalenu (węglowodoru zawierającego sześć jednostek 
izoprenowych); 

– produkowane przez bateryjny enzym SqhC; 

– strukturalnie przypominają cholesterol; 

– obecność hopanoidów w błonie zewnętrznej zwiększa jej 
uporządkowanie; 

– zaburzenie syntezy hopanoidów hamuje transport cząsteczek przez 
błonę bakterii. 

• niecykliczne poliizoprenoidy – karotenoidy (mogą modulować organizację błon 
bakteryjnych taj jak cholesterol): 

– kluczowe w formowaniu błonowych domen 

• fosfolipid – kardiolipina: 

– stanowi nawet 30% lipidów błony bakteryjnej  
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Białka domen: 

• obecność białka flotyliny – cecha charakterystyczna 

– flotyliny bakteryjne, w odróżnieniu od flotylin występujących 
w komórkach eukariotycznych, nie są acylowane i mogą być białkami 
transbłonowymi; 

– FloT i FloA duże podobieństwo do białek eukariotycznych – flotyliny-1 i -
2. 

Hipoteza Bramkampa i Lópeza (2015): 

Bakteryjne domeny błonowe mogą spełniać funkcję analogiczną do nanodomen 
komórek eukariotycznychi zapewniać właściwe funkcjonowanie szeregu białek 
błonowych związanych z transportem cząsteczek przez błonę bakterii, wydzielaniem 
białek i metabolizmem ściany komórkowej. 

Funkcje: 

• mogą pełnić funkcję platform sygnałowych, warunkujących istotne funkcje 
życiowe; 

• z uwagi na unikatowy skład lipidowy, np. występowanie w ich obrębie 
poliizoprenoidów niespotykanych w błonach komórek eukariotycznych, mogą 
one stanowić dogodny cel działania nowych leków (szansa na przełamanie 
antybiotykoodporności). 
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ĆWICZENIA PRAKTYCZNE 

  

1. Przepuszczalność żywej i martwej cytoplazmy 

 

Ograniczone tonoplastem wakuole pełnią różne funkcje w komórkach roślinnych. 
Utrzymują turgor komórek oraz działają jako bufor pH (roztwór bardziej kwaśny od 
cytozolu), a ponadto przechowywane są w nich jony nieorganiczne, cukry, kwasy, sole 
oraz wiele metabolitów wtórnych, np. barwniki i związki pełniące funkcje ochronne. 
Występuje w nich również wiele enzymów hydrolitycznych, w tym proteazy, rybonukleazy 
i glikozydazy, które mogą brać udział w przetwarzaniu składników żywych komórek lub – 
po przeniesieniu do cytozolu– biorą udział w degradacji komórek w trakcie ich starzenia 
się. Część substancji zawarta w wakuoli występuje w postaci nierozpuszczalnej w wodzie, 
większość natomiast wchodzi w skład roztworu.  

 

Za barwę korzenia buraka ćwikłowego odpowiedzialne są dwa związki: betanina 
i wulgaksantyna, które należą do grupy barwników betalainowych. Barwniki te 
występują nie tylko w korzeniu buraka, ale także w kilku innych roślinach i grzybach 
niespożywanych przez człowieka. Wyjątkiem jest opuncja figowa (Opuntiaficus-indica), 
która zawiera je w jadalnych owocach. 

Betalainy dzieli się ze względu na ich strukturę na dwie grupy: czerwono-fioletowe 
betacyjany i żółte betaksantyny. Jak dotąd opisano ponad 50 betalain. W burakach 
ćwikłowych głównym betacyjanem jest betanina, a główną betaksantyną – 
wulgaksantyna I iwulgaksantyna II. 

Wszystkie betalainy są rozpuszczalne w wodzie, co stanowi ograniczenie w ich 
stosowaniu. Betalainy są trwałe w zakresie pH od 3,5 do 7,0, przy maksymalnej trwałości 
w pH 5,5. Betanina jest wrażliwa na światło i podwyższoną temperaturę. 

Materiał: korzeń buraka (Beta vulgaris) 

Sprzęt: nóż, probówki, kuchenka elektryczna, pipety, tipsy, spektrofotometr, kuwety 

Odczynniki: 90% roztwór kwasu octowego, 50% roztwór etanolu, chloroform 

Wykonanie: 

1. Przygotować 5 próbówek, które zawierają następujące substancje: 

1) 10 ml wody wodociągowej; 

2) 10 ml wody wodociągowej; 

3) 10 ml wody i 0,5 ml chloroformu; 

4) 10 ml 90% kwasu octowego; 

5) 10 ml 50% etanolu. 
 

2. Wyciąć z buraka 5 kostek (0,5x0,5 cm) i dokładnie wypłukać wodą wodociągową 
(przez kilka minut), a następnie umieścić w przygotowanych roztworach; 
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3. Zawartość drugiej probówki wraz z kostką buraka gotować około 1 minuty, 
następnie  wodę wylać, tkankę opłukać i umieścić w 10 ml wody wodociągowej; 

4. Zawartość probówek okresowo mieszać; 

5. Po 15, 30 i 45 minutach przeprowadzić obserwacje dotyczące barwy płynu 
w poszczególnych probówkach, po uprzednim dokładnym wymieszaniu ich zawartości. 

6. Wyniki zanotować w tabeli. 

Czas 
obserwacji 
[min] 

Stopień zabarwienia roztworu 
Zimna 
woda 

Gorąca 
woda 

Woda + 
chloroform 

Kwas 
octowy 

Etanol 

15      

30      

45      

Intensywność zabarwienia roztworów oznaczyć wg skali umownej: 

+słabe, ++ dość intensywne, +++ intensywne, ++++ bardzo intensywne 

 

Po zakończeniu obserwacji dokonać pomiaru absorbancji przy długościach fali 
odpowiadającym maksimum absorpcji barwnika w poszczególnych roztworach, 
tj. około 540 nm wobec wody destylowanej jako nośnika. 

Otrzymane wyniki zestawić w tabeli. 

Absorbancja 
Zimna woda Gorąca woda Woda + 

chloroform 
Kwas octowy Etanol 

 

 

 

    

 

Wnioski i obserwacje: 

Stosowane odczynniki, które działają szkodliwie na komórki, znoszą selektywną 
przepuszczalność błon cytoplazmatycznych. Umożliwia to dyfuzję barwników 
z wakuoli na zewnątrz. Wysoka temperatura, etanol i kwas octowy powodują 
koagulacje białek będących komponentami błon komórkowych. Powoduje to 
naruszenie struktury membran, czego skutkiem jest m.in. zanik przepuszczalności. 

Do powstania zabarwienia roztworu doszło tam, gdzie zaszło uszkodzenie błon 
komórkowych, tj. w probówce 2, 3, 4 i 5. Żywe cytoplazmy, a właściwie błony 
komórkowe, są nieprzepuszczalne dla barwników antocyjanowych zawartych w soku 
komórkowym. Uszkodzenie struktury błony substancjami chemicznymi lub wysoką 
temperaturą czyni ją całkowicie przepuszczalną. Chloroform, jako bardzo dobry 
rozpuszczalnik lipidów, również zmienia strukturę membran i znosi ich selektywną 
przepuszczalność.  
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2. Przepuszczalność tonoplastu i plazmolemmy 

 

Plazmoliza kapturowa 

O właściwościach osmotycznych komórek w większym stopniu decyduje tonoplast niż 
plazmalemma. Część substancji osmotycznie czynnych, których cząsteczki nie przenikają 
przez tonoplast lub przenikają przez niego bardzo wolno, stosunkowo łatwo przenika 
przez plazmalemmę. Można to wykazać za pomocą zjawiska plazmolizy kapturowej 
i tonoplastowej. Po umieszczeniu komórki w roztworze o wysokim potencjale 
osmotycznym (np. 1 M roztwór KCNS) dochodzi do silnej plazmolizy całej komórki. Jednak 
stopniowo poprzez plazmalemmę wnikają do cytozolu cząsteczki substancji 
rozpuszczonej, a wraz z nią cząsteczki wody i dochodzi do powolnej deplazmolizy. 
Przejawia się to powstawaniem „kapturów” na biegunach splazmolizowanego 
protoplastu. Dalsze wnikanie wody i cząsteczek substancji rozpuszczonej do cytoplazmy 
powoduje całkowitą deplazmolizę protoplastu. Wakuola, do której nie przenikają przez 
tonoplast cząsteczki KCNS, pozostaje w stanie plazmolizy – plazmoliza tonoplastowa. 

Materiał: cebula (Allium cepa) 

Sprzęt: mikroskop, szkiełka podstawowe i nakrywkowe, igła preparacyjna, bagietka. 

Odczynniki: 1 M roztwór tiocyjanianu potasu. 

Wykonanie: 

1. Fragment skórki z wklęsłej strony liścia spichrzowego cebuli umieścić na 
szkiełku podstawowym w 1 M roztworze KCNS, przykryć szkiełkiem i obejrzeć 
pod mikroskopem.  

2. Nie poruszając preparatu, obserwować co pewien czas zmiany zachodzące 
w wyglądzie protoplastu wybranej komórki.  

3. Narysować wygląd komórki podczas doświadczenia. 
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    4. METODY  TWORZENIA  GENETYCZNIE    
          ZMODYFIKOWANYCH ORGANIZMÓW 
 

Organizmy Modyfikowane Genetycznie – GMO (ang. Genetically Modified Organism) – 
Organizmy Transgeniczne – są to organizmy zawierające w swoim genomie obce geny, 
które pochodzą od obcego organizmu. 

Transformacja genetyczna – proces przenoszenia obcych fragmentów DNA (genów) 
do genomu biorcy i ich stabilną integrację z tym genomem. Uzyskane w ten sposób 
organizmy nazywamy transgenicznymi.  

Organizm transgeniczny – organizm wyższy, do genomu którego wprowadzono nowy 
gen, heterologiczny (z innego organizmu), w taki sposób, aby znalazł się on zarówno 
w komórkach somatycznych, jak i komórkach pasma płciowego, dzięki czemu podlega 
dziedziczeniu. Jest to trwała modyfikacja genetyczna. 

Dziedziną nauki zajmującą się modyfikacjami organizmów jest inżynieria genetyczna. 
Umożliwia wyizolowanie i namnożenie dowolnego genu z jakiegokolwiek organizmu 
i za pomocą różnych metod wprowadzenia go do genomu modyfikowanego organizmu. 

Technika uzyskiwania takich organizmów różni się w zależności od tego, czy mamy do 
czynienia z rośliną czy zwierzęciem. 

Transformowanie roślin 

Ważnym etapem w transformacji jest wybór metody służącej do wprowadzenia DNA. 
Proces odbywa się w warunkach kultur in vitro, a DNA jest wprowadzane do 
pojedynczych komórek (protoplastów) lub do eksplantatów (fragmentów tkanki lub 
narządu) pochodzących z różnych części roślin.  

 

Obecnie stosowane są następujące metody transformacji: 

1. Metody wektorowe – przy pomocy plazmidów bakteryjnych 
(z Agrobacteriumtumefaciens i Agrobacteriumrhizogenes), przy pomocy 
wirusów; 

2. Metody bezwektorowe – inkubacja protoplastów (metoda chemiczna, metoda 
elektroporacji), mikrowstrzeliwanie (biolistyka), makroiniekcja, mikroiniekcja. 

 aktywacja genów znajdujących się we wprowadzonym T-DNA – rozpoczęcie 
procesu tumorogenezy. 
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Typy wektorów pochodnych Ti: 

 kointegracyjne – powstają w wyniku rekombinacji między wektorem pośrednim 
namnażanym w E. coli i wektorem pomocniczym pochodzącym z Agrobacterium; 

 binarne – system dwóch plazmidów wzajemnie się uzupełniających: binarny 
plazmid T-DNA z wprowadzonym genem oraz pozbawiony T-DNA plazmid, 
który zawiera geny wirulencji uczestniczące w przenoszeniu DNA plazmidu 
binarnego. 

 

Właściwości wektorów: 

 cząsteczki DNA o znanych cechach fizycznych i genetycznych, zdolne do 
autonomicznej replikacji; 

 powinny zawierać markery, czyli geny odpowiedzialne za łatwo wyróżnialne 
cechy fenotypowe; 

 powinny posiadać pojedyncze miejsce rozpoznawalne i cięte przez przynajmniej 
jeden ER; 

 powinny posiadać jeden lub kilka promotorów, tak, aby wstawiając w ich 
sąsiedztwo fragmenty obcego DNA, można było obserwować ekspresję 
wprowadzonych genów; 

 powinny występować w komórkach w dużej liczbie kopii, aby jego replikacja 
mogła zachodzić przy zahamowanej replikacji chromosomowego DNA 
gospodarza.Metody wektorowe 

Jednym z ważniejszych odkryć w biotechnologii było poznanie zdolności bakterii 
glebowych z rodzaju Rhizobium przenoszenia części swojego DNA do komórek roślin. 
Na tej podstawie opracowano metodę transformowania komórek roślinnych za 
pomocą wektorów, którymi są plazmidy występujące w komórkach 
Agrobacteriumtumefaciens i Agrobacteriumrhizogenes. U A. tumefaciens plazmid Ti 
(ang. tumor inducing) powoduje u zakażonych roślin powstawanie tumorowatych 
narośli na szyjce korzeniowej. Natomiast plazmid Ri (ang. rootsinducing) występujący u 
A. rhizogenes indukuje wytwarzanie dużej masy drobnych korzeni. W plazmidach Ti i Ri 
znajdują się geny odpowiedzialne za infekcję komórek roślinnych oraz zmianę ich 
metabolizmu, której efektem jest powstawanie opisanych zmian fenotypowych.  

Z punku widzenia przydatności do transformacji najważniejszym odcinkiem plazmidu 
jest fragment T-DNA o długości około 23000 par zasad, który po zakażeniu ulega 
integracji z genomem rośliny (Rys. 1).  

 



 

39 
 

 

Rys. 1. Schemat budowy T-DNA 

 

Cechy T-DNA: 

 zawiera geny odpowiedzialne za syntezę opin oraz biosyntezę regulatorów 
wzrostu roślin: cytokinin i auksyn;  

Istnieje kilka rodzajów opin (aminokwasy), takich jak: oktopiny, nopaliny, 
agropiny. Poszczególne typy narośli produkują określony rodzaj opin w zależności od 
właściwości genetycznych szczepu Agrobacterium, który wywołuje infekcję. Opiny 
stanowią źródło węgla i azotu dla bakterii żyjących w przestrzeniach 
międzykomórkowych. 

 zawiera 25-nukleotydowe sekwencje graniczne, które są niezbędne dla procesu 
przenoszenia; 

 żaden z genów znajdujących się w obrębie T-DNA nie jest potrzebny do 
przenoszenia tego fragmentu. Oznacza to, że cały fragment zawarty między 
sekwencjami granicznymi można zastąpić dowolnym odcinkiem DNA i przenieść 
do komórki roślinnej.  

Badania wykazały, że do wprowadzenia T-DNA konieczne są sekwencje graniczne, 
które posiadają miejsca rozpoznawane przez enzymy wycinające fragment T-DNA. 
Pomiędzy sekwencjami granicznymi można wprowadzić odcinki obcego DNA. Zostaną 
one w ten sposób przeniesione do rośliny i zintegrowane z jej genomem. 

W procesie przeniesienia T-DNA uczestniczą także inne geny zlokalizowane 
w plazmidzie Ti oraz w chromosomie bakteryjnym. Są one odpowiedzialne za 
katabolizm opin, koniugacyjny transfer plazmidu, jego replikacje, wirulencję 
(zjadliwość zarazków) bakterii oraz zasięg infekowanych gatunków.  

Proces infekowania roślin przez Agrobacterium obejmuje kilka etapów i nie jest do 
końca poznany. Przeniesienie T-DNA do komórki roślinnej wykazuje podobieństwo do 
koniugacji.  
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Proces infekowania roślin przez Agrobacterium:  

 aktywacja genów wirulencji zlokalizowanych w chromosomie bakteryjnym – 
aktywują się pod wpływem substancji chemicznych produkowanych przez 
uszkodzone komórki rośliny (fenole); 

 aktywacja genów wirulencji zlokalizowanych w plazmidzie; 

 wycięcie, namnożenie, przemieszczenie i integracja T-DNA z genomem komórki 
roślinnej. 

 

2. Metody bezwektorowe – można je stosować niezależnie od gatunku rośliny 
– biorcy.  

Metody polegające na bezpośrednim wprowadzeniu DNA do komórek roślinnych. 
Pozwalają na transformowanie dowolnych roślin. W pierwszym etapie komórki 
gospodarza pozbawiane są ścian komórkowych, np. poprzez działanie enzymów 
degradujących. W ten sposób powstaje protoplast.  

Metoda chemiczna 

Inkubacja protoplastów roślin z plazmidowym DNA odbywa się w obecności PEG 
(glikol polietylenowy, ang. polyethyleneglycol). Związek ten powoduje obniżenie 
napięcia powierzchniowego błony komórkowej protoplastu, dzięki czemu plazmidowe 
DNA w formie linearnej wraz z nośnikowym DNA przenika do wnętrza protoplastów. 

Makroiniekcja 

Wstrzykiwanie wodnego roztworu zawierającego plazmid w przestrzeń otaczającą 
rozwijający się kwiatostan w stadium premejotycznym. 

Mikroiniekcja 

Wprowadzanie DNA bezpośrednio do jąder komórkowych za pomocą igły 
mikromanipulatora. Metoda pracochłonna. Wysoka wydajność transformacji. 

Elektroporacja 

DNA wprowadza się do protoplastów przy pomocy krótkotrwałych, 
wysokonapięciowych impulsów elektrycznych. W wyniku impulsu elektrycznego 
następuje wytwarzanie się por w błonie komórkowej protoplastu, przez które DNA 
przenika do wnętrza komórki. Elektroporację prowadzi się przy użyciu generatorów 
mikroimpulsów.  

Mikrowstrzeliwanie 

Wstrzeliwanie do komórek cząstek metali opłaszczonych DNA. Cząstki metali 
(wolfram, złoto) o średnicy 0.5– yskują przyspieszenie rzędu 
kilkuset metrów na sekundę. Czynnikiem nadającym przyspieszenie cząstkom metali 
jest proch strzelniczy lub hel. Wystrzelone cząstki metalu pokryte DNA docierają do 
jądra komórkowego. DNA losowo łączy się z genomem gospodarza. Po zabiegu 
protoplasty umieszcza się w odpowiednich pożywkach regeneracyjno-selekcyjnych, na 
których następuje regeneracja transformowanych komórek rośliny. W tym czasie 
sprawdza się obecność wprowadzonych genów reporterowych metodą histochemiczną 
lub molekularną. Wadą tej metody jest niska przeżywalność komórek, wywołana 
uszkodzeniami mechanicznymi i szokiem akustycznym. 
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Eksplantaty 

Bardzo ważny jest wybór tkanki roślinnej przeznaczonej do transformacji. Z jednej 
strony zależy on od metody, jaką będziemy się posługiwać. Z drugiej strony wybieramy 
taki eksplantat, który daje nadzieję na efektowną regenerację i uzyskanie 
stransformowanych roślin.  

Eksplantaty stosowane w transformacji: zarodki somatyczne i zygotyczne, stożki 
wzrostu, liścienie, hypokotyle siewek, fragmenty liści, miedzywęźli, ogonków 
liściowych i kwiatowych, tkanka kalusowa, zawiesiny komórek, mikrospory lub 
niedojrzały pyłek. 

Wyniki otrzymywane przy stosowaniu różnych eksplantatów do transformacji są 
bardzo zróżnicowane. Istnieją gatunki, u których nie udało się opracować jeszcze 
efektywnej metody regeneracji. 
 

Etapy uzyskania roślin transgenicznych: 

1. Wyizolowanie i sklonowanie genu przeznaczonego do transformacji. 

2. Opracowanie metody wprowadzenia genu do komórek roślinnych. 

3. Ustalenie metodyki regeneracji transformowanych komórek w kompletnie 
wykształcone rośliny. 

4. Określenie sposobu sprawdzenia integracji i ekspresji wprowadzonego genu. 

5. Zbadanie stabilności transformowanego genu w następnych pokoleniach roślin 
i określenie sposobu dziedziczenia nabytej cechy. 

 
Konstrukty stosowane w transformacji – odcinek DNA, plazmidu czy plazmidu 
w formie linearnej musi być odpowiednio przygotowany i zawierać obok genu 
strukturalnego także sekwencje regulacyjne (promotor i terminator). Promotor 
poprzedzający gen strukturalny jest odpowiedzialny za inicjację transkrypcji, 
a terminator za jej ukończenie. Konstrukt przygotowany do transformacji zawiera 
także geny markerowe, które pozwalają wyselekcjonować transformowane komórki. 
Są nimi najczęściej geny warunkujące oporność na antybiotyki i herbicydy. Komórki 
zawierające geny markerowe przeżywają na pożywkach selekcyjnych, ponieważ 
posiadają geny zdolne do wytworzenia enzymów inaktywujących antybiotyki czy 
herbicydy, które są dodane do pożywki. Umieszczenie w konstrukcie genu 
reporterowego umożliwia dość wczesne wykrycie transformowanych komórek.  

Ekspresja genów reporterowych może być wykrywana metodami histochemicznymi, 
spektrofotometrycznymi czy fluorometrycznymi. Świadczy ona o włączeniu 
i funkcjonowaniu wprowadzonych genów w genomie rośliny. Do najczęściej 
stosowanych genów reporterowych należy gen beta-glukuronidazy. 

Po zabiegu protoplasty umieszcza się w odpowiednich pożywkach regeneracyjno-
selekcyjnych, na których następuje regeneracja transformowanych komórek rośliny. 
W tym czasie sprawdza się obecność wprowadzonych genów reporterowych metodą 
histochemiczną lub molekularną. 
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Geny reporterowe i ich produkty powinny spełniać kilka warunków, które decydują 
o przydatności dla układów transformacyjnych:  

 enzym reporterowy nie powinien występować w roślinach 
nietransformowanych; 

 katalizowana przez niego reakcja powinna być odpowiednio specyficzna i nie 
może zakłócać metabolizmu tkanki roślinnej; 

 białko kodowane przez gen reporterowy nie powinno podlegać 
posttranslacyjnym modyfikacjom i powinno umożliwiać ilościowe oznaczanie 
aktywności enzymatycznej związanej bezpośrednio z działaniem genu; 

 aktywność genu reporterowego powinna być zachowana po zajściu fuzji jego N-
końcowego fragmentu z innymi białkami. 

 

Sposoby sprawdzenia integracji i ekspresji wprowadzonych genów 

W czasie regeneracji transformowanych komórek istotną sprawą jest szybkie 
sprawdzenie, czy wprowadzony gen został przyłączony do genomu rośliny i czy jest 
w tym genomie aktywny. W tym celu konstrukty używane do transformacji zawierają 
geny reporterowe, których produkty – enzymy – można wykryć różnymi metodami. 

1. Do najczęściej stosowanych genów reporterowych należy gen beta-glukuronidazy 
(GUS). Metoda wykrywania jego aktywności w transformowanych tkankach opiera się 
na wykorzystaniu reakcji histochemicznej, w wyniku której po barwieniu czynnikiem 
X-Gluc (C14H13 BrClNO7; kwas 5-bromo-, 4-chloro-, 3-indolilo- -glukuronowy) 
powstaje niebieskie zabarwienie transformowanej tkanki. Zaletą jest stabilność 
enzymu i brak jego aktywności w tkankach roślinnych. 

2. Zastosowanie do transformowania roślin szczepów A. tumefaciens i A. rhizogenes 
pozwoliło wykorzystać geny zawarte w T-DNA kodujące enzymy metabolizmu opin 
jako układy reporterowe. Nie są szeroko wykorzystywane jako enzymy reporterowe 
z uwagi na dość kłopotliwą metodykę ich oznaczania i trudności w ilościowej 
interpretacji wyników. 

3. Jako enzymy reporterowe stosuje się obecnie produkty genów bakteryjnych 
warunkujące oporność na działanie antybiotyków: acetylotransferazę chloramfenikolu 
(CAT), fosfotransferazę neomycynową II (NPT II). 

4. W selekcji transformowanych roślin oprócz antybiotyków aminoglikozydowych 
stosowane są: higromycyna, bleomycyna, streptomycyna, gentamycyna, fleomycyna. 

5. W ostatnich latach jako gen reporterowy zaproponowano gen lucyferazy. Obecność 
lucyferazy umożliwia dużą czułość detekcji w tkance roślin transformowanych oraz 
ilościowy odczyt aktywności. 
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Sprawdzenie obecności wprowadzonego genu – metody molekularne: 

Po uzyskaniu roślin transgenicznych konieczne jest sprawdzenie obecności 
wprowadzonego genu metodami molekularnymi. Do tego celu stosuje się: 

 PCR – umożliwia wykrycie nawet pikogramowych ilości DNA; 
 Southern blotting – ujawnia obecność wprowadzonego DNA za pomocą 

odpowiedniej sondy; 
 Northernblotting – wykrycie transkrypcji wprowadzonego genu poprzez analizę 

mRNA. 
 

Ocena roślin transgenicznych: 

 sprawdzenie stabilności wprowadzonego genu w następnych generacjach roślin 
rozmnażanych płciowo; 

 sposób dziedziczenia. 
Geny wprowadzone do roślin charakteryzują się różną ekspresją i segregacją – jest to 
spowodowane wprowadzeniem wielu kopii genów, które mogą być wbudowane 
w różne miejsca chromosomów. Pewne kopie genów zostają milczące, czyli nie ulegają 
ekspresji, lub mogą stać się milczące w pewnych fazach rozwojowych roślin. 

Stwierdzono, że bardziej stabilne transformanty powstają, gdy tylko pojedyncze kopie 
genów są przyłączone do genomu. Również tło genetyczne, w jakie został 
wprowadzony gen, oraz warunki środowiskowe, w jakich rosną rośliny transgeniczne, 
mają wpływ na stabilność genów. 

 

Wykorzystanie roślin transgenicznych 

Opracowanie metod transformowania roślin zmieniło w istotny sposób możliwości 
i perspektywy hodowli. Wprowadzenie do roślin uprawnych dowolnego genu na 
drodze pozageneratywnej oznacza ominięcie barier biologicznych w manipulowaniu 
materiałem genetycznym i pozwala na tworzenie nowych kombinacji cech.  

Geny wprowadzane do roślin metodą transformacji warunkują następujące cechy: 

 odporność na szkodniki i choroby roślin, w tym choroby wirusowe, bakteryjne 
i grzybowe; 

 tolerancje na herbicydy; 
 geny zmieniające cechy użytkowe, na przykład właściwości owoców i kwiatów oraz 

wartość odżywczą. 
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ĆWICZENIE PRAKTYCZNE 

 

Izolacja i oczyszczanie DNA 

Pierwszym etapem wszystkich analiz molekularnych jest wyizolowanie kwasów 
nukleinowych z materiału biologicznego. Głównym celem izolacji jest uzyskanie 
z maksymalną wydajnością wysokocząsteczkowego DNA, przy jednoczesnym 
oczyszczeniu preparatu DNA z białek i inhibitorów enzymów, które mogą utrudniać 
następne etapy pracy z DNA. Bardzo zbliżonymi metodami można uzyskać DNA 
z bakterii, komórek roślin, zwierząt i człowieka. 

Metody izolacji DNA obejmują następujące etapy:  

 lizę komórek; 
 denaturację i hydrolizę białek, zwłaszcza nukleaz; 
 usunięcie białek i innych zanieczyszczeń; 
 zagęszczenie DNA.    

Izolacja genomowego DNA z roślin poprzedzona jest dodatkowym etapem, który ma na 
celu pozbycie się ściany komórkowej. Polega on na utarciu w moździerzu wcześniej 
zamrożonego w ciekłym azocie materiału roślinnego, co powoduje mechaniczne 
uszkodzenie ściany komórkowej. Pozostałe etapy izolacji DNA pozostają bez większych 
zmian. 

Zwykle otrzymany preparat DNA zawiera duże ilości RNA. Aby pozbyć się 
zanieczyszczającego RNA, preparat poddajemy trawieniu RNazą A wolną od DNaz. Jeśli 
uzyskany preparat zanieczyszczony jest białkami, można potraktować go proteinazą K 
i przeprowadzić ekstrakcję fenolem.  

Cząsteczki DNA różniące się składem zasad można rozdzielić przez wirowanie 
w gradiencie chlorku cezu (CsCl). Różne metody wirowania w gradiencie gęstości 
alkalicznej sacharozy lub w gradiencie chlorku cezu w obecności bromku etydyny 
pozwalają na rozdzielenie liniowych i zrelaksowanych od superzwiniętych form DNA, 
cząsteczek RNA i białek, bez względu na masę cząsteczek DNA. Do oczyszczania DNA 
stosuje się także metody chromatograficzne. 

Otrzymane wysokocząsteczkowe całkowite DNA należy chronić przed zbyt częstym 
zamrażaniem i rozmrażaniem, ponieważ ulega ono wtedy fragmentacji i preparat traci 
na jakości. W trakcie preparatyki najlepiej stosować odczynniki i materiały świeżo 
przygotowane, aby nie wprowadzić obcego DNA, które może przeszkadzać w dalszej 
analizie (np. analiza metodą PCR może dać błędne wyniki). 

 

Izolacja DNA z tkanek roślinnych z proteinazą K 
 

Odczynniki:  
 bufor ekstrakcyjny (10 mM TRIS, 10 mM EDTA, 100 mM NaCl) 

TRIS 0,605 g 

EDTA 1,86 g 

NaCl 2,92 g 

H2O do 500 ml 
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Ustalić pH na 8,0 za pomocą 50% roztworu NaOH (ok. 0,2 ml). Rozporcjować po 100 
ml, wysterylizować w autoklawie. Przechowywać w lodówce. 

 2% SDS w buforze ekstrakcyjnym 

SDS 0,4 g 

Bufor ekstrakcyjny 20 ml 

 

4 ml 10% SDS uzupełnić buforem ekstrakcyjnym do 20 ml. Rozpuścić w sterylnym 
naczyniu. Nie sterylizować. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Można 
korzystać z niego przez tydzień. 

 1M DTT w buforze ekstrakcyjnym 

Dithiothreitol 0,77 g 

Bufor ekstrakcyjny 5 ml 

 

Rozpuścić w sterylnym naczyniu, rozporcjować do probówek filtrując przez filtr 0,2 m 
(np. Sigma nr kat. F 1387). Przechowywać w zamrożeniu (-20C). 

 Proteinaza K (20 mg/ml) 

Do firmowego opakowania zawierającego 25 mg proteinazy K (np. Sigma nr kat. P 
2308) dodać 1250 l sterylnej wody, wymieszać. Po rozpuszczeniu rozporcjować do 
probówek. Przechowywać w zamrożeniu (-20C). 

 Fenol/chloroform/alkohol izoamylowy  25:24:1  (np. Sigma, nr kat. P 2069) 
 

Wykonanie: 

1. Zważyć 0,2–0,3 g koleoptyli (liści), przepłukać H2O dest., osuszyć ręcznikiem 
papierowym i ucierać w moździerzu dodając ciekłego azotu, aż do uzyskania 
proszku. Materiał umieścić w standardowej probówce i dodać: 

 300 l 2% SDS w buforze ekstrakcyjnym; 
 12 l 1 M DTT w buforze ekstrakcyjnym; 
 15 l proteinazy K (20 mg/ml). 

2. Dokładnie wymieszać i inkubować do następnego dnia w temperaturze 56C.  

3. Dodać 300 l mieszaniny fenol/chloroform/alkohol izoamylowy, zamieszać do 
uzyskania mlecznej zawiesiny, a następnie odwirować przez 5 minut przy 
maksymalnych obrotach (ten etap można powtórzyć). 

4. Supernatant przenieść do nowej probówki, dodać kroplę 5M NaCl oraz dwu albo 
trzykrotną objętość 95% etanolu lub 0,7 objętości izopropnanolu. Przełożyć do 
zamrażarki -20C na minimum 2 godziny. 

5. Wirować próbę przez 5 minut przy 6000–9000 rpm, odlać supernatant i osuszyć 
próbę. 

6. Osad rozpuścić w 20–100 l buforu TE o pH 8,0. 
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Wykrywanie GMO w żywności 

Izolację przeprowadzono za pomocą zestawu odczynników „Food DNA Mini Kit 
(Syngen)” do izolacji całkowitego DNA i pofragmentowanego DNA z próbek 
żywności świeżej i przetworzonej, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i 
roślinnego. 

Amplifikację specyficznych sekwencji przeprowadzono wykorzystując starter „35S – 
promotor”, służący do oznaczenia obecności roślin GM w żywności (Hardegger M., 
Brodmann P., Herrmann A., Quantitative detection of the 35S promoter and the NOS 
terminator using quantitative competitive PCR, „Eur Food Res Technol” 1999, nr 209, s. 
83–87. 

Sekwencje użytych starterów: 

35S-A   5’-AAGGGTCTTGCGAAGGATAG-3’ 

35S-B   5’-AGTGGAAAAGGAAGGTGGCT-3’  
 

Skład mieszaniny reakcyjnej: 

 woda;  
 10x bufor;  
 2 mM DTP; 
 5 mM startery: „35S – promotor” A i B; 
 25 mM MgCl2;  
 DNA (120 ng); 
 polimeraza 2U. 

Profil reakcji ustalono doświadczalnie: 

 denaturacja wstępna – 94°C przez 10 minut; 
 denaturacja właściwa – 95°C przez 25 sekund; 
 przyłączanie starterów – 72°C przez 30 sekund; 
 elongacja – 72°C przez 45 sekund; 
 elongacja końcowa – 72°C przez 7 minut. 

Reakcja PCR składała się z 50 cykli.  

 

Produkty amplifikacji PCR rozdzielano w 1,5% żelu agarozowego w buforze 1x TBE 
[0,89 M Tris (pH 8,3), 0,89 M kwas borowy, 20 mM EDTA] i barwiono w roztworze 
bromku etydyny. Długość uzyskanych produktów określono poprzez porównanie ich 
wysokości w żelu w stosunku do położenia prążków markera masowego. Gotowy żel 
zwizualizowano w świetle UV w transiluminatorze i sfotografowano. 
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   5. MOLEKULARNE MECHANIZMY TRANSPORTU  
        W KOMÓRCE - AKWAPORYNY 
 
Peter Courtland Agre wyodrębnił w 1988 roku białko błony komórkowej – 
akwaporynę – i wskazał je jako kanał umożliwiający przenikanie wody przez ściany 
komórek. Razem z Roderickiem MacKinnonem otrzymali w 2003 roku Nagrodę Nobla 
w dziedzinie chemii za odkrycia dotyczące kanałów w błonach komórkowych, którymi 
przepływają woda i jony.  

 

Podział: 

1)  tzw. prawdziwe akwaporyny, które są kanałami wyłącznie dla cząsteczek wody; 

2) akwagliceroporyny – oprócz wody transportują również małocząsteczkowe, 
pozbawione ładunku rozpuszczalniki (np. glicerol, mocznik, amoniak). 

Akwaporyny: 

• rodzina integralnych białek błonowych, które tworzą kanały; 
• obecność akwaporyn w błonie cytoplazmatycznej zwiększa 

przepuszczalność dla cząsteczek wody od 10 do 100 razy; 
• należą do bardzo starej filogenetycznej rodziny kanałów białkowych MIP 

(ang. Membrane Integral Proteins); zidentyfikowano je we wszystkich typach 
organizmów; 

• tworzą kanały w wewnętrznych i zewnętrznych błonach komórkowych 
żywych organizmów; 

• syntetyzowane są w retikulum endoplazmatycznym, a następnie 
transportowane wzdłuż szlaku wydzielniczego do błony plazmatycznej; 

• akwaporyny transportują nie tylko wodę, lecz także małocząsteczkowe 
związki: glicerol, mocznik, amoniak, jony amonowe, kwas borowy, nadtlenek 
wodoru                                   i małocząsteczkowe alkohole; 

• budowa: 4 podjednostki tetrameru, o masie cząsteczkowej 28 kDa, 
zbudowane z 2 powtarzających się segmentów, złożonych z 3 domen 
o budowie a-helisy, przenikających całą grubość błony (wyjątek: AQP4 
tworzy większe polimeryczne struktury); domeny transbłonowe połączone 
są ze sobą pętlami; pętle łączące domenę 2 i 3 w każdym segmencie 
charakteryzują się konserwatywną budową i zawierają  motyw asparagina–
prolina–arginina (NPA); hemipory są utrzymywane w opisanym zestawieniu 
przez siły Van der Waalsa (rys. 1). 
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Rys. 1. Budowa akwaporyny: a) domeny transbłonowe o budowie a-helisy 
połączone są ze sobą pętlami; b) 4 podjednostki tetrameru, zbudowane z 2 
powtarzających się segmentów, złożonych z 3 domen.  
 
 

• przez pojedynczy por transportowanych jest 2–3×109 cząsteczek wody na 
sekundę (niemal stukrotne zwiększenie przepuszczalności błony 
komórkowej dla wody względem mechanizmu dyfuzji); 
 

• szerokość kanału nie jest jednakowa: najwęższa część (2,8Å) (1Å = 0,1 nm) 
zlokalizowana około 8Å powyżej centrum błony; wymiar światła w tym 
miejscu jest zbliżony do średnicy pojedynczej cząsteczki wody; jest to 
miejsce zestawienia motywów NPA obu pętli; średnica poru zwiększa się, 
idąc w kierunku zewnątrz- i wewnątrzkomórkowej powierzchni błony 
(kształt klepsydry); 

 
• mechanizm transportu wody przez kanał: zwężające się światło poru aż do 

średnicy odpowiadającej wymiarom cząsteczki wody; lokalne pole 
elektryczne we wnętrzu poru, wytwarzane przez zjonizowane reszty 
aminokwasów oraz aminokwasów w krótkich a-helisach; reszty 
aminokwasowe mają ładunek dodatni, przez co powodują odpychanie 
protonów i innych jonów i uniemożliwiają im przejście przez kanał; zdolność 
cząsteczek wody do tworzenia krótkotrwałych wiązań z resztami 
aminokwasów motywu NPA pętli, które w ten sposób przeprowadzają 
molekuły wody przez por; cząsteczki wody mają charakter elektrostatycznie 
polarny, uwarunkowany łatwością łączenia się wiązaniami wodorowymi, 
aby pokonać najwęższą część poru, odpowiadającą wymiarom pojedynczej 
molekuły. Wiązania te muszą zostać zerwane, dlatego każda cząsteczka 
wody, która przechodzi przez kanał, ulega reorientacji, tworząc 
krótkotrwałe wiązania wodorowe z resztami aminokwasów (rys. 2). 
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Rys. 2. Przepływ cząsteczek wody przez kanał akwaporyny 

  

• występują u kręgowców i bezkręgowców, w roślinach, bakteriach, wielu 
nabłonkach, śródbłonkach; do tej pory zlokalizowano 300 różnych 
akwaporyn  (u człowieka co najmniej 13, u ryżu 33 białka z rodziny 
akwaporyn, u kukurydzy – co najmniej 31) [rys. 3 (tab. 1)]; 
 

• wiele funkcji w procesach fizjologicznych i patologicznych: formowanie 
moczu, sekrecja płynów, tworzenie i usuwanie obrzęku mózgu, regulacja 
ciśnienia, metabolizm tłuszczy, angiogeneza guzów nowotworowych, 
migracja komórek (tab. 1). 
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Tab. 1. Charakterystyka akwaporyn u człowieka. 

 

 

Rys. 3. Występowanie akwaporyn w organizmie człowieka 
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 ĆWICZENIE PRAKTYCZNE 
 

Transport przez błony 

  

1. Dyfuzja 

Wykonanie: 

1. Odważyć 10 g żelatyny i rozpuścić w 70 ml gorącej wody. 
2. Do rozpuszczonej żelatyny dodać kilka kropel r-ru czerwieni metylenowej 

i kroplami dodawać 0,1N NaOH aż do alkalicznego odczynu. 
3. Dopełnić gorącą wodą mieszaninę żelatyny ze wskaźnikiem do 100 ml. 
4. Żelatynę przelać do 3 probówek (do ¾ wysokości) i pozostawić do 

skrzepnięcia. 
5. Pozostały r-r żelatyny rozcieńczyć wodą destylowaną w stosunku 1:1, 

przelać do 3 probówek (do ¾ wysokości ) i pozostawić do skrzepnięcia. 
6. Do każdej probówki dodać pipetą po 1 ml stężonego HCl. 
7. Obserwować zmianę koloru żelatyny pod wpływem HCl i mierzyć głębokość 

dyfuzji co 15 minut. 

   

2. Wpływ jonów Ca2+ i K+ na przebieg plazmolizy 

Wykonanie: 

1. Umieścić skrawek skórki epidermy łuski spichrzowej cebuli w roztworze KCl 
i CaCl2 na 30 minut. 

2. Po tym czasie umieścić skrawki w kropli 1,2M sacharozy na szkiełku 
podstawowym, przykryć szkiełkiem nakrywkowym. 

3. Po kilku minutach obserwować kształt splazmolizowanego protoplastu. 

 

3. Oznaczanie ciśnienia osmotycznego komórki metodą plazmolizy kątowej 
Hugo de Vriesa 

Plazmoliza kątowa to pierwsza faza plazmolizy. Polega na oderwaniu się cytoplazmy od 
ściany w kątach komórki. Jeśli dobierzemy roztwór substancji osmotycznie czynnej o 
takim samym stężeniu, przy którym nastąpi tylko plazmoliza kątowa, to ciśnienie 
osmotyczne tego roztworu będzie prawie równe ciśnieniu osmotycznemu komórki. 

 

Wykonanie: 

1. Przygotować po 1 ml roztworu NaCl i sacharozy w następujących stężeniach: 
0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1M każdy. Roztwory sporządzić przez dokładne 
rozcieńczenie wodą destylowaną wyjściowych roztworów 1M NaCl i 1M 
sacharozy. 

2. Do każdego roztworu włożyć skrawek skórki z wewnętrznej strony liścia cebuli 
na 20 minut.  

3. Wykonać preparaty i oglądać pod mikroskopem w kropli odpowiednich 
roztworów. 

4. Określić stężenie roztworu, który powoduje stan plazmolizy kątowej.  
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Obliczyć ciśnienie osmotyczne komórki, wiedząc, że:  

1M roztwór NaCl wywiera ciśnienie osmotyczne P = 33,6 atm.  

1M roztwór sacharozy wywiera ciśnienie osmotyczne P = 22,4 atm. 

 

Ciśnienie osmotyczne komórki wyliczyć zgodnie z proporcją: 

1M r-r NaCl – 33,6 atm. 

......M r-r NaCl – x atm. 

 

1M r-r sacharozy – 22,4 atm. 

..... M r-r sacharozy – x atm. 
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   6. REAKCJA PCR I MARKERY DNA 

 
Technika łańcuchowej reakcji polimeryzacji (ang. polymerasechainreaction – 
PCR) 

PCR (łańcuchowa reakcja polimeryzacji) jest jedną z podstawowych technik 
badawczych i diagnostycznych. Pozwala na selektywną amplifikację określonych 
obszarów DNA w warunkach in vitro poprzez naśladowanie warunków replikacji DNA 
zachodzącej in vivo. PCR opiera się na wykorzystaniu polimerazy DNA do kopiowania 
matrycowego DNA w powtarzalnych rundach replikacji. Polimeraza jest naprowadzana 
na sekwencje przeznaczone do skopiowania przez krótkie, oligonukleotydowe startery 
(sekwencje oligonukleotydów komplementarnych do końców zdefiniowanej sekwencji 
matrycowego DNA). Startery są tak skonstruowane, że pozwalają na replikację każdej 
z nici wyjściowego dwuniciowego DNA. Startery są chemicznie syntetyzowane i dlatego 
PCR można stosować tylko do powielania takiego DNA, którego sekwencje początkowe 
i końcowe są znane. Naprowadzana przez startery polimeraza DNA w wielu rundach 
replikacyjnych syntetyzuje wiele kopii (zazwyczaj około miliarda) potrzebnego 
odcinka DNA. 

Reakcja PCR wymaga następujących czynników reakcji: 

 jednoniciowej matrycy DNA; 

 starterów (primerów); 

 trójfosforanów nukleotydów (dNTP); 

 polimerazy DNA; 

 jonów magnezu. 

Reakcja PCR jest szeregiem cykli złożonych z trzech etapów: 

1. denaturacji DNA w temperaturze 92–96C (jednoniciową matrycę DNA 
otrzymuje się przez termiczną denaturację dwuniciowego DNA); 

2. przyłączania starterów do miejsca komplementarnego matrycy 
w temperaturze 37–72C (DNA pozostaje zdenaturowane w tej 
temperaturze, gdyż komplementarne łańcuchy pozostają w zbyt niskiej 
koncentracji w porównaniu z ilością starterów aby je zrenaturować. Startery 
hybrydyzują z komplementarnymi sekwencjami DNA i służą jako startery do 
syntezy DNA); 

3. wydłużania startera od końca 3’-OH przez sukcesywne przyłączanie dNTP 
w temperaturze 72C, proces ten katalizowany jest przez polimerazę DNA. 
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Te trzy etapy składają się na cykl. Jeżeli dwa startery – każdy selektywnie wiążący się 
do jednej z komplementarnych nici – są wydłużane w cyklu amplifikacji, to nowo 
syntetyzowana nić będzie zawierać miejsce wiązania dla następnego startera. Każda 
nowo zsyntetyzowana nić staje się jednocześnie matrycą w następnym cyklu 
amplifikacji (liczba matryc w każdym cyklu zwiększa się). W pierwszym cyklu produkty 
pierwszorzędowego wydłużania startera powstają na bazie matrycy użytej do reakcji. 
Produkty drugorzędowe (drugi cykl) mają nieokreśloną długość, powstają w wyniku 
syntezy DNA po denaturacji pierwszorzędowych produktów. W trzecim cyklu 
pojawiają się po raz pierwszy fragmenty o zdefiniowanej długości. Długość i sekwencja 
tych fragmentów jest determinowana przez sekwencje starterów. Od tego momentu 
zaczyna się dopiero wykładnicza amplifikacja określonych fragmentów DNA. 

Czynnikami wpływającymi na efektywność reakcji PCR są: 

 temperatura i czas cykl; 

 stężenie polimerazy DNA, jakość enzymu i buforu reakcyjnego (wydajność 
syntezy DNA polimerazą Taq zależy głównie od: temperatury reakcji, 
stężenia jonów magnezowych, które wpływają na efektywność enzymu, 
struktury drugorzędowej matrycy, stężenia dNTP); 

 stężenie trójfosforanów deoksynukleotydów (dNTP); 

 startery (stężenie oraz komplementarność); 

 objętość próbki reakcyjnej; 

 ilość i czystość próbki DNA matrycy; 

 wielkość i struktura amplifikowanego produktu; 

 wyposażenie, np. typ probówki reakcyjnej, typ termocyklera. 

  

Kluczową funkcję w metodzie PCR pełnią enzymy syntetyzujące DNA. Polimerazy 
różnią się wydajnością, dokładnością, jak i zdolnością sprawdzania syntetyzowanych 
fragmentów DNA. Polecane jest stosowanie polimerazy z wysoką aktywnością 
egzonukleazową, która służy do sprawdzania poprawności wprowadzonych 
nukleotydów. Termostabilna polimeraza Taq nie posiada tej aktywności. Obniżeniu 
błędu polimerazy sprzyja zmniejszenie liczby cykli reakcji, stosowanie minimalnej 
liczby matryc wyjściowych i doświadczalne dobranie ilości dNTP. Półokres aktywności 
polimeraz zależy od temperatury (w temperaturze 92,5C wynosi około 2 godziny, 
w temperaturze 95C maleje do 40 minut, a w 97,5C ograniczony jest do 5 minut). Ze 
względu na wrażliwość na rozmrażanie i zamrażanie zaleca się przechowywanie 
polimerazy w -20C oraz wyjmowanie tylko na czas dodania enzymu do reakcji. 
Optymalny zakres działania polimeraz wynosi 68–72C.  

Polimeraza DNA jest także głównym czynnikiem powodującym błąd reakcji PCR. 
Nadmiar polimerazy prowadzi do powstawania niespecyficznych produktów, podczas 
gdy za mała ilość enzymu może być przyczyną braku produktu. Innym błędem jest 
stosowanie zbyt wielu cykli, gdyż dochodzi wówczas do powstawania produktów 
ubocznych. W zależności od liczby matryc przeprowadza się określoną liczbę cykli PCR 
(najczęściej 30). 
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Specyficzność reakcji PCR zapewniają komplementarne do amplifikowanej sekwencji 
pojedynczoniciowe startery o długości 18–28 nukleotydów. Ważny jest dobór stężenia 
starterów – ich nadmiar prowadzi do powstawania niespecyficznych produktów. 

Ważnym składnikiem reakcji PCR są deoksynukleozydotrifosforany: dATP, dCTP, dGTP, 
dTTP. Wskazane jest stosowanie jednakowych stężeń wszystkich nukleotydów. 
Optimum pH dla dNTP wynosi 7,0. Przechowuje się je w temperaturze -20C. Rozkład 
dNTP jest bardzo często przyczyną braku produktu PCR. Po 30 cyklach PCR tylko 50% 
nukleotydów występuje nadal jako dNTP. 

Bufor zapewnia odpowiednie warunki dla działania polimerazy. Zakres pH różnych 
buforów, w zależności od firmy, w której polimeraza została zakupiona, wynosi 8,3–8,8. 
Ważnym składnikiem buforu jest MgCl2. Jony Mg2+są wiązane przez startery, matrycę, 
polimerazę jak i dNTP. Dokładność reakcji PCR jest proporcjonalna do stężenia 
wolnych jonów magnezu. Z reguły stosuje się stężenia magnezu nieco przewyższające 
stężenie dNTP, co zwiększa dokładność polimerazy. 

Matryca nie może być zdegradowana ani zanieczyszczona. Obecnie stosowane metody 
oczyszczania DNA dążą do szybkiego i wydajnego otrzymywania 
wysokocząsteczkowego DNA, wolnego od białek i inhibitorów enzymów. Ważny jest 
zarówno etap pobierania materiału, transport, przechowywanie, jak i izolacja DNA. 
Metoda izolacji DNA powinna być wydajna i gwarantować wysoki stopień czystości. 
Zanieczyszczenia matrycy przez różne odczynniki stosowane podczas izolacji wpływają 
na powstawanie produktów PCR. Na PCR ujemnie wpływa zbyt duża liczba 
matryc.Wtedy sama matryca może stanowić starter i przyczyniać się do powstania 
kilku produktów PCR. Zbyt niska liczba matryc przyczynia się do zahamowania reakcji. 

 

Markery DNA 

Markerem DNA jest sekwencja występująca w dwóch lub większej liczbie wersji 
łatwych do rozróżnienia. W praktyce laboratoryjnej markerem jest prążek o ściśle 
zdefiniowanej wielkości, otrzymany poprzez trawienie enzymem(-ami) 
restrykcyjnym(-ymi), amplifikację (PCR) lub też połączenie obydwu tych technik. 
Dodatkowo marker jest dziedziczony w następnych pokoleniach i powinien być 
sprzężony z badaną cechą selekcyjną. Aby dany typ markera uznać za ważny, musi go 
cechować szeroki polimorfizm, duża częstość występowania, dobra powtarzalność oraz 
łatwość użycia.  

Markery molekularne cechuje znacznie wyższy poziom polimorfizmu w porównaniu 
z markerami morfologicznymi. Ich liczba jest właściwie nieograniczona. Dodatkowo 
markery morfologiczne mogą wykazywać zmienną ekspresję uzależnioną od genotypu 
(organizmu) i warunków środowiska. Różnice te mogą być przyczyną kłopotów 
z powtarzalnością. W przypadku markerów molekularnych nie ma tego problemu, 
ponieważ są one niezależne od warunków środowiska. Ważne są natomiast warunki, 
w jakich przeprowadzana jest reakcja amplifikacji: stężenie buforu, magnezu, dNTPs, 
użyte startery, jakość badanego DNA oraz temperatura wiązania startera z matrycą. 
Wraz ze spadkiem temperatury maleje specyficzność wiązania startera do matrycy, 
przez co generowane są dodatkowe prążki, a to może powodować kłopoty 
z powtarzalnością. Markery molekularne można stosować do selekcji materiału 
hodowlanego (MAS – ang. Marker Assisted Selection). Taki marker jest wartościowy 
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wtedy, gdy dziedziczy się go w następnych pokoleniach oraz gdy jest wystarczająco 
blisko sprzężony z badaną cechą. Wykorzystując markery blisko sprzężone (około 10 
centymorganów) można selekcjonować cechy poligeniczne (kontrolowane przez kilka 
genów) i ilościowe (QTL – ang. Quantitive Trait Loci).  

 

Klasyfikacja markerów molekularnych 

 markery arbitralne (bez informacji dotyczących sekwencji nukleotydów 
analizowanego DNA): AP-PCR, DAF, DFP, ISSR, MAAP (Multiple Arbitriary 
Amplicon Profiling – złożone profile prążkowe arbitralnych amplikonów: 
RAPD, AP-PCR, DAF), OP, RAMP, RAPD, SPAR; 

 markery niearbitralne: AFLP, ASO, ASAP, AS-PCR, CAPS, DAMD, DOP-PCR, 
EST, ISTR, REP-PCR, SCAR, STMS, STR, SRFA, SSLP, SSR, SAMPL, S-SAP, STS, 
VNTR; 

 markery hybrydyzacyjne: CFLP, GMS, RAMCM, RFLP. 
 

1. Wybrane markery arbitralne 

AP-PCR (Arbitrairy Primed Polymerase Chain Reaction) 
 

Amplifikacja DNA z użyciem przypadkowych starterów długości 16–20 nukleotydów. 
Pierwsze dwa cykle reakcji przebiegają w niższej temperaturze fazy renaturacji (40°C), 
a następnie w temperaturze właściwej dla użytych starterów (około 60°C). 
W pierwszym etapie powstaje wiele niespecyficznych połączeń startera z matrycą, 
a w drugiej selekcjonowane są tylko wysoce homologiczne produkty hybrydyzacji. 
Produkty analizuje się w żelu poliakrylamidowym z detekcją autoradiograficzną. 
 

DAF (DNA Amplification Fingerprinting) 
 

Fingerprinting przez amplifikację DNA (DAF) polega na amplifikacji DNA z użyciem 8 
lub 10-nukleotydowych starterów i rozdziale otrzymanych produktów 
w denaturującym żelu poliakrylamidowym.  
 
DFP (DNA fingerprinting) 
 

Ogólna nazwa techniki używanej do identyfikacji osobników lub mapowania. 
 
ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat amplification) 
 

System markerów uzyskiwanych w metodzie PCR z użyciem starterów 
oligonukleotydowych homologicznych do sekwencji SSR. W metodzie tej wykorzystuje 
się polimorfizm odcinków DNA pomiędzy sekwencjami mikrosatelitarnymi (ISSR). 
Jeden ze starterów ma długość 17–18 nukleotydów i składa się z sekwencji 
powtórzonej, na przykład (CA)8 i 1–2 nukleotydów selekcyjnych na końcu 3’, które 
warunkują przyłączenie startera do miejsca styku mikrosatelity z unikatowym DNA. 
Starter może też być zakotwiczony na końcu 5’ za pomocą 2–3 losowych nukleotydów. 
Elektroforeza otrzymanych metodą ISSR licznych produktów amplifikacji prowadzona 
jest w żelu poliakrylamidowym. Detekcja prążków odbywa się na autoradiogramach 
lub bezpośrednio w żelu przez barwienie azotanem srebra. 
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MAAP (Multiple Arbitrary Amplicon Profiling) 
 

Grupa trzech metod korzystających z arbitralnych starterów (RAPD, DAF, AP-PCR), 
które umożliwiają amplifikację anonimowych miejsc na matrycy DNA (amplikonów), 
jest określana jako wielokrotne, arbitralne profilowanie amplikonów (MAAP). 
 

OP (Oligonucleotide Polymorphism) 

Markery wykorzystujące reakcję PCR z użyciem dwóch 18-nukleotydowych starterów 
do oznaczenia specyficznych loci lub alleli. Projektowanie starterów odbywa się na 
podstawie znanej sekwencji cDNA.  

RAMP (Random Amplified Multiple Polymorphisms) – polimorfizm losowo 
amplifikowanych mikrosatelitów 

Ten polimorfizm jest wykrywany z zastosowaniem amplifikacji prowadzonej 
w obecności dwóch starterów, z których pierwszy wiąże się z końcem 5’ na styku 
sekwencji mikrosatelitarnej i unikatowej, a drugi – o arbitralnej sekwencji 10 
nukleotydów – przyłącza się w losowym miejscu. 

RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) –  losowo amplifikowany 
polimorficzny DNA  

Reakcja amplifikacji prowadzona jest z użyciem jednego startera o długości 10 
nukleotydów i arbitralnej sekwencji, co pozwala uzyskać od kilku do kilkunastu 
produktów (Rys. 1). Fragmenty rozdziela się w żelu agarozowym i barwi bromkiem 
etydyny. Markery te wykazują dominujący charakter dziedziczenia, przez co 
niemożliwe jest odróżnienie homozygot od heterozygot. Polimorfizm RAPD wynika z 
mutacji w obrębie sekwencji komplementarnych do końca 3’ startera oraz z drobnych 
delecji lub insercji między miejscami przyczepu oligonukleotydu.  

 

Rys.1. Schemat reakcji RAPD 
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2. Wybrane markery niearbitralne 

 

AFLP (Amplified Fragment LengthPolymorphism) – polimorfizm długości 
amplifikowanych fragmentów 

Marker wykorzystujący reakcję PCR, który umożliwia fingerprinting DNA. Pierwszy 
etap to trawienie enzymami, kolejny to dwie rundy amplifikacji: niespecyficzna 
i specyficzna (Rys. 2). Enzymy trawiące są dobrane w ten sposób, że jeden rozpoznaje 
liczne miejsca trawienia w obrębie DNA, natomiast drugi trawi DNA w małej liczbie 
miejsc.  
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3’ 
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            G
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wstępna selekcja fragmentów 

selektywna amplifikacja

elektroforeza w denaturującym 
żelu poliakrylamidowym 

 

Rys.2. Schemat reakcji AFLP 

 

Obydwa enzymy generują tak zwane lepkie końce. Są one niezbędne do połączenia 
z odcinkami 20–30 nukleotydowymi zwanymi adaptorami. Połączenie możliwe jest 
dzięki T4 DNA ligazie. Po ligacji adaptorów prowadzona jest reakcja preamplifikacji. 
Sekwencje starterów dobrane są w taki sposób, że są one komplementarne do 
sekwencji adaptora i miejsca restrykcyjnego. Dodatkowo na swoim końcu 3' mają jeden 
selektywny nukleotyd. Po reakcji amplifikacji niespecyficznej prowadzi się amplifikację 
specyficzną z użyciem specyficznych starterów. W porównaniu ze starterami użytymi 
w amplifikacji niespecyficznej, te na końcu 3' posiadają 2–4 specyficzne nukleotydy. 
Częstość rozpoznawania specyficznego miejsca przez starter selekcyjny wynosi 42n, 
gdzie „n” określa liczbę zasad selekcyjnych.  



 

59 
 

Prowadzenie dwóch reakcji amplifikacji, niespecyficznej i specyficznej, zwiększa 
powtarzalność metody. Rozdział produktu następuje na żelu poliakrylamidowym. 
Detekcja prążków odbywa się przez barwienie srebrem bądź autoradiograficznie, jeśli 
wcześniej użyto znakowane radioaktywnie adaptory. Jeśli chodzi o rozróżnienie 
homozygot i heterozygot, niekiedy jest to możliwe poprzez ocenę intensywności 
prążka. Metody tej nie zaleca się dla markerów dziedziczonych na zasadzie 
kodominacji. Markery AFLP wykazują szeroki polimorfizm, co objawia się dużą liczbą 
prążków przy małej liczbie analizowanych par starterów. Do wykonania tej pracy jest 
pożądane duże doświadczenie oraz umiejętność analizy wyników.   

DOP-PCR (Degenerate Oligonucleotide Primed-PCR) 

Technika z użyciem starterów długości 22 nukleotydów z częściowo zdegenerowaną 
sekwencją. Etap przyłączania starterów zachodzi dwukrotnie i dzięki temu 
amplifikowanie DNA zachodzi niespecyficznie. 

EST (Expressed Sequence Tag) 

Marker wykorzystujący reakcję PCR. Wysoko specyficzne startery (16–20 
nukleotydowe) są projektowane na podstawie sekwencji cDNA. Locus reprezentuje gen 
funkcjonalny i jest zlokalizowany w regionie aktywnym transkrypcyjnie.  

SCAR (Sequence Characterized Amplified Regions) 

Marker wykorzystujący reakcję PCR. Technika ta polega na izolowaniu z żelu 
pojedynczych, polimorficznych fragmentów, wygenerowanych na przykład w wyniku 
RAPD, sekwencjonowaniu ich końców, a następnie syntezie komplementarnych, 
specyficznych starterów, umożliwiających namnożenie wyłącznie tych fragmentów 
z całości genomowego DNA. Dodatkowo możliwe jest wykrycie polimorfizmów 
o kodominującym charakterze za pomocą trawienia uzyskanych odcinków DNA 
enzymem restrykcyjnym.  

STMS (Sequence Tagged Microsatelite Site) – sekwencyjnie scharakteryzowane 
loci mikrosatelitarne 

Marker wykorzystujący reakcję PCR. Sekwencje nukleotydów otaczające fragment DNA 
zawierający mikrosatelity służą do zaprojektowania 20-nukleotydowych starterów. 
Produkty amplifikacji różnią się długością, w zależności od ilości powtórzeń 
mikrosatelitów. Są to markery kodominujące. Zastosowanie markerów 
mikrosatelitarnych wymaga uprzedniego sekwencjonowania tych rejonów genomu, 
w których występują powtórzenia, aby umożliwić skonstruowanie właściwych 
starterów. Konieczność poznania sekwencji starterów to najpoważniejsze ograniczenie 
tej techniki. 

STR (Short Tandem Repeats) 

Synonim SSR. Służy głównie do detekcji powtórzeń (TG)n(CA)n. 

SSR (Simple Sequence Repeat) – proste sekwencje powtarzalne 

Amplifikowane sekwencje mikrosatelitarne tworzą grupę markerów określaną jako 
proste sekwencje powtarzalne (SSR), krótkie tandemowe powtórzenia (STR) lub 
miejsca znaczone sekwencyjnie (STS). Do analizy SSR niezbędna jest biblioteka 
genomowa. Z tej biblioteki, przy użyciu sondy mikrosatelitarnej, selekcjonuje się klony 
zawierające locus mikrosatelitarne. Wyselekcjonowane klony poddaje się 
sekwencjonowaniu. Na bazie sekwencji tworzy się startery oskrzydlające rejony 
mikrosatelitarnego DNA. Na końcu 3' lub 5' mogą one mieć dodatkowo 1–4 
selekcyjnych nukleotydów. Startery te wykorzystuje się w reakcji PCR, w której 
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powielana jest sekwencja DNA repetywnego. W zależności od liczby powtórzeń 
elementu podstawowego generowane są prążki o różnej długości. Dużą zaletą 
markerów SSR jest wysoki polimorfizm oraz kodominacyjny sposób dziedziczenia. 
Wynika to z różnej liczby powtórzeń elementu podstawowego w allelach locus 
mikrosatelitarnego. Wysoki polimorfizm pozwala na rozróżnienie osobników blisko 
spokrewnionych. Bardzo niekorzystną cechą tego systemu jest brak możliwości 
wykorzystania tych samych starterów dla badań różnych gatunków. Startery można 
wykorzystać jedynie dla badań różnych populacji w obrębie jednego gatunku. Wysoki 
koszt analiz oraz trudności w znalezieniu odpowiedniego markera SSR są tutaj wysoce 
niekorzystne. Głównie do detekcji powtórek (AC)n(AG)n(AT)n. 
 

SAMPL (Selective Amplificafion of Microsatellite Polymorphic Loci) – selektywnie 
amplifikowany polimorficzny locus mikrosatelitarny 

Modyfikacja metody AFLP. Procedura różni się tym, że w drugiej – właściwej – 
amplifikacji używany jest jeden starter AFLP.Wiąże się on z końcem fragmentu, który 
zawiera miejsce restrykcyjne rzadziej tnącego enzymu, oraz starter SAMPL, 
komplementarny do sekwencji DNA mikrosatelitarnego. W efekcie tej zmiany w dalszej 
amplifikacji uczestniczą tylko te fragmenty, które zawierają odpowiednią sekwencję 
mikrosatelitarną. Polimorfizm fragmentów obserwowany na autoradiogramie wynika 
z różnic w odległościach między miejscem restrykcyjnym a mikrosatelitą. Metoda ta ma 
szansę wyprzeć klasyczny AFLP, ponieważ generuje prążki o bardzo wysokim 
polimorfizmie i pozwala na wykrycie alleli kodominujących.  

S-SAP (Sequence Specific Amplification Polymorphisms) – polimorfizm 
sekwencyjnie specyficznej amplifikacji 

Metoda z zastosowaniem tych markerów polega na detekcji zróżnicowania długości 
odcinków między miejscem restrykcyjnym a retrotranspozonem zawierającym 
sekwencje LTR (Long Terminal Repeat). Wykorzystuje amplifikację fragmentów 
z użyciem dwóch starterów – jednego AFLP i drugiego – komplementarnego 
z sekwencją LTR. Metoda S-SAP jest przydatna w konstrukcji map genetycznych i jako 
jedna z metod fingerprintingu DNA. 

STS (Sequence Tagged Site) – miejsca znaczone sekwencyjnie 

STS są markerami szczególnie przydatnymi do identyfikacji chromosomów lub ich 
regionów w eksperymentach polegających na wprowadzeniu obcego DNA do genomu 
biorcy, ale także są stosowane do wprowadzania klonów biblioteki DNA 
i w mapowaniu fizycznym. 

Marker STS ma długość 200–300 pz i otrzymuje się go w reakcji PCR z użyciem 
specyficznych starterów. Startery są projektowane na podstawie znajomości sekwencji 
całego fragmentu. Zapewniają one wysoką specyficzność amplifikacji potwierdzoną 
jednoprążkowym obrazem rozdziału produktów PCR, w której matrycą był genomowy 
DNA. Obecność markera STS w dwóch klonach biblioteki genomowej oznacza, że 
zawierają one częściowo pokrywające się sekwencje. Markery STS mogą więc służyć do 
uporządkowania klonów biblioteki DNA w kontigi (kontig – grupa sklonowanych 
fragmentów DNA pochodzących z określonego chromosomu, które posiadają 
zachodzące na siebie regiony). Markery STS wykazują na ogół niski stopień 
polimorfizmu, nie pozwalają na wykrycie różnic między sekwencjami allelicznymi ze 
względu na brak zróżnicowania długości amplifikowanych fragmentów. Sekwencje 
przerywników rozdzielających geny rRNA oraz sekwencje między genami tRNA są 
wykorzystywane w badaniach filogenetycznych z uwagi na polimorfizm ich długości, 
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obserwowany często tylko w relacjach międzygatunkowych. Polimorfizm ten jest 
wykrywany markerami STS, z użyciem starterów komplementarnych do znanych 
i konserwatywnych sekwencji genów kodujących rRNA lub tRNA. 

VNTR (Variable Number Tandem Repeat) 

Markery wykorzystujące hybrydyzację typu Southern, z minisatelitowymi powtórkami 
jako sondami. Używane są do fingerprintingu oraz w medycynie sądowej. Nie są 
identyczne z markerami STMS.  

 

3. Wybrane markery hybrydyzacyjne 

CFLP  (Cleavase Fragment Length Polymorphism) 

Technika służąca do detekcji mutacji w DNA o nieznanej sekwencji. Jest metodą 
alternatywną do SSCP lub DGGE. Podstawa metody to denaturacja DNA. ssDNA 
przyjmuje strukturę szpilki do włosów. Endonukleaza Cleavase I specyficznie przecina 
połączenie między regionem ss i ds. Fragmenty są znakowane na końcu 5’ i rozdzielane 
elektroforetycznie. Długość fragmentów polimorficznych jest wskazaniem pozycji 
miejsca mutacji.  

RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) – polimorfizm długości 
fragmentów restrykcyjnych 

Technika wykorzystująca ten typ markerów opiera się na trawieniu izolowanego DNA 
jednym lub kilkoma enzymami restrykcyjnymi (Rys. 3). DNA jest trawione w ściśle 
określonych miejscach rozpoznawanych przez określony enzym. Produkt trawienia 
może być rozdzielony na żelu agarozowym. Z żelu następuje transfer prążków na 
membranę, hybrydyzacja ze znakowaną sondą i detekcja sygnału, na przykład przez 
autoradiografię czy fluorescencję. Obecność prążka o określonej wielkości lub jego brak 
świadczy o polimorfizmie. Polimorfizm może wynikać ze zmiany pojedynczego 
nukleotydu w obrębie miejsca restrykcyjnego lub bliskiej odległości od niego, ze 
zmiany większych fragmentów DNA lub też z metylacji niektórych zasad azotowych 
w DNA. Minusem tej analizy jest jej wysoki koszt oraz duża ilość DNA niezbędnego do 
trawienia restrykcyjnego. Zaletą markerów RFLP jest ich wysoka wiarygodność oraz 
kodominacyjny typ dziedziczenia. 

 

4 fragmenty 3 fragmenty 

trawienie ER

polimorficzne miejsce restrykcyjne

 

Rys. 3. Schemat przedstawiający polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych 
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ĆWICZENIE PRAKTYCZNE 
 

Reakcja PCR 

Wykonanie: 

1. Delikatnie zamieszać (vortex) i krótko zwirować wszystkie roztwory po 
roztopieniu; 

2. Dodać do probówek PCR w lodzie:  

 w przypadku użycia buforu zawierającego magnez: 

 Odczynnik 
Podstawowe warunki 

 Stężenie optymalne 
Ilość na 100µl Końcowe stężenie 

Sterylna dejonizowana H2O zmiennie ___ ___ 
Bufor 10xPCR  10µl 1x 1x 
2mM dNTP mix 10µl 0.2mM  0.02–0.5mM  
Starter I 5µM  10µl 0.5µM 0.1–1µM 
Starter II 5µM  10µl 0.5µM 0.1–1µM 
DNA zmiennie 10pg–1µg  10pg–1µg 
Polimeraza DNA  zmiennie 2U/100µl 1–5U/100µl 

 
 w przypadku użycia buforu bez magnezu: 

 Odczynnik 
Podstawowe warunki 

 Stężenie optymalne 
Ilość na 100µl Końcowe stężenie 

Sterylna dejonizowana H2O zmiennie ___ ___ 
Bufor 10xPCR  10µl 1x 1x 
2mM dNTP mix 10µl 0.2mM  0.02–0.5mM  
Starter I 5µM  10µl 0.5µM 0.1–1µM 
Starter II 5µM  10µl 0.5µM 0.1–1µM 
25mM MgCl2 6µl 1.5mM  1–4mM 
DNA zmiennie  10pg–1µg  10pg–1µg 
Polimeraza DNA zmiennie  2U/100µl 1–5U/100µl 

 
 tabela doboru ilości 25mM MgCl2 

 
Końcowe stężenie MgCl2   

w 100µl mieszaninie r-cyjnej 
 [mM] 

Ilość 25mM MgCl2 

 [µl]  

1.0 4 

1.25 5 

1.5 6 

1.75 7 

2.0 8 

2.5 10 

3.0 12 

4.0 16 
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3. Przełożyć próbki do termocyklera i rozpocząć PCR. 

Ocena jakościowa produktu PCR 

 przygotować żel agarozowy o odpowiednim stężeniu, dobranym do wielkości 
próby; 

 zmieszać 5 ml produktu amplifikacji z 1 ml buforu obciążającego, próbki 
umieścić w studzienkach żelu z odpowiednim markerem DNA; 

 prowadzić elektroforezę w buforze TBE [0,89 M Tris (pH 8,3); 0,89 M kwas 
borowy, 20 mM EDTA], przy napięciu 80V, w temperaturze pokojowej; 

 po zakończeniu elektroforezy żel inkubować w roztworze bromku etydyny 
w ciemności przez 15 minut; 

 obserwować w świetle UV na transiluminatorze. 
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   7. TEORIA ENDOSYMBIOZY 

 

Lynn Margulis (1938–2011) 
• mitochondria i chloroplasty powstały z symbiotycznych bakterii; 
• struktura genomu podobna jak u bakterii; 
• system biosyntezy białek podobny jak u bakterii; 
• otoczenie dwiema błonami. 

 
Założenia teorii endosymbiotycznej (Rys. 1): 

• Mitochondria eukariontów ewoluowały z bakterii tlenowych żyjących jako 
symbionty w komórkach praeukariotycznego gospodarza; 

• mitochondrialne rRNA wykazuje największą homologię z a-
proteobakteriami, które zawierają wewnątrzkomórkowe pasożyty, takie 
jak Rickettsia, Ehrlichia i Anaplasma; 

• wewnętrzna błona jest własną błoną Proteobacteria, zewnętrzna – 
oryginalną błoną fagocytarną.  
 

• Chloroplasty eukariontów ewoluowały z endosymbiotycznych sinic 
(Cyanobacteria) – mają wspólnego przodka ze współczesnymi sinicami, 
tj. Synechococcus lividus; 

• mt i cp są monofiletyczne – pochodzą od jednego wspólnego przodka. 
 

 
Rys. 1. Założenia teorii endosymbiotycznej 
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Chloroplasty powstały z sinic  

Konstantin S. Mereżkowski (1855–1921) w 1909 r. opisał symbiotyczną teorię 
pochodzenia chloroplastów: 

• chloroplasty i mitochondria mają koliste (bakteryjne) DNA, ale większość ich 
genów znajduje się w jądrze; 

• symbioza (a może rozbieżna ewolucja wewnątrz komórki?); 
• mogły powstać przez rozbieżną i nierównomierną ewolucję części genomu 

wewnątrz jednej komórki; 
• wszystkie chloroplasty pochodzą od wspólnego przodka; 
• alternatywne wyjaśnienia autonomii genetycznej – rozbieżna ewolucja 

i symbioza/ różnicowanie komórki (Rys. 2): 
o chloroplasty i mitochondria mają koliste DNA, ale liczne geny 

mitochondriów i chloroplastów znajdują się w jądrze; 
o mogły także powstać przez rozbieżną i nierównomierną ewolucję 

części genomu wewnątrz jednej komórki; 
o chloroplasty i mitochondria przekazywane przez komórki płciowe. 

 

 
Rys. 2. Alternatywne wyjaśnienia autonomii genetycznej – rozbieżna ewolucja 

i symbioza/różnicowanie komórki 
 
 
Pierwotne chloroplasty powstały tylko raz (Rys. 3): 

• bez genów z jądra macierzystego chloroplasty są niezdolne do życia; 
• wtórna endosymbioza jest bardzo trudna (Rys. 4); 
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Rys. 3. 

Kolejne endosymbiozy 
 

 
Rys. 4. Endosymbioza wtórna i pochodzenie błon kryptomonad (w większości 

organizmów jednokomórkowych, jedna z grup wiciowców) 
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Tab. 1. Liczba błon chloroplastów. 
 
Gromada Charakterystyka 
Cyanophyceae sinice brak podwójnej błony chloroplastów, tylakoidy 

wolne 
Chlorophyceae zielenice chloroplasty otoczone podwójną błoną,  

tylakoidy występują w zespołach 2–6 
Charophyceae ramieniowce chloroplasty otoczone podwójną błoną 
Rhodophyceae krasnorosty chloroplasty otoczone podwójną błoną 

i tylakoidy pojedyncze 
Euglenophyceae eugleniny błona chloroplastów otoczona jedną błoną ER 
Xanthophyceae różnowiciowce błona chloroplastów otoczona dwiema błonami 

ER, tylakoidy zgrupowane po 3 
Phaeophyceae brunatice błona chloroplastów otoczona dwiema błonami 

ER, tylakoidy zgrupowane po 3 
Bacillariophyceae okrzemki błona chloroplastów otoczona dwiema błonami 

ER 
Chrysophyceae złotowiciowce błona chloroplastów otoczona dwiema błonami 

ER 
 

Tajemnica pochodzenia mitochondriów 

Nowe dane – nierealistyczne jest założenie, że pramitochodrium dotrwało do dziś 
(Lang i in. 1999, Kurland i Andersson 2000, Embley i Martin 2006): 

• u Archezoa odkryto organella przypominające bardzo zredukowane 
mitochondria (hydrogenosomy i mitosomy); 

• w genomach Archezoa odnaleziono geny pochodzące ewidentnie z linii 
Bacteria, a nie Archaea, co może sugerować ich pochodzenie od 
eubakteryjnego endosymbionta, zwłaszcza że chodzi o geny kodujące białka. 
Należą one do grup białek szoku cieplnego, które u pozostałych eukariontów 
funkcjonują w mitochondriach. Pozwala to wysunąć wniosek, że 
współczesne pozbawione mitochondriów organizmy eukariotyczne 
pochodzą od przodków, którzy mitochondria posiadali, lecz w toku ewolucji 
uległy one redukcji (Rys. 5). 
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Rys. 5. Ewolucja mitochondriów 
 

• bardziej prawdopodobna koncepcja – do powstania komórek 
eukariotycznych mogła wystarczyć pojedyncza symbioza, a dalszy wzrost 
złożoności odbywał się przez stopniową ewolucję; 

• współczesne endopasożytnicze lub endosymbiontyczne α-proteobakterie nie 
są przodkami mitochondriów, dzielą jednak z nimi wspólnego przodka, który 
musiał być szczególnie predestynowany do wchodzenia w ścisłe relacje 
z  komórkami innych organizmów; 

• potem nastąpiła redukcja genomu symbionta i transfer genów do jądra – 
ewolucja degeneratywna, redukująca autonomię organellum; 

• przykład: genom Rickettsia prowazekii, wewnątrzkomórkowego pasożyta 
z grupy α-proteobakterii. 

Rickettsia prowazekii: 

• ma 834 geny, w tym geny z cyklu Krebsa; 
• straciła wszystkie geny kodujące enzymy wcześniejszych, beztlenowych 

etapów katabolizmu związków organicznych, np. glikolizy, a także geny, 
których produkty odpowiadają za procesy syntezy aminokwasów 
i nukleotydów – z metabolicznego i genetycznego punktu widzenia 
upodobniła się do mitochondrium. 

Pierwotny genom mitochondrialny – mtDNA Reclinomonas americana (prymitywny 
wiciowiec): 

• spośród wszystkich znanych genomów mitochondrialnych zachowała 
najwięcej cech genomu eubakteryjnego; 

• największa liczba genów mitochondrialnych – 97; 
• wszystkie geny występują w mtDNA innych organizmów; 
• 18 genów nie występuje w żadnych innych organizmach niż Reclinomonas 

americana; 
• 4 geny rpoA-D, które kodują polimerazę RNA typu eubakteryjnego, nie 

przypominają polimeraz mitochondrialnych innych organizmów; 
• liczne geny białek rybosomalnych; 
• standardowy kod genetyczny; 
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• charakterystyczne dla bakterii oddziaływanie rRNA z mRNA typu Shine-
Dalgarno podczas inicjowania translacji; 

• widoczne ślady organizacji operonowej. 

Założenia teorii endosymbiotycznej – dowody: 

1. Wielkość i morfologia podobna; 
2. Otoczone podwójną błoną; 
3. Koliste, małe DNA (z niewielką liczbą białek) podobne do bakteryjnego;  
4. Rybosomalne RNA przypomina rRNA Eubacteria; 
5. Transkrypcja genów rRNA rozpoczyna się w miejscach promotorowych 

przypominających promotory bakteryjne; 
6. Mitochondria i chloroplasty mają własny system translacji, który przypomina 

system prokariotyczny, a nie eukariotyczny: 

a. Pierwszym aminokwasem w transkryptach jest fMet jak u bakterii (nie 
Met); 

b. Antybiotyki (np. streptomycyna) hamujące biosyntezę białka u bakterii 
(lecz nie u eukariontów) hamują także biosyntezę białka w organellach; 

c. Inhibitory translacji eukariotycznej (np. toksyna dyfterytu) nie hamują 
translacji w organellach; 

d. Jeden z antybiotyków – ryfampicyna – wybiórczo hamuje polimerazę 
RNA u bakterii i w organellach. 

7. Wiele homologów genów bakteryjnych; 
8. Chloroplasty i mitochondria syntetyzują białka przy użyciu własnych 

rybosomów o wielkości rybosomów Prokaryota i o takich samych 
podjednostkach;  

9. Niektóre enzymy, np. transportu elektronów (ATP-aza), występują wyłącznie 
u Prokaryota; białka enzymatyczne, np. cyklu Krebsa są podobne do 
prokariotycznych; 

10. System transportu przez błony przypomina bakteryjny; 
11. Podział chloroplastu i mitochondrium przypomina przewężenie bakteryjne; 
12. Podobne są białka pomocnicze, głównie chaperoniny. 

 

W czym chloroplasty i mitochondria nie przypominają bakterii? 

• Nie zawsze mają kształt i wielkość bakterii; 
• Ilość DNA w chloroplastach i mitochondriach jest znacznie mniejsza niż 

u Prokaryota, zbyt mało genów aby syntetyzować własne białka; 
• Podział i rozmieszczenie chloroplastów i mitochondriów w komórkach 

potomnych są ściśle kontrolowane przez komórki eukariotyczne. 
  

Współczesne przykłady endosymbiozy: 
 Elysiachlorotica – morski ślimak fagocytuje chloroplasty glonu Vaucherialitorea, 

wchłania je do cytoplazmy komórek epitelialnych.  
 Ślimak przez prawie rok może żyć mając tylko światło i CO2. Symbiont wydziela 

fotosyntetycznie tlen, transport elektronów przez PSI i PSII bez żadnego 
dodatkowego źródła pożywienia dla mięczaka. Wszystko to odbywa się bez 
jądra glonu.  
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  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE 

Barwienie przyżyciowe mitochondriów „Zielenią Janusa” 

Materiał Cebula – Allium cepa 
Sprzęt      szalki Petriego, szkiełka podstawowe i nakrywkowe, pipety pasterowski  
Odczynniki   barwnik „Zieleń Janusa” 
Wykonanie  wykonać preparat z łuski spichrzowej cebuli; 

 barwić „Zielenią Janusa” przez 30 minut na szkiełku przedmiotowym; 
roztwór barwnika powinien pokryć obiekt cienką warstwą w celu 
umożliwienia dostępu tlenu; w trakcie barwienia napowietrzać 
delikatnie barwnik pipetą pasterowską; 

 po wybarwieniu wymyć preparaty bieżącą wodą (wodociągową) 
i oglądać preparaty bez przykrywania szkiełkiem nakrywkowym 
(mitochondria wybarwiają się na kolor niebiesko-zielony). 

 

Izolacja chloroplastów w środowisku wodnym 

 Materiał Spinacea oleracea 
Sprzęt       Homogenizator (moździerz), wirówka laboratoryjna, gaza, pipety 

pasterowskie, probówki wirówkowe 
Odczynniki   bufor izolacyjny (0,04M sacharoza, 0,05M Tris-HCl, pH 7,8, 0,01M KCl, 

0,01M MgCl2, 0,006M 2-merkaptoetanol), gradient 45% i 60% 
sacharozy 

Wykonanie  liście umyć i pociąć na małe fragmenty, po czym dokładnie 
homogenizować w moździerzu. Buforu powinno być dwukrotnie 
więcej, niż wynosi masa materiału. Wszystkie etapy, od cięcia do 
homogenizacji, wykonywać w niskiej temperaturze. Moździerze 
powinny być schłodzone; 

 homogenat wirować przez minutę przy 1300 rpm; 
 supernatant ponownie wirować przez 10 minut przy 1500 rpm; 
 uzyskany osad chloroplastów rozprowadzić w małej ilości buforu 

inkubacyjnego; 

 przygotować w probówce wirówkowej skokowy gradient 
sacharozy 45% i 60%, po czym za pomocą pipety pasterowskiej 
nanieść delikatnie na powierzchnię płynu rozprowadzony 
w buforze izolacyjnym osad chloroplastów. Wirować przez 10 
minut przy 3900 rpm. Chloroplasty powinny osiąść na granicy 
pomiędzy 45% a 60% sacharozą, skąd należy je pobrać pipetą 
pasterowską; 

 osad chloroplastów obserwować w kropli 45% sacharozy na 
szkiełku przedmiotowym pod mikroskopem. 
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   8. FIZJOLOGIA UKŁADU HORMONALNEGO  
        CZŁOWIEKA.  WYBRANE ZAGADNIENIA 
          Hormonalne mechanizmy regulacyjne i integracyjne 

 

 

Układ hormonalny, który oddziałuje na komórki (tkanki, narządy) za pomocą cząstek 
chemicznych (hormonów), jest odpowiedzialny za regulacje procesów fizjologicznych 
i przemian biochemicznych organizmu. Poprzez kontrolę syntezy i aktywności 
enzymów układ hormonalny wpływa na zmiany czynnościowe, biochemiczne oraz 
morfologiczne (strukturalne) tkanek docelowych. Hormony regulują i integrują 
czynności narządów w celu zapewnienia stałości środowiska wewnętrznego organizmu 
w stosunku do zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego (homeostazę). 
Działanie fizjologiczne hormonów jest możliwe przy ich stosunkowo niskim stężeniu. 

W ujęciu klasycznym wspólną cechą hormonów (humoralnych przekaźników 
chemicznych) jest: 

1. Ich synteza i uwalnianie przez gruczoły endokrynne, które są zbudowane 
z komórek dokrewnych (np.: insulina produkowana przez komórki B trzustki, glukagon 
przez komórki A trzustki, tyroksyna i trijodotyronina produkowana przez tyreocyty 
tarczycy etc.). 

2. Transport drogą płynów ustrojowych (głównie krew). 

3. Wiązanie ze swoistymi receptorami komórkowymi (błonowymi, cytozolowymi, 
jądrowymi) narządów oddalonych od miejsca syntezy hormonów.  

4. Wywoływanie zmian czynnościowych, biochemicznych oraz morfologicznych 
w tkankach i narządach organizmu. 

 

Ryc. 1. Lokalizacja gruczołów endokrynnych (Jaźwa, 2015) 
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Współczesna endokrynologia poszerza zakres terminologii odnoszącej się do 
hormonów. Uwzględniając miejsce uwalniania oraz typ sygnalizacji hormonalnej, 
wskazuje na ich aktywność nie tylko na drodze dokrewnej (w ujęciu klasycznym – 
endokrynnej), lecz także autokrynnej, parakrynnej i neurokrynnej (sygnalizacja 
bezpośrednia w odniesieniu do neurohormonów uwalnianych z zakończeń nerwowych 
i działających na inne neurony lub poprzez układ krążenia na odległe komórki, 
np. wazopresyna). Typy sygnalizacji hormonalnej przedstawiono na ryc. 2. 

 

 

Ryc. 2. Sygnalizacja hormonalna lokalna (parakrynna, autokrynna, neurokrynna) oraz 
endokrynna (obwodowa) (https://pl.khanacademy.orgna podstawie Signaling 
molecules and cellular receptors: Figure 1, 2 by OpenStax College, Biology) 

 

Uwzględniając miejsce syntezy hormony można podzielić na: 

1. Hormony miejscowe (np.: acetylocholina, noradrenalina, serotonina, histamina, 
prostaglandyny); 

2. Hormony tkankowe (np.: gastryna, cholecystokinina, sekretyna, erytropoetyna, 
renina, ANP); 

3. Hormony o działaniu ogólnym (wydzielane przez komórki gruczołowe i działające na 
komórki docelowe wyłącznie za pośrednictwem krwi: hormony przysadki, nadnerczy, 
tarczycy, gonad, przytarczyc, wysp trzustkowych Langerhansa i łożyska). 
 

Uwzględniając strukturę chemiczną hormony można podzielić na: 

1. Hormony pochodne aminokwasów, m.in.: adrenalina, noradrenalina, dopamina 
(pochodne fenyloetyloamin: fenyloalaniny i tyrozyny), tyroksyna T4 i trijodotyronina 
T3 (pochodne tyrozyny), melatonina i serotonina (pochodne tryptofanu), histamina 
(pochodna histydyny); 

https://pl.khanacademy.org/
http://cnx.org/contents/185cbf87-c72e-48f5-b51e-f14f21b5eabd@9,87:46/Signaling-Molecules-and-Cellul
http://cnx.org/contents/185cbf87-c72e-48f5-b51e-f14f21b5eabd@9,87:46/Signaling-Molecules-and-Cellul
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2. Hormony polipeptydowe, m.in.: hormon tyreotropowy (TRH) – tripeptyd, 
wazopresyna (AVP) – 9 aminokwasów, oksytocyna (OX) – 9 aminokwasów, hormon 
wzrostu (GH) – 191 aminokwasów w cząsteczce; 

3. Pochodne cholesterolu (hormony steroidowe), m.in.: hormony kory nadnerczy 
(glikokortykosteroidy: kortyzol orazmineralokortykosteroidy: aldosteron) i gonad 
(m.in. testosteron, estrogeny, progesteron). 

 

Kontrola wydzielania endokrynnego podlega integracji poprzez złożone mechanizmy 
regulacyjne (ryc. 3): 

1) układu nerwowego (udział autonomicznego układu nerwowego); 

2) układu hormonalnego (poprzez układ ujemnych sprzężeń zwrotnych osi 
podwzgórze-przysadka-gruczoł docelowy); 

3) procesów regulacji metabolicznej (np.: metaboliczna regulacja poprzez 
oddziaływanie zmian stężeń glukozy we krwi na aktywność wydzielniczą komórek A 
i B trzustki i uwalnianie insuliny i glukagonu; regulacja metaboliczna poprzez 
oddziaływanie zmian stężenia jonów wapnia we krwi na aktywność endokrynną 
przytarczyc i tarczycy w zakresie syntezy i uwalniania parathormonu i kalcytoniny 
etc.). 

 

 

Ryc. 3. Integracja i koordynacja funkcji życiowych w zakresie aktywności układu 
endokrynnego, nerwowego i krążenia (Jaźwa, 2015) 

 

Podwzgórze jest strukturą przedniej części międzymózgowia. Koordynuje złożone 
procesy homeostazy w zakresie integracji nerwowej (tu znajdują się liczne ośrodki 
nerwowe CUN) oraz humoralnej. Podwzgórze syntetyzuje hormony uwalniające 
(liberyny) i hamujące (statyny), które oddziałują z przednią (gruczołową) częścią 
przysadki mózgowej poprzez wpływanie na syntezę przysadkowych hormonów 
tropowych. Podwzgórze syntetyzuje również oksytocynę i wazopresynę, które 
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magazynowane są w tylnej (nerwowej) części przysadki mózgowej. Stamtąd są 
uwalniane do krwi oraz pełnią funkcję hormonów działających obwodowo. Zależność 
funkcjonalną podwzgórza i przysadki w zakresie regulacji hormonalnej 
zaprezentowano na ryc. 4 i 5. 

 

Ryc. 4. Zależność funkcjonalna osi podwzgórze-przysadka (Jaźwa, 2015) 

 

 

Ryc. 5. Aktywność neuroendokrynna przysadki mózgowej (Jaźwa, 2015)  
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W tabeli poniżej sklasyfikowano hormony (w ujęciu endokrynnym), uwzględniając 
miejsce syntezy, narząd docelowy (komórki zawierające receptor dla stosownego 
liganda), zakres aktywności biologicznej (działanie).  

 

Nazwa 
hormonu 

Miejsce 
syntezy 
 

 

Wybrane 
komórki/tkanki/ 
narządy docelowe 

Funkcja fizjologiczna hormonu 
i efekt komórkowy.  
↑ pobudza ↓ hamuje 

Wazopresyna 
(AVP, hormon 
antydiuretyczny, 
ADH) 

podwzgórze nerki, mięśnie 
gładkie (naczyń 
krwionośnych, 
przewodu 
pokarmowego, 
macicy) 

↑ Zwrotna resorpcja wody 
w kanalikach nerkowych (działanie 
antydiuretyczne), działa presyjnie na 
naczynia krwionośne w stanach 
znacznej utraty krwi; 
↓ uwalnianie reniny i syntezę 
angiotensyny. 

Oksytocyna 
(OX) 

podwzgórze gruczoł mlekowy, 
macica.  

↑ Laktacja, skurcze macicy. Udział 
w akcji porodowej oraz akcie 
płciowym i zapłodnieniu.  

Somatotropina 
(STH, hormon 
wzrostu, GH) 

przysadka wszystkie komórki 
organizmu 
(wątroba, mięśnie 
szkieletowe, tkanka 
tłuszczowa, łączna, 
kostna i chrzęstna) 

Główny komórkowy, pozagenetyczny 
czynnik pobudzający wzrost 
organizmu: 
 
↑ wychwyt aminokwasów przez 
komórki, syntezę białek, syntezę RNA, 
wzrost masy mięśniowej, 
glukoneogenezę, lipolizę; 
 
↓ wychwyt glukozy, otłuszczenia. 

Prolaktyna 
(PRL) 

przysadka gruczoł mlekowy 
macica, jajniki, 
jądra 

↑ Laktacja, skurcze macicy; 
↓ uwalnianie LH, FSH, owulacja. 

Adrenokrtykotr
opina (ACTH) 

przysadka kora nadnerczy ↑ Aktywność troficzną i hormonalną  
(↑ syntezę kortyzol, kortykosteron) 
kory nadnerczy. 

Tyreotropina 
(TSH) 

przysadka tarczyca ↑ Syntezy i uwalniania T3 i T4. 

Folikulotropina 
(FSH) 

przysadka jajniki, jądra ↑ Dojrzewanie pęcherzyków Graafa 
u kobiet, poprzez regulację aktywności 
aromatazy; 
↑ syntezę estrogenów w jajnikach; 
↑ spermatogenezę i dojrzewanie 
plemników u mężczyzn. 

Hormon 
luteinizujący 
(LH, 
luteotropina, 
lutropina) 

przysadka jajniki, jądra ↑ Owulację (pękanie pęcherzyka 
Graafa i uwalnianie komórki jajowej, 
w fazie tzw. piku LH), po owulacji 
kontroluje luteinizację ciałka żółtego 
(↑ syntezę progesteronu w drugiej 
fazie cyklu miesiączkowego); 
↑ syntezę testosteronu u mężczyzn. 

Melanotropina 
(MSH) 

przysadka melanocyty skóry i 
błon śluzowych 

↑ Syntezy melaniny przez melanocyty 
skóry (nie mylić z melatoniną!). 
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Melatonina szyszynka wszystkie komórki 
organizmu 

Regulacja rytmów dobowych funkcji 
fizjologicznych u ssaków (płodność, 
proces starzenia), reguluje rytmy sen-
czuwanie, działanie antyoksydacyjne. 

Trijodotyronia 
(T3) 
Tyroksyna(T4) 

tarczyca wszystkie komórki 
organizmu  

↑ Aktywność enzymów oksydacyjnych 
i enzymów łańcucha oddechowego, ↑ 
procesu wytwarzania mitochondriów 
w komórce (wzrost procesów 
metabolizmu tlenowego w organizmie 
oraz wzrost produkcji energii), ↑ 
lipolizy w adipocytach, ↑ syntezy 
białek. 

Kalcytonina** tarczyca kości, nerki ↑ Aktywności osteoblastów (proces 
uwapnienia kości); ↑ nerkowego 
wydalanie jonów wapnia, ↓ syntezę 
1,25-dihydroksycholekalcyferolu 
(aktywnej formy witaminy D3); 
działanie hipokalcemiczne. 

Parathormon** przytarczyce kości, nerki ↑ Aktywności osteoklastów (proces 
uwalniania wapnia z kości), ↓ 
nerkowego wydalanie jonów wapnia, ↑ 
syntezę kalcytriolu w nerkach; 
działanie hiperkalcemiczne. 

Kalcytriol**; 
1,25-
dihydroksychole
kalcyferol, 
witamina D3 

nerki jelito, kości, nerki ↑ Aktywności osteoklastów (proces 
uwalniania wapnia z kości), ↑ 
wchłanianie wapnia przez kosmki 
jelitowe 
działanie hiperkalcemiczne. 

Glukagon** trzustka 
(komórki A) 

wątroba Wątroba: ↑ glikogenolizę, 
↑glukoneogenezę 
(↑ produkcji glukozy), ↓ 
glikogenolizy 
Adipocyty: ↑ lipolizę, ↓ lipogenezę 
działanie hiperglikemiczne 

Insulina** trzustka 
(komórki B) 

wątroba, mięśnie 
szkieletowe, gładkie 
i kardiomiocyty, 
adipocyty, 
leukocyty 
fibroblasty 

Wątroba: ↓glikogenolizę,  
↓ glukoneogenezę 
(↓ produkcje glukozy) na rzez 
↑glikogenogenezy (↑ syntezy 
glikogenu),  
Adipocyty: ↓ lipolizę, ↑lipogenezę 
Inne komórki (mięśniowe):ułatwia 
dokomórkowy transport glukozy, 
wychwyt aminokwasów, ↑ syntezy 
białek, ↑ syntezy RNA 
działanie hipoglikemiczne 

Adrenalina 
Noradrenalina 
 

nadnercza 
(rdzeń) 

mięśnie 
szkieletowe, gładkie 
i kardiomiocyty, 
komórki nerwowe, 
wątroba (aktywacja 
receptorów alfa i 
beta 
adrenergicznych) 

↑ skurcz mięśniówki naczyń (wzrost 
ciśnienia krwi), ↑skurcz 
kardiomiocytów (wzrost częstości 
skurczów serca, wzrost objętości 
wyrzutowej serca) 
↑ glikolizę wątrobową (wzrost 
stężenia glukozy wekrwi), ↑ zużycie 
glukozy w tkankach, ↑ lipolizy, 
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↑syntezę glukagonu 
↓ syntezę insuliny, ↓ skurcz mięśni 
gładkich oskrzeli (wzrost wentylacji 
płuc), ↓ skurcz mięśni gładkich układu 
pokarmowego (wzrost perystaltyki 
jelit) 
 

Glikortykoidy: 
Kortyzol, 
kortyzon 
i kortykosteron  

nadnercza 
(kora) 

wszystkie komórki 
organizmu 

Wątroba:↑glukoneogenezę, ↑ syntezę 
glikogenu wątrobowego, ↑ syntezy 
wątrobowej białek 
 
Inne tkanki:↑ katabolizm białek 
w tkankach pozawątrobowych (wzrost 
stężenia aminokwasów we krwi),↓ 
zużycie glukozy przez komórki (na 
rzecz kwasów tłuszczowych), ↓ 
transport glukozy przez komórki, ↑ 
glikogenolizę (wzrost stężenia glukozy 
we krwi), ↑ lipolizę (wzrost stężenia 
kwasów tłuszczowych we krwi) 

Mineralokortyk
oidy: 
Aldosteron i 18-
deoksykortykost
eron 

nadnercza 
(kora) 

nerki, ślinianki, 
gruczoły potowe, 
jelita 

↑ zwrotne wchłanianie jonów Na+ 
i wydzielanie jonów K+ w nerkach 
oraz jonów Na+ komórki gruczołów 
potowych, ślinowych, nabłonka 
jelitowego,  
↑objętości płynów 
zewnątrzkomórkowych (↑ ciśnienia 
tętniczego),  

Estrogeny 
(estradiol*, 
estron, estriol) 

jajniki wszystkie komórki 
ciała 

↑ proliferację komórkową (m.in. 
wzrost pęcherzyka Graafa), rozwój 
cech płciowych żeńskich, ↑ aktywność 
osteoblastów (proces uwapnienia 
kości 

Progesteron* jajniki 
(ciałko 
żółte), 
łożysko,  

macica, sutki, mózg ↓ wydzielanie LH-RH i LH, ↓ 
wrażliwość estrogenów i oksytocyny 
na macicę (obniża jej aktywność 
skurczową), wzrost stężenia w fazie 
lutealnej 

Testosteron* jądra wszystkie komórki 
ciała 

↑ syntezy białek (narządy płciowe, 
mięśnie, kości), ↑ transkrypcji genów, 
rozwój cech płciowych męskich 
Działanie anaboliczne 

*Śladowe ilości estradiolu, progesteronu i testosteronu produkowane są w warstwie 
siatkowatej kory nadnerczy. 

 

**Warto zauważyć, że efekt hipo/hiperglikemiczny lub hipo/hiperkalcemiczny działania ww. 
hormonów jest skutkiem ich aktywności biologicznej. Błędem jest sugerować, że rola 
biologiczna insuliny polega na obniżeniu stężenia cukru we krwi, pomijając jej faktyczną 
aktywność biologiczną, w zakresie regulacji szlaków metabolicznych węglowodanów, 
triacylogliceroli i białek. Hipoglikemia jest zdecydowanie SKUTKIEM (wypadkową) procesów 
biochemicznych modyfikowanych przez insulinę, a zachodzących w hepatocytach, adipocytach, 
miocytach i ma raczej wartość diagnostyczną w ocenie zaburzeń metabolicznych.  
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

Celem ćwiczeń jest analiza stężeń wybranych hormonów w świeżo pobranym moczu 
ostatecznym za pomocą ogólnodostępnych szybkich testów 
immunochromatograficznych paskowych (testy dostępne w każdej aptece). Ocena 
zawartości progowej hormonów (LH, FSH oraz hCG) w moczu jest podstawą do 
diagnostyki w kierunku:  

1) oceny płodności (test owulacyjny); 

2) oceny aktywności estrogenowej jajników (test menopauzalny); 

3) oceny aktywności endokrynnej trofoblastu/łożyska (test ciążowy). 

 

Ćwiczenie 1: Test płodności 

Test płodności jest szybkim i prostym testem owulacyjnym. Pozwala on określić dni 
płodne kobiety z dokładnością do 98%, a 5 pasków testowych w zestawie umożliwia 
dokonanie kilku prób w celu wskazania dnia zapłodnienia dokładnie w dniu 
wystąpienia owulacji. 

Gametogenne oraz endokrynne funkcje gonad (w tym jajników) zależne są od 
gonadotropowych funkcji przysadki mózgowej, czyli od wydzielania FSH i LH (ryc. 6). 
Te z kolei podlegają kontroli podwzgórza za pośrednictwem hormonu uwalniającego 
gonadotropiny (Gn-RH, luliberyny lub LH-RH). Hormony produkowane przez jajniki 
u kobiet (a także przez jądra u mężczyzn) kontrolują na zasadzie sprzężenia 
zwrotnego ujemnego sekrecję podwzgórzowych liberyn (Gn-RH) i przysadkowych 
statyn (FSH i LH).  

Cykle miesiączkowe u kobiety trwają około 28 dni, a powtarzające się kilkudniowe  
odchylenia o tę samą liczbę dni przyjmuje się za prawidłowość. W każdym cyklu pod 
wpływem hormonów podwzgórze-przysadka-jajniki zachodzą okresowe zmiany 
zarówno w jajnikach, jak i w całym układzie rozrodczym. Owulacji (około 14 dnia 
cyklu) ulega jeden (rzadziej 2–3) dojrzałe pęcherzyki Graafa. Pozostałe ulegają 
zanikowi (atrezji).  

Na początku cyklu, pod wpływem FSH, z kilkuset pęcherzyków pierwotnych ok. 20 
osiąga średnicę 2–4 mm. Spośród nich jeden (rzadziej 2–3) dojrzewa do owulacji. 
Dojrzewający pęcherzyk ulega proliferacji w zakresie rozrostu tzw. komórek 
ziarnistych (produkujących tuż przed owulacją bardzo duże ilości estradiolu), które 
zawierają receptory dla FSH (w warstwie zewnętrznej) i LH (w części warstwy 
wewnętrznej). Kilka godzin przed owulacją komórki ziarniste zaczynają produkować 
również progesteron.  

Głównym czynnikiem stymulującym owulację jest nagły wzrost we krwi stężenia LH 
(tzw. pik LH, patrz ryc. 6). Pęcherzyk pęka około 24–36 godzin po wystąpieniu piku LH, 
a komórka jajowa dostaje się z jajnika do jajowodu, gdzie potencjalnie może ulec 
zapłodnieniu. Wysokie stężenia LH w moczu można zmierzyć za pomocą testu 
paskowego. Owulacja (okres najbardziej płodny w cyklu) jest diagnozowana przy 
stężeniu LH w moczu powyżej 25–30 mlU/ml (czułość testu). 
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Instrukcja do wykonania ćwiczenia oraz drobny sprzęt laboratoryjny znajdują się 
w zestawach. Mocz należy pobrać bezpośrednio przed wykonaniem testów (do zlewki 
laboratoryjnej lub specjalnego naczynia plastikowego na mocz – do kupienia w aptece). 

 

Ryc. 6. Cykl miesiączkowy: zmiany koncentracji hormonów przysadkowych (FSH i LH) 
oraz jajnikowych (estrogeny i progesteron); (na podstawie GJ. Tortora, B. Derrickson, 
2017). 
 

Ćwiczenie wykonać u kilku losowo wybranych kobiet (będących w różnych dniach 
cyklu) i omówić uzyskane wyniki. 

 

Ćwiczenie 2: Test menopauzalny 

Między 43 a 52 rokiem życia kobiety cykle miesiączkowe stają się nieregularne, 
a potem ustają. Menopauza (ustanie miesiączkowania) rozpoczyna tzw. okres 
przekwitania (klimakterium). Jest wynikiem zaniku liczby pęcherzyków pierwotnych 
oraz znacznemu obniżeniu produkowanych przez nie estrogenów. Regulacja funkcji 
płciowych podlega kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki. Zgodnie z tą zasadą za 
pomocą sprzężeń zwrotnych ujemnych nagły spadek stężenia estrogenów jajnikowych 
będzie skutkował wzrostem syntezy i uwalniania gonadotropin przysadkowych, 
głównie FSH (przestają być one hamowane zwrotnie przez estrogeny). Określenie 
stężenia folikulotropiny w moczu (powyżej 25 mlU/czułość testu) jest pomocne 
w diagnozowaniu okresu przekwitania. Instrukcja do wykonania ćwiczenia oraz 
drobny sprzęt laboratoryjny znajdują się w zestawach. Mocz należy pobrać 
bezpośrednio przed wykonaniem testów (do zlewki laboratoryjnej lub specjalnego 
naczynia plastikowego na mocz – do kupienia w aptece).  

Uwaga: wyniki testu mogą być fałszywie dodatnie w przypadku hiperprolaktynemii 
oraz stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych. 
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Ćwiczenie 3: Test ciążowy 

Gonadotropina kosmówkowa hGC (potem łożyskowa) jest jednym z najwcześniej 
pojawiających się hormonów sygnalizujących ciążę. Jej fizjologiczną funkcją jest 
podtrzymywanie aktywności endokrynnej ciałka żółtego w zakresie syntezy 
i uwalniania progesteronu. Już 30 godzin po zapłodnieniu 2 blastomery przechodzą 
w stadium moruli (4 doba). W kolejnych dniach układ przestrzenny blastomerów się 
zmienia. Niektóre z nich układają się obwodowo i tworzą trofoblast (ryc. 7), z którego 
powstanie kosmówka, a później łożysko. Inne blastomery (na biegunie blastocysty) 
tworzą embrioblast (węzeł zarodkowy). Do implantacji zarodka dochodzi około 6–7 
dnia od zapłodnienia (na ok. tydzień przed planowaną miesiączką). W tym czasie 
kilkadziesiąt komórek trofoblastu zarodka wykazuje aktywność endokrynną 
i produkuje gonadotropinę kosmówkową, której obecność można zidentyfikować we 
krwi i moczu ciężarnej kobiety. Kiedy z kosmówki powstanie łożysko, będzie ono 
odpowiedzialne za syntezę gonadotropiny łożyskowej.  

 

 

 

Ryc. 7. Blastocysta z trofoblastem odpowiedzialnym za syntezę hGC kosmówkowej 
(Wikipedia). 

 

Instrukcja do wykonania ćwiczenia oraz drobny sprzęt laboratoryjny znajdują się 
w zestawach. Mocz należy pobrać bezpośrednio przed wykonaniem testów (do zlewki 
laboratoryjnej lub specjalnego naczynia plastikowego na mocz – do kupienia w aptece). 
Czułość testu jest wysoka, w zakresie od 25 mlU/ml hCG w moczu. 

Uwaga: obecność gonadotropiny kosmówkowej w moczu mężczyzn lub kobiet, które 
nie są w ciąży, może wskazywać na istnienie zmian nowotworowych (m.in. rak jąder, 
jajnika; komórki nowotworowe produkują hCG). W praktyce klinicznej hCG 
wykorzystywane jest jako marker w diagnostyce nowotworów. 
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R. 9. FIZJOLOGIA KRWI 

           Grupy krwi u człowieka; układy grupowe AB0 i Rh 

 

Do 2014 roku Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne (International 
Society of Blood Transfusion; ISBT) sklasyfikowało u ludzi około 300 antygenów, które 
są zaliczane do 35 układów grupowych, z czego aż 29 przypisano krwinkom 
czerwonym. Zróżnicowanie antygenowe krwinek czerwonych jest podstawą 
wyróżnienia poszczególnych grup krwi. Zidentyfikowanie na powierzchni 
erytrocytów odpowiedniego antygenu pozwala zaliczyć daną osobę do grupy mającej 
identyczny antygen grupowy. Zespół antygenów grupowych w populacji to układ 
grupowy krwi. W praktyce klinicznej największe znaczenie mają układy grupowe AB0 
i Rh (klasyfikacja ISBT, odpowiednio 001 i 004). Cechują się one bowiem wysoką 
immunogennością oraz częstym występowaniem przeciwciał naturalnych. 

Układ AB0 jest najważniejszym układem grupowym krwi występującym u człowieka, 
a rozmieszczenie jego antygenów nie ogranicza się do krwinek czerwonych. Antygeny 
są obecne na powierzchni niemal wszystkich komórek organizmu, z wyjątkiem 
neurocytów. Układ AB0 jest najbardziej immunogennym układem krwi. 
Immunogenność to zdolność do aktywowania odpowiedzi immunologicznej, czyli 
produkcji przeciwciał przez organizm nieposiadający takich antygenów. Jest ona 
zależna od budowy chemicznej antygenu i/lub gęstości determinant antygenowych na 
powierzchni erytrocytów. 

 

Ryc. 1. Krwinka czerwona i wyeksponowany prekursor do syntezy antygenów 
grupowych (Beck, 2014) 
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Antygeny grupowe układu AB0 syntetyzowane są w organizmie już około 6 tygodnia 
życia płodowego, natomiast do ich pełnej ekspresji dochodzi pomiędzy 6 a 18 
miesiącem życia. Grupę krwi dziecka najlepiej ustalać po ukończeniu 2 roku życia. 
Pozostaje ona niezmienna przez całe życie człowieka (z wyjątkiem przeszczepu szpiku, 
przy różnicy w zakresie antygenów układu AB0).  

Zespół genów, który warunkuje występowanie określonego składu antygenowego 
w danym układzie grupowym, to genotyp, natomiast antygeny układu grupowego, 
które są wykrywane za pomocą badań immunohematologicznych, to cecha fenotypowa.  

Istnieją cztery warianty antygenów w układzie grupowym A, B, AB i 0. Budowa 
antygenów (antygeny A, B i H) układu AB0 jest uwarunkowana trzema genami 
allelomorficznymi zajmującymi jedno locus lub kodowanymi przez dwa geny 
sprzężone. Gen 0 jest amorficzny, tzn. nie produkuje determinanty antygenowej. Jest 
zdominowany przez geny A i B. Immunodetermonantą antygenu A jest N-
acetylogalaktozamina, natomiast antygenu B – D-galaktoza. W tym układzie grupowym 
wytwarzany jest również antygen H, którego ekspresja pozostaje niezmieniona u osób 
posiadających grupę krwi 0. Antygen H oraz geny odpowiedzialne za jego syntezę 
odpowiadają za prawidłowe powstawanie antygenów A i B. Proces syntezy 
antygenów grupowych inicjowany jest syntezą antygenu H. Podczas gdy osoba ma 
grupę krwi 0, proces zostaje zahamowany, natomiast jeśli została odziedziczona grupa 
krwi A, B lub AB, synteza podąża dalej. Brak antygenu H, występujący na skutek mutacji 
genu H, skutkuje wystąpieniem niezwykle rzadkiej grupy krwi: Bombaj 0h. Budowa 
biochemiczna antygenów, proces syntezy poszczególnych antygenów grupowych 
w układzie AB0 oraz udział w tym procesie specyficznych enzymów 
(fukozylotransferaza, galaktozylotransferaza, N-acetylogalaktozaminotransferaza) 
zaprezentowany został na ryc. 2. 

 

Ryc. 2. Budowa biochemiczna antygenów, proces syntezy poszczególnych antygenów 
grupowych oraz udział specyficznych enzymów (Beck, 2014) 
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W sensie chemicznym antygeny grupowe są białkami złożonym, w ich skład wchodzą 
bowiem również komponenty wielocukrowe i lipidowe (N-acetylogalaktozamina, D-
galaktoza, N-acetyloglukozamina, L-fruktoza). Okazuje się, że w zakresie aktywowania 
odpowiedzi immunologicznej glikoproteiny i lipoproteiny są silniejszymi antygenami 
niż same polipeptydy. Geny odpowiedzialne za syntezę antygenów grupowych nie tyle 
kodują bezpośrednie ich wytwarzanie, co odpowiadają za kodowanie białek 
enzymatycznych niezbędnych do syntezy antygenów. Rozmieszczenie antygenów na 
krwinkach w układzie grupowym AB0 oraz przeciwciał występujących w osoczu 
przedstawiono na ryc. 3. 

 

 

Ryc. 3. Antygeny układu grupowego AB0 występujące na erytrocytach oraz rodzaje 
przeciwciał występujące w osoczu (Smolarek i wsp., 2008) 

 

Przeciwciała (aglutyniny) w surowicy skierowane do obcych antygenów wszystkich 
układów grupowych (tzw. alloprzeciwciała czyli allohemaglutyniny) należą do dwóch 
klas globulin: IgM i IgG (rzadko IgA). Przeciwciała anty-A i anty-B w układach krwi AB0, 
poza tym, że są przeciwciałami naturalnymi (występują w organizmie pomimo braku 
wcześniejszej immunizacji), cechują się również regularnością występowania. Są 
obecne jako stały element surowicy krwi u ludzi, u których nie występują odpowiednie 
antygeny. Przeciwciała naturalne należą do klasy IgM. U osób z grupą krwi 0 występują 
przeciwciała anty-A i anty-B, które należą do klasy IgG (ryc. 4). Bardzo często reagują 
one z tymi odmianami antygenu A, które nie są rozpoznawane przez przeciwciała anty-
A u osób z grupą krwi B. Przeciwciała  klasy IgG cechują się również zdolnością do 
pokonywania bariery krew/łożysko, co skutkuje wystąpieniem niedokrwistości 
hemolitycznej noworodków. 
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PRZECIWCIAŁA W SUROWICY PRZECIWKO ANTYGENOM GRUPOWYM 

 

NATURALNE (klasa IgM) 

Występują w osoczu krwi  naturalnie,  

bez uprzedniej immunizacji 

 

np. w układzie AB0 

 

ODPORNOŚCIOWE (klasa IgG) 

Występują w osoczu krwi  

po uprzedniej immunizacji 

 

np. w układzie Rh rzadziej 0 

Ryc. 4. Przeciwciała w układzie AB0 i Rh 

 

Układ grupowy Rh jest jednym z najbardziej polimorficznych układów 
grupowych krwi. Antygeny tego układu znajdują się wyłącznie w błonie komórkowej 
erytrocytów (rodzaj białka błonowego strukturalnego), nie spotyka się ich na innych 
komórkach czy w płynach ustrojowych. Antygeny układu Rh rozwijają się już w 5–6 
tygodniu życia płodowego, osiągając pełną immunogenność. Najważniejszy antygen 
tego układu to antygen D, który spośród wszystkich antygenów krwinkowych jest 
uważany za najbardziej efektywny immunogennie. Obecność lub nieobecność tego 
antygenu decyduje o przynależności do grupy krwi „Rh dodatni” Rh(+) lub „Rh ujemny” 
Rh(-). Szacuje się, że około 85% populacji rasy białej to osoby z układem grupowym 
„Rh dodatnim”. 

Antygeny układu Rh identyfikowane najczęściej to: Dd, Cc, Ee. Antygen D to zbiór 
epitopów o różnej konformacji. Szacuje się, że w 1 na 100 przypadków dochodzi do 
obniżonej ekspresji epitopów w błonie erytrocytów, co skutkuje powstaniem 
tzw. słabej odmiany antygenu D, D słabe (ryc. 5). W tym przypadku antygen D jest 
zbudowany prawidłowo w sensie chemicznym, natomiast jego ekspozycja na 
powierzchni krwinek czerwonych jest stosunkowo niewielka. W konsekwencji może 
dochodzić do wątpliwej reakcji z przeciwciałami anty-D. Inna odmiana, występująca 
bardzo rzadko, to D częściowe (ryc. 5). Taki antygen cechuje się nieprawidłową 
(niekompletną) budową cząsteczki, tzn. brakiem jednego lub kilku epitopów. Dlatego 
w przypadku biorcy krwi, który posiada antygen D częściowy, po przetoczeniu krwi 
dawcy Rh dodatniego, mogą powstać przeciwciała anty-D. Mają one charakter 
przeciwciał odpornościowych i występują we krwi po uprzedniej immunizacji. 
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Ryc. 5. Odmiany antygenu D w układzie grupowym Rh (Beck, 2014) 

 

Konflikt serologiczny jest indukowany przez tzw. przeciek płodowo-matczyny, czyli 
kontakt krwi matki z krwią dziecka. Dzieje się to najczęściej w trakcie porodu, 
ponieważ w ciąży sprawnie funkcjonująca bariera łożyskowa przeciwdziała mieszaniu 
się krwi matki i płodu. Po przedostaniu się krwinek noworodka do krwiobiegu matki 
jej organizm ulega immunizacji i zaczyna wytwarzać przeciwciała typu IgG i IgM 
przeciw antygenom krwinkowym. Taka sytuacja może zaistnieć, kiedy w łonie matki 
„Rh ujemnej” Rh(-) rozwija się płód „Rh dodatni” Rh(+). Przeciwciała typu IgG 
wytwarzane przez matkę (przeciwciała anty-D przeciwko antygenowi D) mają 
zdolność przenikania przez barierę łożyskową i mogą niszczyć erytrocyty dziecka, 
w wyniku czego powodują niedokrwistość hemolityczną, a w konsekwencji obumarcie 
płodu, poronienie lub poród przedwczesny (ryc. 6).  

Konflikt w zakresie układu AB0 występuje rzadziej i jest mniej groźny w skutkach. Ten 
rodzaj konfliktu może pojawić się w sytuacji, gdy matka posiada grupę krwi 0, 
a dziecko dziedziczy grupę krwi A lub B. Krwinki dziecka posiadające antygeny 
grupowe A lub B powodują wytworzenie w organizmie matki przeciwciał typu 
odpornościowego IgG. Skutki tego procesu są zbliżone do skutków konfliktu 
serologicznego w układzie Rh.  

W latach 70. ubiegłego wieku w sytuacji konfliktu serologicznego zaczęto stosować 
profilaktykę matek „Rh ujemnych”. Po porodzie podawano pacjentkom 
immunoglobulinę anty-D. Obniżyło to ich immunizację o ponad 90%. Można uzyskać 
bardzo dobre wyniki, jeśli profilaktykę immunoglobuliną anty-D rozpoczyna się od 28 
tygodnia ciąży. 
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Ryc. 6. Konflikt serologiczny (Beck, 2014) 

 

Wykonywanie badań immunohematologicznych w transfuzjologii ma duże znaczenie 
kliniczne, ponieważ krew i preparaty krwiopochodne są stosowane w medycynie 
często w celu bezpośredniego ratowania życia. Celem badań wykonywanych u biorców 
przed transfuzją jest m.in. dobranie krwi dawcy zgodnej w układzie AB0 oraz 
w zakresie antygenu D w układzie Rh z biorcą, dla której biorca nie posiada 
przeciwciał. Leczenie krwią w zakładach opieki zdrowotnej podlega regulacjom 
prawnym określającym sposób i organizację leczenia. Podstawą reakcji serologicznej 
jest reakcja antygen-przeciwciało, obserwowana in vitro. W jej wyniku może dojść do 
aglutynacji, precypitacji lub hemolizy, tj. typowych reakcji serologicznych. Przetaczanie 
krwi jest możliwe, gdy dawca i biorca są zgodni w zakresie antygenów grupowych, 
a biorca nie posiada w surowicy krwi przeciwciał rozpoznających antygeny dawcy. 
Zgodność w zakresie układu AB0 nie oznacza jeszcze, że krew dawcy jest właściwa do 
przetoczenia, ponieważ dawca w osoczu krwi może mieć inne przeciwciała skierowane 
przeciwko erytrocytom dawcy, co mogłoby wywołać niekorzystne reakcje 
poprzetoczeniowe groźne dla życia biorcy. O zgodności do przetoczenia krwi dawcy 
z krwią biorcy rozstrzyga tzw. próba krzyżowa (analiza reakcji pomiędzy krwinkami 
dawcy a surowicą biorcy) oraz oznaczenie antygenów i przeciwciał grupowych. 
Uniwersalny dawca to osoba z grupą krwi 0, a uniwersalny biorca to osoba z grupą 
krwi AB. Schemat przetaczania krwi między poszczególnymi grupami układu AB0 
przedstawiono na ryc. 7.  
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Ryc. 7. Schemat przetaczania krwi między poszczególnymi grupami układu AB0  

(Beck, 2014) 
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

Oznaczenie grupy krwi układu AB0 metodą manualną 

W zakres badań immunohematologicznych w serologii wchodzą m.in. metoda 
manualna, probówkowa, automatyczna i mikrometoda (z zastosowaniem kolumn 
testowych). 

Grupę krwi oznacza się po to, aby mieć możliwość dobrania odpowiedniego dawcy 
w sytuacji, kiedy należy dokonać u biorcy transfuzji krwi. Potencjalny dawca musi mieć 
grupę krwi zgodną z grupą krwi biorcy w zakresie antygenów grupowych w układzie 
AB0 i Rh.  

Aglutynacja (łac. agglutinare – sklejać, spajać) to rodzaj reakcji, w wyniku której 
aglutynogen (antygen) jest wiązany przez aglutyniny (przeciwciała), co powoduje 
wtrącenie widocznych dużych kompleksów. Reakcja aglutynacji może zachodzić in 
vitro. Stosuje się ją w różnego rodzaju testach diagnostycznych w immunohematologii, 
m.in. w metodzie manualnej, używanej rutynowo do oznaczenia grup krwi w układzie 
AB0 i Rh. W metodzie manualnej stosuje się tzw. technikę płytkową (płytki szklane lub 
plastikowe). 

 

Odczynniki, sprzęt, materiał badawczy: 

1. przeciwciała monoklonalne układu AB0 (ampułki o objętości 5 mL do kupienia 
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 40–074 Katowice, 
ul. Raciborska 15); 

2. szkiełka podstawowe; 

4. nakłuwacze jednorazowe; 

5. płyn do dezynfekcji; 

6. gaziki sterylne; 

7. rękawice jednorazowe; 

8. krew włośniczkowa. 

 

Wykonanie: 

1. Nanieść po 3 krople świeżej krwi włośniczkowej na szkiełko podstawowe. Uwaga: 
każda kropla musi stanowić niezależny obszar. 

2. Dodać do każdej kropli krwi (za pomocą zakraplacza) po 1 kropli odczynnika 
monoklonalnego (według schematu poniżej):  

 anty-A (do pierwszej kropli krwi); 
 anty-B (do drugiej kropli krwi);  
 anty A i B (do trzeciej kropli krwi).  
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Schemat rozmieszczenia krwi i odczynników na szkiełku podstawowym 

Kropla krwi Kropla krwi Kropla krwi 

Surowica testowa anty-A Surowica testowa anty-B Surowica testowa anty-A 

Surowica testowa anty-B 

 

Uwaga: nie dotykać krwi końcówką zakraplacza! Należy zachować ostrożność i nie 
mieszać odczynników znajdujących się w poszczególnych obszarach szkiełka. 

3. Zaobserwować wystąpienie lub brak aglutynacji. 

4. Na podstawie obserwacji wyciągnąć wnioski i odpowiedzieć na pytanie: jaka grupa 
krwi została zidentyfikowana? 

5. Doświadczenie należy wykonać u kilku osób, co umożliwi zróżnicowanie wyników 
grup krwi w układzie AB0 w obrębie populacji klasy. 

 

Wnioski: 

Schemat identyfikacji poszczególnych grup krwi w teście aglutynacji zaprezentowano 
na ryc. 8. 

 

Brak aglutynacji oznacza brak danego antygenu na krwinkach. 

Wystąpienie aglutynacji wskazuje, które z antygenów układu AB0 są obecne na 
badanych krwinkach znajdujących się we krwi włośniczkowej: 

 grupa B – aglutynacja badanych krwinek zaszła tylko z surowicami 
zawierającymi przeciwciała anty-B; 

 grupa A – aglutynacja badanych krwinek zaszła tylko z surowicami 
zawierającymi przeciwciała anty-A; 

 grupa AB – aglutynacja badanych krwinek zaszła tylko z surowicami 
zawierającymi przeciwciała anty-A i anty-B; 

 grupa 0 – nie doszło do aglutynacji z żadną z surowic wzorcowych. 
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Ryc. 8. Test aglutynacji (schemat identyfikacji poszczególnych grup krwi) 
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   10. FIZJOLOGIA UKŁADU POKARMOWEGO 
            Trawienie u ssaków monogastrycznych.  
            Enzymy trawienne i czynniki  
            wpływające na aktywność enzymów 
 

 

Układ pokarmowy to zespół narządów służących do pobierania, żucia, rozdrabniania 
mechanicznego, połykania, transportu masy pokarmowej w obszarze przewodu 
pokarmowego, trawienia (chemicznego rozkładu składników pokarmowych), 
wchłaniania produktów trawienia i wydalania niestrawionych resztek pokarmowych. 

Składa się z jamy gębowej (jamy ustnej u człowieka), gardła, przełyku, żołądka, jelita 
cienkiego, jelita grubego i odbytnicy. Do jamy gębowej docierają przewody gruczołów 
ślinowych (trzy parzyste ślinianki). Do światła dwunastnicy (pierwszy odcinek jelita 
cienkiego, zlokalizowany tuż za żołądkiem) docierają przewody wątroby i trzustki. 
Wątroba produkuje żółć, która magazynowana jest w pęcherzyku żółciowym i stamtąd 
transportowana do dwunastnicy. Trzustka produkuje sok trzustkowy. 

Rolą układu pokarmowego jest enzymatyczny rozkład chemiczny składników 
pokarmowych diety na produkty proste oraz ich wchłanianie do krwi i/lub limfy.  

Enzymy układu pokarmowego to specyficzne białka, głównie hydrolazy, które 
katalizują proces hydrolizy specyficznych wiązań przy udziale wody. 
Makroskładniki diety: białka, tłuszcze, węglowodany i kwasy nukleinowe rozkładane 
są do produktów prostszych, łatwo ulegających wchłanianiu.  

 

1. Proteazy odpowiedzialne są za hydrolizę wiązań peptydowych białek i peptydów 
(endopeptydazy: pepsyna, trypsyna, chymotrypsyna, elastaza oraz egzopeptydazy: 
karboksypeptydazy A i B, peptydazy rąbka szczoteczkowego: aminopeptydazy, 
dipeptydazy).  

2. Lipazy hydrolizują wiązania estrowe triacelogliceroli (lipidów).  

3. Wiązania glikozydowe wielocukrów ulegają hydrolizie dzięki aktywności enzymów 
trawiących węglowodany (amylazy oraz disacharydazy: malaza, laktaza, sacharaza). 

4. Nuklezy, nukleotydazy, nukleozydazy, fosfatazy rozkładają kwasy nukleinowe do 
nukleotydów, dalej do nukleozydów, zasad azotowych, cukrów i fosforanów.  
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Produkty aktywności hydrolaz: aminokwasy (lub w 20% dipeptydy i tripeptydy), 
wyższe kwasy tłuszczowe, cukry proste, nukleozydy i zasady azotowe ulegają 
wchłanianiu w świetle jelita cienkiego i drogą krwi i/lub limfy docierają do komórek 
całego organizmu, gdzie mogą być wykorzystane jako materiał budulcowy lub 
energetyczny. W przewodzie pokarmowym wchłaniane są również inne składniki: 
woda, sole mineralne, witaminy, ale również tzw. substancje antyodżywcze, czyli 
konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze itp. 

Proces trawienia, czyli właściwa chemiczna kataliza składników pokarmowych, 
odbywa się w jamie ustnej, żołądku, dwunastnicy oraz w obszarze całego jelita 
cienkiego.  

Trawienie węglowodanów, głównie skrobi, składającej się w 20% z amylozy i 80% 
z amylopektyny oraz glikogenu, odbywa się dzięki α-amylazie ślinowej w jamie ustnej 
oraz α-amylazie trzustkowej w dwunastnicy. Produktami hydrolizy są α-dekstryny, 
maltoza, maltotrioza, które zawierają wiązania 1,6- α-glikozydowe. Amylaza tych 
wiązań nie hydrolizuje. Hydroliza wiązań 1,6- α-glikozydowych α –dekstryn zachodzi 
głównie pod działanie mizomaltazy. Maltozę i maltotrozę hydrolizuje maltaza, do 
glukozy. Warto pamiętać, że glukoza nie jest produktem końcowym aktywności 
hydrolitycznej amylaz ślinowej i trzustkowej. Produkty hydrolizy (α-dekstryny, 
maltotrioza i maltoza) ulegają trawieniu dopiero w obrębie rąbka szczoteczkowego 
enterocytów jelita cienkiego. Schemat enzymatycznej hydrolizy węglowodanów 
w jamie ustnej i dalszych odcinkach przewodu pokarmowego przedstawiono na ryc. 1. 

 

 

Ryc. 1. Trawienie węglowodanów w jamie ustnej, dwunastnicy i jelicie cienkim  

(Miguła i wsp., 1985) 
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W żołądku dochodzi do trawienia białek (wszystkich z wyjątkiem protamin i keratyny), 
dzięki obecności pepsyny. Enzym ten jest syntetyzowany przez komórki główne ściany 
żołądka w formie nieaktywnego pepsynogenu, który jest aktywowany w obecności 
jonów wodorowych i/lub pepsyny. W żołądku trawionych jest około 10% białek. 
Mieszanina polipeptydów, produktów trawienia białek w żołądku, przechodzi 
następnie do dwunastnicy i dalej do jelit, gdzie ulega dalszemu rozkładowi na coraz 
krótsze peptydy i wolne aminokwasy.  

Warto zwrócić uwagę, że żołądek noworodków ssaków jest przystosowany do 
trawienia mleka, wydzieliny gruczołów mlekowych samicy, o składzie chemicznym 
przystosowanym do potrzeb gatunkowych oseska. W żołądku noworodków 
produkowana jest m.in. podpuszczka (chymozyna), enzym proteolityczny który 
katalizuje reakcję hydrolizy wiązania peptydowego pomiędzy Phe105 oraz Met106 
łańcucha polipeptydowego kappa-kazeiny i wytworzenia para-kappa-kazeiny oraz 
glikomakropeptydu. Chymozyna poprzez koagulację kazeiny umożliwia dłuższe 
zatrzymanie pokarmu w żołądku, co z kolei umożliwia bardziej efektywne działanie 
właściwych proteaz – pepsyny. Sekrecja chymozyny do soku żołądkowego utrzymuje 
się na wysokim poziomie do kilku tygodni po urodzeniu, po czym stopniowo maleje, 
a pepsyna zaczyna odgrywać rolę głównego enzymu trawiennego białek. Poza bardzo 
ważną rolą fizjologiczną chymozyna ma zastosowanie w przemyśle spożywczym 
i wykorzystywana jest do produkcji serów podpuszczkowych. 

W żołądku osesków produkowana jest również lipaza. Dzięki jej aktywności dochodzi 
do hydrolizy wiązań estrowych triacylogliceroli zawartych w mleku.   

Dwunastnica to początkowy odcinek jelita cienkiego, w którym procesy trawienne 
przebiegają bardzo aktywnie oraz dotyczą hydrolizy wszystkich składników 
pokarmowych dostępnych w diecie. Do dwunastnicy docierają przewody wątroby, 
która produkuje żółć i w dużej mierze jest odpowiedzialna za proces emulsyfikacji, 
czyli dyspersji (rozdrobnienia) tłuszczów do kropelek o średnicy od 0,5 do 1,0 
mikrona. To rozdrobnienie tłuszczu znacznie pomnaża jego całkowitą powierzchnię, 
dzięki czemu ułatwia działanie enzymów lipolitycznych, głównie lipazy trzustkowej, 
która działa na triacyloglicerole wyłącznie na powierzchni kropelek tłuszczowych, 
hydrolizując estry glicerolu w pozycji 1 i 3, rozkładając je na glicerol i wolne kwasy 
tłuszczowe orazmonoglicerole, diglicerole. W soku trzustkowym, produkowanym przez 
trzustkę i transportowanym do dwunastnicy, poza lipazami znajdują się również: 
amylaza trzustkowa, endopeptydazy: trypsyna, chymotrypsyna, elastaza oraz 
egzopeptydazy: karboksypeptydazy A i B oraz nukleazy. W tym odcinku jelita cienkiego 
intensywnie wchłaniane są cukry proste (glukoza, galaktoza, fruktoza), aminokwasy, 
di- i tri peptydy, a także lipidy. W kolejnych odcinkach jelita cienkiego (jelito czcze 
i kręte) dochodzi do dalszej hydrolizy składników pokarmowych (dzięki enzymom 
soku jelitowego, który jest produkowany przez komórki rąbka szczoteczkowego) oraz 
wchłaniania produktów hydrolizy. Warto nadmienić, że 50% białek ulega strawieniu 
i wchłonięciu przed osiągnięciem obwodowego odcinka dwunastnicy, a około 90% 
ulega temu procesowi zanim dojdzie do jelita krętego.  
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W jelicie grubym dochodzi do zwrotnego wchłaniania wody i soli mineralnych. Dzięki 
obecności w jelicie grubym bakterii jelitowych możliwa jest synteza witamin z grupy B 
i K oraz hydroliza około 15–20% celulozy  zawartej we włóknach trudno strawnych 
dostępnych w jarzynach, owocach, otrębach. Bakterie syntetyzują enzym zwany 
celulazą, który odpowiedzialny jest za hydrolizę wiązań 1,4-β-glikozydowych celulozy. 

W tab. 1 zaprezentowano rodzaje enzymów trawiennych występujących w przewodzie 
pokarmowym człowieka. Uwzględniono miejsce ich działania, optymalne pH, rodzaj 
substratu, typ wiązania ulegający hydrolizie oraz produkty reakcji.  

 

Tabela 1.  

Miejsce 
działania 

Miejsce 
syntezy 

Optimum 
aktywności 

enzymu 

Substrat Nazwa 
enzymu 

Typ wiązania  
i produkt reakcji 

Jama ustna Ślinianki/ślina pH obojętne skrobia  
glikogen 

amylaza 
ślinowa 

Hydroliza 
wewnętrznych 
wiązań 1,4-α-

glikozydowych 
amylozy 

i amylopektyny do α-
dekstryn, maltotriozy  

i maltozy. 
Żołądek Gruczoły 

żołądkowe/sok 
żołądkowy 

 

pH kwaśne białka  
(bez protamin 

 i keratyn) 
polipeptydy 

pepsyna Hydroliza wiązań 
peptydowych białek 

i polipeptydów do 
krótszych 

polipeptydów 
kazeina  

(u osesków) 

podpuszczka  Koagulacja kazeiny 
i hydrolizy wiązania 

peptydowego 
pomiędzy Phe105 

oraz Met106 łańcucha 
polipeptydowego 

kappa-kazeiny  
i wytworzenia para-
kappa-kazeiny oraz 
glikomakropeptydu. 

lipidy (u 
osesków) 

lipaza 
żołądkowa 

Hydroliza wiązań 
estrowych tłuszczu 
mleka do gliceloru  
i wolnych kwasów 
tłuszczowych (lub 

monogliceroli, 
digliceroli) 

Dwunastnica Trzustka/sok 
trzustkowy 

pH lekko 
zasadowe 

Skrobia, glikogen amylaza 
trzustkowa 

Hydroliza 
wewnętrznych 
wiązań 1,4-α-

glikozydowych 
amylozy  

i amylopektyny do α-
dekstryn, maltotriozy  

i maltozy. 
 

białka i 
polipeptydy 

trypsyna Hydroliza białek  
i polipeptydów do 

krótszych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_glikozydowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_glikozydowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_glikozydowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_glikozydowe
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polipeptydów  
i oligopeptydów 

białka i 
polipeptydy 

chymotryps
yna 

Hydroliza białek  
i polipeptydów do 

krótszych 
polipeptydów  

i oligopeptydów 
elastyna elastaza hydroliza wiązań 

peptydowych 
elastyny  przy 

glicynie, serynie, 
alaninie  

polipeptydy karboksype
ptydaza 

Hydroliza skrajnych 
wiązań peptydowych 

od końca 
karboksylowego (C-

końca)  
z odłączeniem 
pojedynczych 
aminokwasów 

lipidy lipaza 
trzustkowa 

Hydroliza wiązań 
estrowych 

zemulgowanych 
tłuszczy (udział żółci) 

do gliceloru  
i wolnych kwasów 
tłuszczowych (lub 

monogliceroli, 
digliceroli) 

kwasy 
nukleinowe (DNA, 

RNA) 

nukleazy Hydroliza wiązań 
fosfodiestrowych  

w kwasach 
nukleinowych  
z uwolnieniem 
pojedynczych 
nukleotydów 

Jelito cienkie Gruczoły 
jelitowe/sok 

jelitowy 

pH lekko 
zasadowe 

maltoza/ 
maltotrioza 

maltaza Hydroliza wiązań 1,6-
α-glikozydowych 

maltozy  
i maltotriozy do 
dwóch/trzech 

cząsteczek glukozy 
sacharoza sacharaza Hydroliza wiązań 1,6-

α-glikozydowych 
sacharozy do glukozy 

i fruktozy 
laktoza laktaza Hydroliza wiązań 1,6-

α-glikozydowych 
laktozy do glukozy i  

galaktozy 
lipidy lipaza 

jelitowa 
Hydroliza wiązań 

estrowych 
zemulgowanych 

tłuszczy do gliceloru 
i wolnych kwasów 
tłuszczowych (lub 

monogliceroli, 
digliceroli) 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_glikozydowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_glikozydowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_glikozydowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_glikozydowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_glikozydowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_glikozydowe
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polipeptydy karboksype
ptydaza 

Hydroliza skrajnych 
wiązań peptydowych 

od końca 
karboksylowego (C-

końca)  
z odłączeniem 
pojedynczych 
aminokwasów 

polipeptydy aminopepty
dazy 

Hydroliza skrajnych 
wiązań peptydowych 
od końca aminowego 

(N-końca)  
z odłączeniem 
pojedynczych 
aminokwasów 

nukleotydy nukleotydazy 
nukleozydaz

yfosfatazy 

rozkład nukleotydów 
do nukleozydów  

i zasad azotowych, 
cukrów i fosforanów 
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

Ćwiczenie 1: Etapy hydrolizy skrobi przez amylazę ślinową 

Trawienie skrobi w jamie ustnej jest krótkotrwałe i niewielkie. Przyjmujemy, że 
rozkłada się tu około 30–40% skrobi. W jamie ustnej trawienie skrobi, składającej się 
w 20% z amylozy i 80% z amylopektyny, odbywa się dzięki enzymowi α-amylazie 
ślinowej. Produktami hydrolizy są α-dekstryny, maltotrioza, maltoza. Hydroliza skrobi 
to proces postępujący dynamicznie, ale stopniowo. Podlegają jej wewnętrzne 
wiązania1,4-α-glikozydowe amylozy i amylopektyny. W trakcie hydrolizy skrobia 
rozpada się na coraz krótsze łańcuchy polisacharydowe, tworząc kolejno: 
amylodekstryny, erytrodekstryny, achrodekstryny, maltodekstryny, maltotriozę 
i maltozę. Cechą poszczególnych grup polisacharydów jest tworzenie odczynów 
barwnych z płynem Lugola (J w KJ). 
  

 skrobia (barwi się z jodem na kolor ciemnogranatowy); 
 amylodekstryny (barwią się z  jodem na niebiesko); 
 erytrodekstryny (barwią się z  jodem na czerwono); 
 achrodekstryny (brak odczynu barwnego); 
 maltotrioza (brak odczynu barwnego); 
 maltoza (brak odczynu barwnego). 

 

Celem doświadczenia jest wykazanie etapów hydrolizy skrobi przez amylazę zawartą 
w ślinie. 
 

Odczynniki, sprzęt, materiał badawczy: 

 roztwór śliny; 
 1% roztworu (kleiku) skrobi ziemniaczanej 
 rozcieńczony płyn Lugola; 
 woda destylowana; 
 zakraplacz; 
 płytka porcelanowa z dołkami; 
 zlewka 200 mL; 
 pipety szklane lub automatyczne (5mL lub 10mL). 

 

Wykonanie:  

1. Przygotowanie 1% kleiku skrobi: odważyć 1 g skrobi ziemniaczanej, dodać 100 mL 
destylowanej, podgrzewać do wrzenia i jednocześnie mieszać. Ostudzić. 

2. Roztwór śliny możemy otrzymać w następujący sposób:  

 wypłukać jamę ustną wodą destylowaną. Cel: pozbycie się ewentualnych resztek 
pokarmu; 

 nabrać do ust małe porcje wody (najlepiej o temperaturze pokojowej lub 
podgrzanej maksymalnie do 40°C), przepłukać usta kilkukrotnie, wypluć 
zawartość do czystej zlewki. Czynność powtórzyć kilka razy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_glikozydowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekstryny


 

102 
 

3. Przygotowanie płytek porcelanowych: 

 w kolejnych zagłębieniach płytek porcelanowych należy umieścić po 2–3 krople 
rozcieńczonego roztworu płynu Lugola. 

4. Przygotowanie mieszaniny enzym-substrat: 

 do probówki odmierzyć 5 mL 1% roztworu skrobi ziemniaczanej; 
 dodać 3 mL rozcieńczonej śliny; 
 dokładnie wymieszać i natychmiast przystąpić do analizy; 
 pierwszą próbkę mieszaniny enzym-substrat pobrać za pomocą zakraplacza 

i nanieść na płytkę porcelanową z płynem Lugola natychmiast po wymieszaniu 
śliny z kleikiem skrobiowym; 

 czynność powtarzać co 30 sekund, przenosząc zakraplaczem mieszaninę do 
kolejnego zagłębienia płytki porcelanowej z płynem Lugola; 

 w ten sposób uzyskamy szereg próbek zmieniających barwę w zależności od 
tego jak dynamicznie postępuje proces hydrolizy skrobi, co odzwierciedla się 
stosownym zabarwieniem, typowym w odniesieniu do jakości oraz ilości 
produktów hydrolizy; 

 pierwsza kropla jest ciemnogranatowa, a następne, pobrane w miarę 
postępującej hydrolizy, będą miały zabarwienie od niebieskofioletowego, 
czerwonofioletowego, czerwonego, czerwonobrunatnego, jasnobrunatnego, aż 
do utraty barwy, co świadczy o zakończonej hydrolizie skrobi. Maltoza nie daje 
zabarwienia z jodem. 
 

Wnioski: 

Upływ czasu od momentu zmieszania śliny (enzym) ze skrobią (substrat) jest miarą 
aktywności enzymu. Jest to cecha osobnicza, zależna również od ilości substratu, 
enzymu oraz dynamiki uzyskiwania produktów hydrolizy w mieszaninie enzym-
substrat. 
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Ćwiczenie 2: Wpływ pH oraz temperatury na aktywność amylazy ślinowej 

Amylaza ślinowa wykazuje optimum aktywności w temperaturze 38°C–40°C, 
w środowisku obojętnym, przy pH obojętnym lub lekko kwaśnym. Enzym do właściwej 
aktywności wymaga obecności jonów chlorkowych. 

Zmiana pH (zakwaszenie lub alkalizacja) i temperatury (schłodzenie lub ogrzanie) 
środowiska doświadczalnego może mieć wpływ na odwracalną lub nieodwracalną 
zmianę aktywności enzymu. Proces denaturacji białka enzymatycznego (uzyskany na 
przykład przez zagotowanie roztworu śliny, temperatura 100°C) prowadzi do 
nieodwracalnych zmian aktywności enzymu. Zamrożenie śliny może również wpłynąć 
na stopień aktywności amylazy. 

 

Celem doświadczenia jest wykazanie zmian aktywności amylazy ślinowej w zależności 
od zmian pH i temperatury środowiska doświadczalnego. 

 

Odczynniki, sprzęt, materiał badawczy: 

 roztwór śliny (przygotować jak w doświadczeniu 1); 
 1% roztworu (kleiku) skrobi ziemniaczanej; 
 rozcieńczony płyn Lugola; 
 woda destylowana; 
 0,5% HCl; 
 0,5% NaOH; 
 probówki 10 mL; 
 statywy; 
 łaźnia wodna, naczynie z lodem; 
 termometr; 
 palnik gazowy; 
 stoper; 
 pipety szklane lub automatyczne (2 mL, 5 mL lub 10 mL); 
 zakraplacze. 

 

Wykonanie:  

 przygotować około 15–20 mL roztworu śliny (patrz doświadczenie 1). Około 
5 mL roztworu śliny zagotować i ostudzić; 

 w statywie umieścić 5 ponumerowanych probówek, dodać do nich po 2mL 1% 
roztworu skrobi. Do 3 pierwszych probówek dodać po 1 mL wody destylowanej, 
do probówki 4 dodać 1mL 0,5% HCl, do probówki 5 dodać 1mL 0,5%NaOH. 
Zawartość probówek dokładnie wymieszać; 

 pierwszą probówkę przenieść do naczynia z lodem, a po ochłodzeniu dodać 2 
mL roztworu śliny. Pozostałe probówki wstawić do łaźni o temperaturze 38°C. 
Do probówki 2 dodać 2 mL śliny przegotowanej, do probówek 3, 4, 5 dodać 2 
mL śliny; 

 zawartość probówek wymieszać i inkubować przez 10 minut; 
 po inkubacji dodać 2-3 krople płynu Lugola. 
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Postępować według schematu: 
 

 Probówka 1 Probówka 2 Probówka 3 Probówka 4 Probówka 5 

Roztwór skrobi 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL 

Woda 1 mL 1 mL 1 mL   

      

0,5% HCl    1 mL  

0,5% NaOH     1 mL 

 schłodzić  
w naczyniu  

z lodem 

inkubować w łaźni wodnej w temperaturze 38°C 

Ślina 2 mL  2 mL 2 mL 2 mL 

Ślina 
przegotowana  

 2 mL    

 inkubować przez 10 minut w temperaturze pokojowej 
Płyn Lugola 2–3 krople 2–3 krople 2–3 krople 2–3 

krople 
2–3 krople 

WNIOSKI      

 

Wnioski: 

Brak granatowego zabarwienia stwierdzamy wyłącznie w probówce 3. Świadczy to 
o hydrolizie skrobi przez amylazę w wyniku optymalizacji warunków doświadczenia 
(optymalna temperatura, optymalne pH, właściwa aktywność enzymu). W pozostałych 
probówkach utrzymuje się zabarwienie granatowe, co sugeruje obecność substratu 
(skrobi) w środowisku doświadczalnym. Jest to spowodowane obniżeniem aktywności 
enzymu w niskiej temperaturze, zmianami pH środowiska (zakwaszenie lub 
alkalizacja) oraz całkowitym zniesieniem aktywności enzymu w wyniku denaturacji 
i dezaktywacji białka enzymatycznego.  
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   11. FUNKCJE FIZJOLOGICZNE NARZĄDÓW   
           ZMYSŁÓW U CZŁOWIEKA 
            Czucie i percepcja – wybrane zagadnienia 
 

 

Organizm ludzki dysponuje bardzo dużą ilością receptorów czuciowych, 
tj. wyspecjalizowanych komórek/struktur receptorowych lub wolnych/otorbionych 
włókien nerwowych.  

 

 

Ryc 1. Budowa receptorów (R. Meronka, 2015) 

 

Podstawową funkcją fizjologiczną receptorów jest odbieranie i kodowanie 
(w postaci częstotliwości potencjałów czynnościowych) informacji docierającej 
w postaci energii bodźca do organizmu ze środowiska zewnętrznego lub 
wewnętrznego i w konsekwencji umożliwienie organizmowi adaptację w środowisku. 
Receptory są pobudzane przez różne rodzaje energii bodźca (energia mechaniczna, 
elektryczna, cieplna, chemiczna, promieniowanie optyczne), ale najsilniej 
i adekwatnie reagują na jeden ich rodzaj (swoistość receptorów). Receptory można 
więc uznać za rodzaj przetworników (transduktorów) przetwarzających jeden 
rodzaj energii w drugi.  
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Podstawową funkcją receptorów jest (ryc. 2.): 

1/ odbieranie (zarejestrowanie, generowanie) energii specyficznej bodźca  

2/ kodowanie i zamiana (przetwarzanie) energii bodźca  na energię elektryczną 
o charakterze potencjału czynnościowego generowanego w samym receptorze oraz 
energię impulsów nerwowych w nerwach aferentnych (dośrodkowych) i dostarczenie 
informacji do ośrodków w centralnym układzie nerwowym (CUN).  

3/ adaptacja receptorów, zdolność do działania receptora proporcjonalna 
w odniesieniu do siły bodźca. Jeśli działanie bodźca o tej samej sile utrzymuje się przez 
pewien okres, to początkowo zarówno wielkość, jak i częstotliwość generowanych 
impulsów jest duża, potem ulega stopniowo zmniejszeniu. Zjawisko stopniowego 
zmniejszania się potencjału generującego i liczby impulsów pomimo dalszego działania 
bodźca to adaptacja. W związku z tą cechą receptory dzieli się na: fazowe (szybko 
adaptujące się) oraz toniczne (wolno adaptujące się). 

 

 

Ryc. 2 Podstawowe funkcje fizjologiczne receptorów (opracowano na podstawie:  
R. Meronka, 2015) 

 

W zależności od swojego charakteru bodźce są rejestrowane i przetwarzane przez 
różnego typu receptory (tabela 1).  

Pobudzenie jednego typu receptorów wywołuje jeden rodzaj czucia, czyli rodzaj 
prostego wrażenia zmysłowego stanowiącego subiektywną ocenę bodźca. 
Natomiast jednoczesne pobudzenie kilku/kilkunastu receptorów jest podstawą 
wywołania kilku rodzajów czucia, a to z kolei stanowi podstawę percepcji, czyli 
subiektywnego odczuwania złożonego bodźca, rodzaj złożonego wrażenia 
zmysłowego. Percepcja jest funkcją kory mózgowej. 
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Tabela 1. Klasyfikacja receptorów z zależności od typu włókien nerwowych, lokalizacji 
i  pochodzenia bodźców, rodzaju energii bodźców oraz rodzaju czucia. 

Klasyfikacja receptorów w zależności od: 
Typ włókna nerwowego 
wolne włókna nerwowe dendryty nagie wrażliwe na dotyk (ból, łaskotanie, świąd, 

zmiany temperatury) 
otorbione włókna nerwowe dendryty otorbione, zamknięte w torebce tkanki łącznej 

rejestrujące ucisk, dotyk, wibracje, odkształcenie tkanek  
komórki receptorowe wyspecjalizowane komórki receptorowe zlokalizowane 

m.in. w siatkówce oka (fotoreceptory), kubkach 
smakowych na języku (komórki receptorów smakowych), 
uchu wewnętrznym, etc. 

Lokalizacja i pochodzenie bodźców dla tych receptorów 
Eksteroreceptory reagują na bodźce ze środowiska zewnętrznego (zmiany 

temperatury, ucisk, bodźce uszkodzenia) 
Telereceptory reagują na bodźce docierające ze znacznej odległości, 

obejmują m.in. narządy wzroku, słuchu, węchu 
Interoreceptory zlokalizowane w narządach wewnętrznych organizmu, 

informują o zmianach w środowisku 
wewnątrzustrojowym. m.in.w układzie krążenia, 
oddechowym, trawiennym, etc. 

proprioreceptory zlokalizowane w mięśniach, ściengnach, torebkach 
stawowych oraz w błędniku błoniastym. Służą do 
odbierania informacji o zmianach napięcia i długości 
mięśni, zmianach położenia części ciała względem siebie 
oraz ruchu ciała w przestrzeni. 

Rodzaj działającej energii bodźca 
Mechanoreceptory rejestrują i przekazują informacje o odkształceniu tkanek, 

reagują na ucisk, dotyk, wibracje 
Termoreceptory rejestrują i przekazują informacje o zmianach 

temperatury otoczenia 
Nocyreceptory pobudzane za pomocą bodźców uszkadzających tkanki 
Fotoreceptory rejestrują i przekazują informacje w obszarze siatkówki 

oka o docierającej energii optycznej (fala 
elktromagnetyczna) 

chemoreceptory rejestrują i przekazują informacje o zmianach składu 
chemicznego płynów ustrojowych, zmianach pH, 
prężności gazów oddechowych, osmolarności, etc. Do tej 
grupy receptorów należą m.in. receptory smaku i węchu 

Rodzaj czucia 
Specjalne wzrok, słuch, smak, węch, równowaga 
powierzchowne dotyk, ucisk, ciepło, zimno 
Głębokie położenie przestrzenne, wibracja, ból i ucisk głęboki 
Trzewne głód, pragnienie, nudności, ból trzewny 
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CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

 

1/ zmysł dotyku: badanie czucia skórnego i wrażliwości na dotyk, wyszukiwanie 
punktów wrażliwych, próg identyfikacji bodźców czuciowych; 

2/ zmysł wzroku: badanie ostrości wzroku, doświadczenie Mariotte’a; 

3/ zmysł słuchu: określenie progu wrażliwości słuchowej w zakresie  fal akustycznych 
(dźwięków) o różnej częstotliwości , przewodnictwo słuchowe kostne i powietrzne; 

4/ zmysł smaku: współzależność ze zmysłem węchu; 

5/ zmysł powonienia: współzależność ze zmysłem smaku; 

5/ zmysł równowagi i czucie proprioceptywne (zmian napięcia i długości mięśni, 
położenia oraz ruchu kończyn i tułowia względem siebie): próba obrotowa, próba 
Ramberga, test ręka-nos i pięta-kolano. 

 

ZMYSŁ DOTYKU 

 

Ćwiczenie 1: Metoda Frey’a: badanie czucia dotyku metodą Frey’a polega na 
stymulacji powierzchni skóry w różnych okolicach za pomocą włosów o różnej 
grubości.  

Wykonanie: 

1/ włos naturalny (o różnej grubości) przyciąć na długość około 5-7 cm, przykleić do 
bagietki szklanej.  

2/ osoba badana zamyka oczy. 

2/ skórę należy stymulować włosem o różnej grubości pod kątem 90 stopni.  

Grubość włosa decyduje o sile wywieranego nacisku. Zależnie od okolicy obserwuje się 
odmienną wrażliwość skóry na ucisk wywierany przez włos. Wargi, opuszki palców 
wrażliwe są na ucisk o sile 2 g/mm2. Niższą wrażliwość, ucisk o sile 48 g/mm2, 
wykazują m.in. skóra grzbietu, ud i ramion. 

 

Ćwiczenie 2: Metoda cyrklowa: ocena dyskryminacji dwupunktowej: powierzchnie 
skóry stymuluje się za pomocą cyrkla o stępionym ostrzu przy różnym jego rozstawie.  

Wykonanie: 

1/ Osoba badana zamyka oczy. 

2/ Skórę osoby badanej stymulujemy za pomocą cyrkla, opierając go dwoma końcami 
na skórze (równocześnie i delikatnie). Badany informuje kiedy czuje jedno, a kiedy dwa 
dotknięcia.  

3/ każdej kolejnej próby dotknięcia dokonujemy w odstępach 10 sekundowych, przy 
zmienionym rozstawie cyrkla. Rozstaw cyrkla zmniejszamy do momentu ustalenia 
takiej rozpiętości jego ramion, przy której osoba badana jest w stanie odróżnić dwa 
niezależne dotknięcia.  
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4/ Opisanym sposobem określamy taką odległość na skórze pleców, dłoni, 
przedramion, czole, opuszkach palców, a także na wargach i języku. 

Należy zanotować wyniki uzyskane u kilku osób i zinterpretować ich znaczenie 
biologiczne. 

Zdolność do odróżnienia dwóch punktów czuciowych (tzw. dyskryminacja 
dwupunktowa) na skórze na opuszkach palców jest identyfikowana przy odległości 
około 2 mm, na skórze grzbietu, średnio przy odległości 67 mm (36-75 mm). 
Największa reprezentacja pól czuciowych występuje na języku. Im bardziej dana 
okolica skóry jest wrażliwa na dotyk, tym większą zajmuje reprezentację w polu 
czuciowym kory mózgowej w CUN i/lub większa jest gęstość rozmieszczenia pól 
recepcyjnych w skórze (ryc. 3). 

 

Ryc. 3. Dyskryminacja dwupunktowa (opracowano na podstawie R. Meronka, 2015) 

 

ZMYSŁ WZROKU 

 

Ćwiczenie 3: Badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena 

Ostrość wzroku określamy jako siłę widzenia środkowego w zakresie zdolności do 
rozróżniania dwóch punktów leżących blisko siebie. Oko posiada zdolność rozróżniania 
dwóch punktów jako oddzielnych, jeśli ich odległość kątowa wynosi co najmniej 1 
minutę kątową. Miarą ostrości wzrokowej jest wielkość kątowa najmniejszego 
prawidłowo rozpoznanego znaku. Im lepszy wzrok, tym mniejsze (kątowo) znaki 
graficzne jesteśmy w stanie dostrzec i rozpoznać prawidłowo. Do badania ostrości 
wzroku, zarówno w zakresie widzenia z dali, jak i bliży stosuje się tzw. tablice 
okulistyczne Snellena.  

Tablica Snellena do dali to prostokąt o białym matowym tle, na którym szeregowo 
ułożone są z matowe czarne znaki (tzw. optotypy) najczęściej litery, cyfry lub figury, 
jednakowej wielkości i grubości w każdym szeregu (10 szeregów). Przy każdym 
szeregu znaków oznaczona jest odległość w metrach, z jakiej oko zdrowe widzi każdy 
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znak pod kątem 5 minut, a jego szczegóły pod kątem 1 minuty. Zasadę rozmieszczenia 
optotypów na tablicy Snellena przedstawiono na ryc. 4.  

Badanie ostrości wzroku do dali polega na ocenie wartości V (Visus) wyrażonego 
stosunkiem odległości badanego od tablicy (d) do odległości z jakiej dany znak 
powinno odróżnić oko zdrowe (D); V=d/D 

 

Ryc. 4. Zasada tworzenia optotypów na tablicy Snellena 

 

W systemie metrycznym za wartość prawidłową ostrości wzroku przyjmujemy V=1. 
Badany siedząc 6 m od tablicy Snellena potrafi z tej odległości odczytać prawidłowo 
optotypy w rzędzie znaków oznaczonym D=6, wówczas V=1 (z równania V=6m/6m=1).  

V=1 to w systemie metrycznym wartość prawidłowa ostrości wzroku. Jeśli badany nie 
potrafi z odległości 6m odczytać optotypu dla 6m, ale odczytuje optotyp dla D=12m, 
wówczas V=1/2 (z równania V=6m/12m=1/2) ostrości wzroku prawidłowego.  

Wykonanie: 

1/ Tablicę okulistyczną należy umieścić na ścianie w miejscu dobrze oświetlonym. 

2/ Badany stoi/siedzi w odległości około 6 m od tablicy (około 20 stóp). Zasłania jedno 
oko i identyfikuje optotypy od góry tablicy w poszczególnych rzędach, aż do ostatniego 
rzędu, w którym określa optotypy bez błędu. 

3/ identycznie należy zbadać ostrość widzenia drugiego oka. 

Wynik prawidłowy to wartość 20/20 lub 6/6 w systemie metrycznym, gdzie V=1. 
Oznacza to, że z odległości około 20 stóp (lub 6m w systemie metrycznym) badany 
identyfikuje prawidłowo optotypy (wartość typowa dla oka miarowego). Miarą ostrości 
wzroku jest notacja 20/20 oraz dioptria. W celu przeliczenia wartości notacji 20/20 na 
dioptrie (tj. określenia wady wzroku w dioptriach w przybliżeniu) skorzystać można ze 
specjalnych tabel (patrz ryc. 5).  

Wynik badania można opisać ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym. Oko miarowe (pełna 
ostrość wzroku) cechuje się wartościami wyrażonymi jako 20/20, 6/6, 5/5 lub 1,0.  

 

Ślepota całkowita to wynik 0,0. Wynik badania na poziomie 20/200, 6/60, 5/50 lub 0,1 
oznacza tzw. ślepotę prawną (praktyczną) i jest definiowany dla potrzeb 
orzecznictwa o niepełnosprawności.  
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Ryc. 5. Tablica okulistyczna Snellena do dali i tabela do przeliczenia notacji 20/20 na 
dioptrie 

 

Zaburzenia ostrości wzroku (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm) są 
najczęściej konsekwencją zaburzeń budowy i/lub funkcji układu optycznego oka, 
rzadziej dróg wzrokowych lub struktur ośrodkowych CUN.  

 

Ćwiczenie 4: Doświadczenie Mariotte’a (identyfikacja taczy nerwu wzrokowego) 

Plamka ślepa (tarcza nerwu wzrokowego) to obszar w siatkówce oka, w którym nerw 
wzrokowy opuszcza gałkę oczną. To miejsce jest całkowicie pozbawione 
fotoreceptorów, dlatego nie odbiera bodźców świetlnych. 

Wykonanie: 

1/ Na białej kartce papieru formatu A5 należy narysować czarnym pisakiem znaki, 
np. kółko i krzyżyk, rozmieszczając je jak na rycinie ryc. 6. 

2/ kartkę trzymaną w prawej dłoni przysunąć do twarzy, lewą dłonią zasłonić lewe 
oko.  

3/ wolno odsuwać kartkę od twarzy (ruch w płaszczyźnie poziomej) obserwując 
prawym okiem znak ulokowany przyśrodkowo (ten leżący bliżej nosa, krzyżyk). Kątem 
oka „obserwować” znak leżący zewnętrznie (kółko).  

4/ Przy pewnej odległości (około 15-25 cm), w miarę odsuwania kartki od twarzy 
można zauważyć, że obraz figury zewnętrznej (kółko) będzie niewidoczny. Obraz kółka 
pada na obszar plamki ślepej (pozbawionej receptorów) i dlatego nie może być 
zarejestrowany.  
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Ryc.6. Doświadczenie Mariotte’a (ćwiczenie wykonaj używając kartki formatu A5) 

 

ZMYSŁ SŁUCHU 

Fale akustyczne ulegają w układzie słuchowym wzmacnieniu dzięki zjawisku 
rezonansu. Pierwszym układem rezonatorów jest ucho zewnętrzne (małżowina uszna 
i przewód słuchowy) oraz ucho środkowe (kosteczki słuchowe) i wewnętrzne. W uchu 
środkowym drgania cząsteczek powietrza zamieniane są na drgania mechaniczne 
kosteczek słuchowych, które w dalszej kolejności pobudzają do drgań płyn ślimaka 
w uchu wewnętrznym. Drgania przenoszone są dalej na błonę podstawną ślimaka, 
gdzie w narządzie Cortiego zamieniane są na potencjały czynnościowe włókien 
nerwów słuchowych.  

Audiometria to metoda badania słuchu, określająca ubytek słuchu w stosunku do stanu 
normatywnego. W audiometrii stosowane są metody obiektywne i subiektywne. 
Metody obiektywne polegają na analizie słuchu dokonanej bez aktywnego udziału 
osoby badanej. W testach subiektywnych osoba badana określa, które dźwięki są dla 
niego słyszalne, a które nie. 

 

Ćwiczenie 5: Określenie progu pobudliwości słuchu ludzkiego  

Normatywne ucho ludzkie powinno rejestrować dźwięk w zakresie od 250 do 8000 Hz.  
W badaniu metodą subiektywną określa się  zakres częstotliwości fal akustycznych 
(o częstotliwości w zakresie od 20 do 20000 Hz)  rejestrowanych obuusznie oraz przez 
każde ucho osobno. W celu przeprowadzenia badania można zastosować test 
audiometryczny (https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k).  

 

Wykonanie: 

1/ Osoba badana w słuchawkach na uszach odsłuchuje dźwięki o różnej częstotliwości.  

2/ Badanie należy wykonać  dla obu uszu równocześnie oraz oddzielnie dla ucha 
prawego i lewego.  

Badanie należy przeprowadzić u kilku osób, określić zakres częstotliwości fal 
akustycznych słyszanych przez poszczególne osoby i omówić wyniki.  

Uwaga: przedstawione ćwiczenie nie jest rodzajem badania z zakresu audiometrii 
tonalnej, ponieważ nie określa progu ubytku słuchu wyrażonego jako zależność 

https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k
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pomiędzy progiem słyszenia dźwięków o danej częstotliwości a poziomem ciśnienia 
akustycznego wyrażonego w dB (poziom natężenia dźwięku). 

Progi słyszenia można określić również za pomocą audiometrii przewodnictwa 
powietrznego i kostnego. Do prostych testów subiektywnych stosowanych w badaniu 
słuchu należą: próba Webera, próba Rinnego, próba Schwabacha. Testy wykonuje się 
przy użyciu widełek stroikowych (kamertonu) o częstotliwości drgań 435 Hz. 

 

Ćwiczenie 6: Próba Webera polega na ocenie zaburzeń słuchu wynikających 
z dysfunkcji struktur ucha wewnętrznego (tu znajdują się właściwe receptory 
słuchowe).  

Wykonanie: 

1/ stroik wprawić w drgania poprzez uderzenie, 

2/ podstawę drgającego stroika umieścić na szczycie głowy (okolica ciemieniowa),  

3/ przy prawidłowym słuchu drgania stroika są słyszane jednakowo w obu uszach. Gdy 
uszkodzone jest ucho wewnętrzne, dźwięk stroika jest słyszalny tylko w uchu zdrowym 
(tzw. lateralizacja dźwięku).  

 

Ćwiczenie 7: Próba Rinnego polega na badaniu przewodnictwa słuchowego drgań 
dźwiękowych przenoszonego drogą powietrzą i kostną. 

Wykonanie: 

1/ stroik wprawić w drgania poprzez uderzenie 

2/ podstawę drgającego stroika umieścić na wyrostku sutkowatym kości potylicznej.  

3/ Stroik umieszczony jest na wyrostku tak długo, jak długo badany słyszy dźwięk. 
Natychmiast kiedy dźwięk przestanie być słyszalny, widełki stroika należy zbliżyć do 
zewnętrznego przewodu słuchowego badanego. Ucho normatywne słyszy dłużej 
dźwięk przenoszony drogą przewodzenia powietrznego (fala akustyczna). Jeżeli jest 
słyszalny dźwięk przenoszony drogą przewodnictwa kostnego (przy braku słyszalności 
dźwięku przenoszonego drogą powietrzną) może to wskazywać na zaburzenia funkcji 
ucha zewnętrznego lub środkowego, czego konsekwencją jest utrudnienie 
przewodzenia fali akustycznej (tzw. głuchota przewodzeniowa). 

 

Ćwiczenie 8: Próba Schwabacha polega na porównaniu przewodnictwa kostnego 
badanego i osoby badanej. Istotnym zaleceniem przy przeprowadzaniu tego testu jest 
prawidłowy słuch osoby przeprowadzającej badanie.  

Wykonanie: 

1/ stroik wprawić w drgania poprzez uderzenie 

2/ podstawę drgającego stroika umieścić na wyrostku sutkowatym kości potylicznej 
osoby badanej.  

3/ Stroik umieszczony jest na wyrostku tak długo, jak długo badany słyszy dźwięk. 
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4/ Natychmiast kiedy dźwięk przestanie być słyszalny, podstawę stroika należy 
umieścić na wyrostku sutkowatym osoby badającej (potencjalnie normatywnej). Osoba 
badająca nadal słyszy dźwięk stroika. U osoby badanej przewodnictwo kostne jest 
gorsze w porównaniu z normą. 

 

ZMYSŁ SMAKU I WĘCHU  

 

Ćwiczenie 9: Badanie współzależności pomiędzy zmysłami smaku i węchu 

W odczuciach smakowych udział biorą nie tylko receptory smaku zlokalizowane na 
języku, lecz również receptory czuciowe i termiczne błony śluzowej języka oraz 
receptory węchowe. 

Wykonanie: 

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą: skrawki (5mm x 5mm) jabłka, 
cebuli, cytryny, klamerki (spinacze do bielizny), pęseta, zlewka z wodą destylowaną do 
przepłukania ust. 

1/ Osoba badana ma zamknięte oczy i nozdrza zaciśnięte za pomocą klamerki (oddycha 
wyłącznie przez usta) 

2/ na język układamy pojedynczo za pomocą pęsety skrawki produktów spożywczych. 
Najpierw podajemy badanemu skrawek jabłka, prosząc o rozpoznanie smaku. 
Następnie, po wyjęciu jabłka, podajemy skrawek cebuli. Powtarzamy ćwiczenie 
z użyciem skrawka cytryny. Przy zamkniętej jamie nosowej badany nie jest w stanie 
odróżnić smaku jabłka od cebuli. 

3/ Ćwiczenie wykonujemy po zdjęciu zacisku z nosa 

Należy zanotować wyniki uzyskane u kilku osób i zinterpretować ich znaczenie 
biologiczne. Czy przywrócenie wrażeń węchowych umożliwia rozróżnienie smaków? 
Dlaczego w stanie kataralnym trudno jest odróżnić smak spożywanych potraw? 

 

ZMYSŁ RÓWNOWAGI I CZUCIE PROPRIOCEPTYWNE 

 

Ćwiczenie 10: Próba obrotowa  

Badanienie polega na ocenie zmysłu równowagi i sprawności funkcji błędnika (ucho 
wewnętrzne) na skutek działania przyspieszenia kątowego. W czasie ruchu 
obrotowego działa tzw. przyspieszenie kątowe, które pobudza narząd otolitowy 
w kanałach półkolistych ślimaka w uchu wewnętrznym.  

Wykonanie: 

1/ Badany siada na krześle obrotowym, zamyka oczy i głowę pochyla do przodu, 
przyciągając podbródek do klatki piersiowej. Stopy nie dotykają podłoża. 

2/ Przez około 30 sekund wykonujemy kilka obrotów krzesła (około 10-15). 

3/ Nagle zatrzymujemy krzesło i natychmiast polecamy badanemu otworzyć oczy. 
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4/ Po nagłym zatrzymaniu krzesła u osoby badanej można zaobserwować 
tzw. oczopląs poziomy, poobrotowy (mimowolne, rytmiczne oscylacje gałek 
ocznych) z kierunkiem odwrotnym do kierunku dokonywanych obrotów. Oczopląs 
wywołany bezwładnością endolimfy przemieszczającej się w kanałach półkolistych 
w skutek zmian przyspieszenia kątowego po zaprzestaniu ruchu obrotowego ciała. 
Zjawisku towarzyszyć może uczucie zachwiania równowagi. Tzw. oczopląs 
podczasobrotowy, jest skierowany w stronę działającego przyspieszenia. Oczopląs 
trwa do 20-30 sekund. 

 

Ćwiczenie 11: Próba Romberga  

Ocena zmysłu równowagi w zakresie funkcji błędnika i móżdżku. 

1/ Badany stoi ze złączonymi stopami, kończyny górne wyprostowane, wyciągnięte 
przed siebie z otwartymi, a następnie z zamkniętymi oczami (konieczna asekuracja).  

2/ Koordynacja i korekcja funkcji ruchowych za pomocą wzroku umożliwia 
stosunkowo długo utrzymać równowagę. Zadanie jest dużo trudniejsze do wykonania, 
przy zamkniętych oczach. Podczas badania ocenia się zdolność do utrzymania 
równowagi i ewentualny kierunek padania. W przypadku uszkodzenia błędnika lub 
półkul móżdżku badany upada w kierunku tej strony, która jest uszkodzona.  

 

Ćwiczenie 12: Próba trafiania w kółko  

Potrzebne: kartka papieru z narysowanym kółkiem  

Wykonanie:  

1/ Na ścianie na wysokości oczu osoby badanej należy umieścić kartkę z narysowanym 
kołem o średnicy 2 cm. 

2/ Badany stojąc  przed kartką, na odległość wyciągniętych ramion, ma za zadanie 
trafiać rytmicznie ołówkiem w koło. Ćwiczenie należy wykonywać ruchem 
dynamicznym i zdecydowanym. 

 

3/ Badany zamyka oczy i wykonuje zadanie opisane w punkcie 2. Próbę powtarzamy 
kilkakrotnie zasłaniając i odsłaniając oczy. Badany trafia z reguły właściwie. 

4/ Badany ma otwarte oczy i wykonuje dookoła siebie 3 obroty w prawą stronę. 
Natychmiast po zaprzestaniu obrotów staje przed ścianą ustalając położenie koła.  

5/ Badany zamyka oczy i wykonuje zadanie opisane w punkcie 4. Po obrotach 
wykonanych z zamkniętymi oczami badany zazwyczaj wskazuje ołówkiem koło na 
prawo od celu. W trakcie wykonywania zadania badany nie może kontrolować 
położenia kończyny górnej za pomocą wzroku, ponieważ doszłoby do korekcji ruchu.  

6/ Ćwiczenie należy wykonać z obrotem w lewo.  

Odchylenie precyzji ruchu kończyny górnej po obrocie zdąża zawsze w kierunku 
wykonanego obrotu i jest konsekwencją ruchu obrotowego i pobudzenia endolimfy 
w kanałach półkolistych narządu równowagi. Po zatrzymaniu ruchu obrotowego 
endolimfa siłą bezwładności porusza się nadal w kierunku ruchu głowy i stymuluje 
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receptory w bańkach kanałów półkolistych, a to jest przyczyną zaburzeń oceny 
przestrzeni. 

 

Ćwiczenie 13: Próba „palec-nos” oraz „pięta-kolano”  

Badanie czucia proprioceptywnego, zborności ruchów i ocena położenia kończyn przy 
zamkniętych oczach.  

Wykonanie: badany zamyka oczy, poleca mu się dotknąć czubka własnego nosa za 
pomocą palca ręki oraz piętą do kolana drugiej kończyny dolnej. Badani z zaburzeniami 
czucia proprioceptywnego mają problem z wykonaniem zadania. Wystąpienie 
niezborności ruchów może wskazywać na zaburzenia czucia prioproceptywnego 
(głębokiego) i/lub zaburzenia funkcji móżdżku. 
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    12. FOTOSYNTEZA  
            Przebieg i czynniki warunkujące 

 

 
Wprowadzenie 

 

Wszyscy wiemy, że bez obecności organizmów zdolnych do przeprowadzania 
fotosyntezy nie byłoby życia na Ziemi. No właśnie, wiemy, ale czy zastanawiamy się 
dlaczego?  Jak to się dzieje? Jakie mechanizmy tym rządzą? I czemu to jest takie ważne? 

Nie tylko rośliny, lecz także inne organizmy fotosyntetyzujące, np. sinice, 
produkują w procesie fotosyntezy niezbędny do życia tlen. Posiadają one również 
zdolność wiązania CO2 z atmosfery, wykorzystując go do syntezy związków 
organicznych, tym samym ograniczając jego stężenie i zapobiegając efektowi 
cieplarnianemu. Pełnią zatem dużą rolę w utrzymaniu korzystnego dla ludzi i zwierząt 
stężenia CO2 i O2 w atmosferze. Wyjaśnijmy, czym jest fotosynteza, i dlaczego jest tak 
ważna jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej planety. 

 
Fotosynteza to proces wytwarzania związków organicznych z materii 

nieorganicznej. Zachodzi przy udziale światła, w komórkach zawierających chlorofil lub 
bakteriochlorofil. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi. 
Zapewnia w miarę stały poziom tlenu w atmosferze oraz przyczynia się do wzrostu 
ilości węgla organicznego. U roślin proces fotosyntezy zachodzi w organellach 
komórkowych – chloroplastach (Rys. 1).  
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Rys. 1. Budowa chloroplastu 
Źródło: pl.wikipedia.org 

 

Chloroplasty to wyspecjalizowane, semiautonomiczne organella. Posiadają własny 
genom i rybosomy, które są otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową. Wnętrze 
chloroplastu wypełnia stroma oraz bardzo skomplikowany system błon 
fotosyntetycznych tworzących struktury gran i łączących je lamelli. W tylakoidach gran 
zlokalizowane są barwniki fotosyntetyczne niezbędne do przebiegu procesu 
fotosyntezy. U roślin organami zawierającymi komórki z chloroplastami są głównie 
liście, które są podstawowymi organami asymilacyjnymi. Komórki niezdrewniałych 
łodyg oraz kwiatów i owoców też zawierają pewne ilości chloroplastów. 

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących przebieg fotosyntezy jest 
obecność fotoreceptorów, których rolę w roślinach wyższych pełnią barwniki 
fotosyntetyczne. Są one zlokalizowane w formie dwóch systemów określanych jako PS-
I i PS-II (PS – ang. Pigment System). Organizacja fotosystemów PS-I i PS-II jest bardzo 
skomplikowana (Rys. 2).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Budowa fotoukładów roślin wyższych 
Źródło: cykl-diadinoksantynowy.eprace.edu.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tylakoid
http://cykl-diadinoksantynowy.eprace.edu.pl/1474,Budowa_fotoukladow_i_ich_anten_energetycznych_roslin_wyzszych.html
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Obydwa fotosystemy różnią się budową, składem barwników, otoczeniem białkowo-
lipidowym oraz wynikającymi z tego faktu właściwościami spektralnymi. Jednak  
w każdym z fotosystemów można wyróżnić część antenową i część rdzeniową ze 
specyficznym dla każdego fotosystemu centrum reakcji. Obydwa fotosystemy tworzą 
tzw. kwantosom. Liczba cząsteczek barwników wchodzących w skład kwantosomu jest 
zróżnicowana w zależności od gatunku rośliny i może wynosić od 300 do 5000. 
Zadaniem barwników fotosyntetycznych wchodzących w skład PS-I i PS-II jest 
wyłapywanie kwantów światła o określonej długości fal, absorbcja i skierowanie 
przenoszonej przez nie energii do centrum reakcji. Często używa się określenia, że 
barwniki w fotosystemach działają na zasadzie „anten przekaźnikowych”. Wśród 
barwników fotosyntetycznych wyróżniamy: 
 

Chlorofile 
U roślin wyższych obecne są dwa rodzaje chlorofili, które nieznacznie różnią się 
budową. 
(Rys. 3): *chlorofil a – o barwie niebieskozielonej 

*chlorofil b – o barwie żółtozielonej 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Budowa chlorofilu a i b 
 
Podstawę budowy chlorofili stanowi układ magnezoporfiryny składający się z czterech 
pierścieni pirolowych, które są związane koordynacyjnie z centralnie położonym 
jonem magnezu. Pierścienie pirolowe magnezoporfiryny podstawione są różnymi 
grupami funkcyjnymi: metylowymi, etylowymi, etylenowymi, resztami kwasu 
propionowego oraz jeden z pierścieni zawiera 20-węglowy alkohol – fitol, dzięki 
któremu chlorofile słabo rozpuszczają się w wodzie, natomiast łatwo w tłuszczach i 
rozpuszczalnikach organicznych (etanol, aceton, chloroform). Ponadto fitol umożliwia 
chlorofilom zakotwiczenie się w błonach tylakoidów. Występujące w chlorofilach na 
przemian wiązania pojedyncze i podwójne oraz łączące pierścienie pirolowe tworzą 
tzw. sprzężony układ wiązań, dzięki któremu możliwa jest absorpcja promieniowania 
świetlnego w zakresie światła widzialnego (400–700 nm) i warunkują ich zieloną 
barwę. Obydwa rodzaje chlorofili absorbują światło niebiesko-fioletowe i większą część 
promieniowania czerwonego (Rys. 4). Nie pochłaniają światła czerwonego powyżej 
700 nm (dalekiej czerwieni), zielonego, żółtego i pomarańczowego. U roślin wyższych 
stosunek ilościowy chlorofilu a do b wynosi ok. 3:1. 
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Rys. 4. Widmo absorpcyjne barwników fotosyntetycznych 

Źródło: fizyka.net.pl 
 

Karotenoidy 
Są to barwniki o barwie żółtej, pomarańczowej, czerwonej do brunatnej, powszechnie 
występujące w świecie roślin. Dzieli się je na dwie grupy, w zależności od obecności lub 
braku tlenu w cząsteczce: 

 karoteny, które nie zawierają tlenu (najbardziej znany: -karoten); 
 ksantofile, w których jest obecny tlen (luteina, zeaksantyna, wiolaksantyna, 

neoksantyna, kryptoksantyna i inne). 
 
 

 
 
 
 

Rys. 5. Budowa 
cząsteczki -karotenu. 

 
Karotenoidy towarzyszą chlorofilom w chloroplastach. Barwniki te mają 

charakter lipidowy, rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych (alkohole, 
aceton itp.). Podstawową jednostką budującą karotenoidy jest izopren z dwoma 
pierścieniami cykloheksylowymi połączonymi długim łańcuchem węglowym (Rys. 5). 
W cząsteczkach karotenoidów, podobnie do chlorofili, obecne są wiązania sprzężone. 

W fotosyntezie karotenoidy spektralnie uzupełniają fotosyntetyczny zakres 
absorpcji,  wchodząc w skład anten fotosyntetycznych (absorbują światło o barwie 
niebieskiej, innej niż chlorofile; Rys. 4). Pełnią również rolę fotoprotektantów, chronią 
chlorofile i fotoukłady przed negatywnymi skutkami spowodowanymi nadmierną 
intensywnością światła. Chlorofil ai karotenoidy wchodzą w skład PS-I, natomiast 
obydwa rodzaje chlorofili i karotenoidy tworzą PS-II. 

 
 

http://fizyka.net.pl/ciekawostki/ciekawostki_wn8.html
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Proces fotosyntezy zachodzi zasadniczo w dwóch fazach: w fazie jasnej 
(świetlna, faza zależna od światła) oraz w fazie ciemnej (niezależna od światła). 
 
I. Faza jasna zachodzi w tylakoidach gran, w których zlokalizowane są barwniki 
fotosyntetyczne. W tej fazie energia świetlna przekształcana jest w energię chemiczną, 
magazynowaną w formie wysokoenergetycznych wiązań ATP oraz potencjału 
redukcyjnego NADPH. ATP powstaje z ADP i nieorganicznego fosforanu (fosforylacja 
fotosyntetyczna) z wykorzystaniem energii elektronów uwalnianej podczas ich 
transportu przez przenośniki w centrum reakcji. NADPH (NADPH + H+) powstaje 
z NADP+, do którego przyłączany jest elektron oraz proton wodoru pochodzący 
z zachodzącej jednocześnie fotolizy wody. Pierwszym etapem fazy jasnej jest absorpcja 
światła oraz przekazanie energii wzbudzenia przez układy antenowe do centrum 
aktywnego fotoukładów. Następnie zachodzi pierwotny transport elektronów 
w centrach reakcji, stabilizowanie potencjału układu poprzez transport protonów 
w poprzek błony i wytworzenie siły asymilacyjnej. Produktem ubocznym tych 
przemian, ale jakże ważnym dla życia, jest tlen. 
 
II. Faza ciemna zachodzi w stromie, w której znajdują się odpowiednie enzymy 
uruchamiające metabolizm węgla. W reakcjach biochemicznych zachodzi wiązanie CO2 
przez akceptor (karboksylacja) i redukcja przy wykorzystaniu powstałych w fazie 
jasnej ATP i NADPH. Produktem tych procesów są cukry, z których część ulega 
przemianom prowadzącym do odtworzenia akceptora CO2 (regeneracja), pozostałe są 
gromadzone w postaci skrobi lub sacharozy. Przemiany te mają charakter cykliczny 
(Cykl Calvina-Bensona; Rys. 6). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 6. Schemat przebiegu fotosyntezy: substraty – dwutlenek węgla (CO2) oraz woda 

(H2O), źródło światła – słońce, produkt – węglowodany (C6H12O6) i tlen (O2). 
Źródło: pl.khanacademy.org 

 
 

https://pl.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/a/intro-to-photosynthesis
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Sumaryczny przebieg fotosyntezy możemy zapisać następująco: 
  

6H2O + 6CO2 + hν (energia świetlna) → C6H12O6 + 6O2↑ 
ΔE = −2872 kJ/mol (687 kcal/mol) 

h – stała Plancka ν – częstotliwość fali 
 
Obie fazy fotosyntezy zazwyczaj zachodzą zazwyczaj jednocześnie i są regulowane 
przez światło, pomimo że zależność bezpośrednia dotyczy tylko absorpcji kwantów 
energii przez anteny. Po zmroku cykl Calvina-Bensona (faza ciemna) zachodzi tylko do 
momentu wyczerpania się siły asymilacyjnej – ATP i NADPH (faza jasna).  
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INSTRUKCJE DO ZADAŃ 
 
 
Zadanie: Ekstrakcja barwników asymilacyjnych z liści 

 

Barwniki asymilacyjne – chlorofile i karotenoidy rozpuszczają się w rozpuszczalnikach 
organicznych, np. w acetonie, metanolu, etanolu itp.  

  
Materiały: 

1. plastikowy zakraplacz; 
2. moździerz; 
3. zlewka; 
4. sączek bibułowy, lejek; 
5. 10 ml czystego acetonu;  
6. kilka świeżych liści szpinaku albo mniszka lekarskiego. 
  

Wykonanie: 
1. Świeże liście posiekać na drobne kawałki, przenieść do moździerza. 
2. Do rozdrobnionych liści dodać 5 ml acetonu i dokładnie ucierać. Kiedy 

homogenat zrobi się gęsty, dodać kolejne 5 ml acetonu i nadal ucierać, aż płyn 
będzie ciemnozielony i nie będzie kawałków liści tylko zawiesista ciecz. 

3. Uzyskany homogenat przesączyć przez sączek bibułowy do zlewki.  
4. Ekstrakt wykorzystać do rozdziału chromatograficznego. 

 

Oczekiwany rezultat: 
 

Uzyskany ekstrakt powinien być klarowny i intensywnie zielony. 
 

 

Zadanie: Rozdział barwników asymilacyjnych metodą chromatografii bibułowej 
lub cienkowarstwowej 
 
Chromatografia to technika pozwalająca na rozdzielenie mieszaniny substancji na 
poszczególne składniki lub grupy składników dzięki różnicom w zachowaniu się tych 
składników w układzie dwóch faz. Każdy układ chromatograficzny składa się z trzech 
części:  
 fazy nieruchomej (stacjonarna, nie zmienia swego położenia); 
 fazy ruchomej (eluent, porusza się w określonym kierunku wobec fazy 

nieruchomej, może być cieczą lub gazem);  
 chromatografowanych (rozdzielanych) substancji (mieszanina związków).  
   
Do charakterystycznych cech procesu chromatograficznego należy: 
 migracja fazy ruchomej, kontaktującej się z fazą stacjonarną, powodująca 

przemieszczanie się składników mieszaniny; 
 podział cząsteczek składników mieszaniny między fazę ruchomą i fazę nieruchomą, 

powodujący zróżnicowane opóźnienie cząstek rozdzielanych substancji.  
W chromatografii bibułowej mechanizm opiera się na podziale rozdzielanych 
składników mieszaniny między fazę nieruchomą (woda unieruchomiona przez celulozę 
dzięki jej higroskopijności) oraz fazę ruchomą – rozpuszczalnik organiczny lub 
mieszaninę rozpuszczalników, wędrujące po bibule dzięki siłom kapilarnym.  



 

124 
 

W chromatografii cienkowarstwowej rozdział mieszaniny substancji na poszczególne 
składniki jest wynikiem różnic w ich szybkości przemieszczania się wzdłuż aktywnego 
adsorbenta (żel krzemionkowy lub tlenek glinu), który stanowi fazę nieruchomą. 
Adsorbent jest umieszczony w postaci cienkiej warstwy na szklanym, aluminiowym lub 
plastikowym podłożu (płytka chromatograficzna). Poszczególne składniki mieszaniny 
z różną siłą wiążą się z polarnym adsorbentem. Następnie stopniowo są z niego 
wymywane rozpuszczalnikiem, który stanowi fazę ruchomą, dzięki czemu następuje 
ich rozdział. Im bardziej polarna jest badana substancja, tym silniej wiąże się z fazą 
stałą, i tym trudniej jest wymywana przez eluent.  
 
Materiały: 

1. plastikowy zakraplacz; 
2. drewniany patyczek; 
3. probówka z korkiem (komora chromatograficzna); 
4. statyw; 
5. suszarka; 
6. bibuła, płytka do chromatografii cienkowarstwowej; 
7. mieszanina:  

I. do chromatografii bibułowej – benzyna ekstrakcyjna: aceton 
(stosunek objętościowy 3:1);  

II. do chromatografii cienkowarstwowej – benzyna ekstrakcyjna: 
izopropanol (stosunek objętościowy 3:1). 

8. ekstrakt barwników przygotowany w zadaniu „Ekstrakcja barwników”. 
 

 
Wykonanie: 

1. Przygotować komorę chromatograficzną – do probówki wlać 0,5 ml mieszaniny I 
lub II. 

2. Probówkę zamknąć szczelnie korkiem, by wysyciła się oparami rozpuszczalników. 
3. Przygotować pasek chromatograficzny z bibuły lub płytki o szerokości ok. 1 cm 

i długości. ok. 10 cm. 
4. Na pasku narysować linię startu w odległości 1 cm od jego krótszej krawędzi  

i równoległą do niej. Uwaga: na płytce wszystkie czynności wykonywać ostrożnie, 
żeby nie uszkodzić podłoża. 

5. Za pomocą patyczka nanieść na środku linii kroplę z ekstraktu barwników. Ekstrakt 
nanosić wielokrotnie, w to samo miejsce, aż do momentu, gdy plama będzie 
ciemnozielona. Po każdym naniesieniu ekstraktu plamę suszyć suszarką. Starać się, 
żeby średnica plamy była jak najmniejsza. 

6. Pasek chromatograficzny umieścić we wcześniej przygotowanej komorze 
chromatograficznej plamą do dołu. Zamknąć komorę szczelnie korkiem 
i pozostawić w statywie do rozdzielenia barwników. 

7. W momencie kiedy rozpuszczalnik dojdzie do końca paska chromatograficznego, 
wyjąć pasek z komory.  

8. Nazwać poszczególne pasma barwników. Po wysuszeniu wkleić pasek w karcie 
pracy. 

9. Zapisać wyniki i wnioski. 
 
Oczekiwany rezultat: 

 

Na pasku chromatograficznym nastąpi rozdział ksantofili, chlorofilu b, chlorofilu a. 
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Zadanie: Rozdział barwników asymilacyjnych metodą chromatografii 
kolumnowej 
 
W chromatografii kolumnowej faza stacjonarna jest umieszczona w specjalnej 
kolumnie, przez którą przepuszcza się następnie roztwór badanej mieszaniny. 
Przepływ roztworu przez kolumnę można wymuszać grawitacyjnie lub poprzez 
stosowanie różnicy ciśnień na wlocie i wylocie kolumny. 

 
Materiały: 

1. 3 plastikowe zakraplacze; 
2. 2 zlewki; 
3. szklana kolumna; 
4. statyw do umocowania kolumny; 
5. wata; 
6. 5 ml benzyny ekstrakcyjnej; 
7. 20 ml eluentu (fazy ruchomej): mieszanina benzyny ekstrakcyjnej i acetonu  

w stosunku objętościowym 7:3; 
8. ekstrakt barwników przygotowany w zadaniu „Ekstrakcja barwników”. 

 
Wykonanie: 

1. Przygotowanie kolumny (Rys. 1): do kolumny chromatograficznej (szklana 
pipeta  
z gumowym wężykiem na wylocie i zaciskaczem do zamykania lub kolumna 
z kranikiem) wprowadzić na dno niewielki kawałek waty w celu przytkania 
wylotu, nie ugniatać.  

2. Kolumnę umieścić w statywie. Przy zamkniętym kraniku wprowadzić do 
kolumny 5 ml rozpuszczalnika (benzyna ekstrakcyjna) w celu usunięcia 
powietrza z waty.  

3. Odważyć 10 g skrobi (mąka ziemniaczana), wsypać do zlewki, dodać 20 ml 
benzyny ekstrakcyjnej i całość dokładnie wymieszać.  

4. Zawiesinę przelać delikatnie do kolumny przy otwartym kraniku. Faza 
stacjonarna powinna wypełnić około 3/4 wysokości kolumny, w razie potrzeby 
czynność powtórzyć.  

5. Po wypełnieniu kolumny spuścić nadmiar rozpuszczalnika do zlewki, tak by nad 
powierzchnią skrobi pozostała około  3 mm jego warstwa. Zamknąć kranik. 
Ważne: nad powierzchnią złoża zawsze musi być 3 mm warstwa cieczy,  
w przeciwnym razie dojdzie do zapowietrzenia kolumny i niewłaściwego 
rozdziału mieszaniny barwników. 

6. Delikatnie, by nie naruszyć fazy stacjonarnej, za pomocą plastikowej pipetki 
wlać po ściankach kolumny 2 ml ekstraktu barwników. 

7. Kiedy ekstrakt barwników wsiąknie w fazę stacjonarną, a nad jej powierzchnią 
pozostanie 3 mm warstwa ekstraktu, dodać eluent (faza ruchoma). Należy to 
zrobić delikatnie, partiami, po ściance kolumny. 

8. Proces prowadzi do całkowitego rozdziału mieszaniny barwników [ostatnie  
z rozdzielonych pasm znajdzie się tuż nad wylotem kolumny (nad warstwą 
waty)].  
Zapisać wyniki i wnioski. 
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Rys. 1. Schemat zestawu do chromatografii kolumnowej. 

 
Oczekiwany rezultat: 
W kolumnie chromatograficznej nastąpi rozdział ksantofili, chlorofilu b, chlorofilu a. 
 

 
 

Zadanie: Wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy 
 
Miarą intensywności fazy jasnej fotosyntezy jest ilość pęcherzyków tlenu wydzielana 
przez roślinę wodną. 

 

Materiały: 
1. dwie probówki lub wysokie zlewki; 
2. dwie bagietki lub drewniane patyki; 
3. intensywne źródło światła; 
4. zegarek lub stoper; 
5. woda wzbogacona dwutlenkiem węgla (woda gazowana lub wzbogacona sodą 

rozpuszczalną – łyżeczkę rozpuścić w szklance wody); 
6. dwa pędy rośliny wodnej (moczarka kanadyjska, rogatek) takiej długości, by 

całkowicie mieściły się w przygotowanych naczyniach. 
 
Wykonanie: 

1. Napełnić naczynia przygotowaną wodą wzbogaconą w dwutlenek węgla. 
2. Każdy z pędów rośliny wodnej przymocować za pomocą np. nitki do 

oddzielnych bagietek, wierzchołkiem pędu do dołu. 
3. Włożyć do oddzielnych naczyń (wierzchołek pędu na dnie naczynia, koniec 

łodygi ma się znajdować pod wodą). 
4. Jedną probówkę ustawić w odległości 30 cm od źródła światła (może być 

dobrze nasłoneczniony parapet), drugą w miejscu zacienionym. 
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5. Po kilku minutach przyciąć łodygi roślin pod wodą w obydwu wariantach 
doświadczenia. 

6. Policzyć liczbę pęcherzyków tlenu wydobywających się z wnętrza łodyg roślin 
w ciągu minuty w obydwu wariantach doświadczenia. 

7. Zapisać wyniki i wnioski. 
 
 
Oczekiwany rezultat: 

 
Roślina pod wpływem intensywnego oświetlenia zacznie wydzielać duże ilości tlenu  
w postaci pęcherzyków gazu wydostających się z łodygi. 
 

 Inny wariant tego doświadczenia – badanie wpływu stężenia CO2 na 
intensywność fotosyntezy. Rośliny wodne umieścić w wodzie destylowanej 
i wodzie gazowanej. Uwaga: obydwa warianty doświadczenia umieścić 
w jednakowych warunkach oświetlenia i temperatury. 

 
 

 
Zadanie: Wykrywanie produktów fotosyntezy (skrobi) w liściach pelargonii lub 
nasturcji 
 
Produktem  fazy ciemnej fotosyntezy są cukry, które można wykryć za pomocą reakcji 
chemicznych. 

 
Materiały: 

1. kawałek folii aluminiowej; 
2. zlewka, naczynie do podgrzania wody (łaźnia wodna); 
3. szalka Petriego lub zlewka; 
4. intensywne źródło światła; 
5. płyta grzejna; 
6. metanol lub etanol (spirytus rektyfikowany); 
7. płyn Lugola lub jodyna; 
8. mała doniczka z rośliną (pelargonia o owłosionych liściach lub nasturcja). 

 

Wykonanie: 
1. Przed rozpoczęciem doświadczenia umieścić na kilka dni (ok. 4) w całkowitej 

ciemności dobrze podlaną roślinę, aby nastąpiło zużycie skrobi nagromadzonej 
w liściach. 

2. Bezpośrednio po wystawieniu rośliny z ciemności osłonić pół powierzchni 
kilku blaszek liściowych przygotowaną folią aluminiową (osłonka musi 
szczelnie przylegać do blaszki). Roślinę podlać. 

3. Wystawić tak przygotowaną roślinę na intensywne światło na 4 godziny.  
4. Po tym czasie zerwać liście, usunąć szablony z folii, a liście umieścić w zlewce 

z ciepłym alkoholem (nie podgrzewać bezpośrednio naczynia z alkoholem, 
a umieścić je w naczyniu z podgrzewaną wodą lub w łaźni wodnej).  

5. Delikatnie odwracać liście w gorącym, ale nie wrzącym alkoholu, do momentu 
aż staną się całkowicie białe (w ten sposób ekstrahują się barwniki). 

6. Całkowicie odbarwione liście przenieść do naczynia z płynem Lugola lub 
jodyną na 4 minuty. 



 

128 
 

7. Wyjąć liście i przełożyć do naczynia z czystą wodą destylowaną w celu ich 
wypłukania. Jeśli zajdzie potrzeba płukanie powtórzyć. 

8. Zapisać wyniki i wnioski. 
 

Oczekiwany rezultat: 
 

Na liściu rośliny doświadczalnej widoczne będą ciemno wybarwione ziarna skrobi, 
które świadczą o obecności produktów fazy ciemnej fotosyntezy. 
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KARTY PRACY UCZNIA 
 
Zadanie: Ekstrakcja barwników asyilacyjnych 
 

 
Na podstawie samodzielnie przeprowadzonego doświadczenia uzupełnić poniższy 
schemat: 
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Zadanie: Rozdział mieszaniny barwników techniką chromatografii bibułowej 
lub cienkowarstwowej 
 
Na podstawie samodzielnie przeprowadzonego doświadczenia uzupełnić poniższy 
schemat: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wynik doświadczenia: 
Wkleić pasek z uzyskanym rozdziałem barwników. Nazwać poszczególne barwniki. 
 
Wniosek:……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

131 
 

Zadanie: Rozdział mieszaniny barwników techniką chromatografii kolumnowej 
 
Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia zaznaczyć na kolumnie odpowiednim 
kolorem pasma rozdzielonych barwników. Nazwać je. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wniosek:……………………………………………………………………………………… 
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Zadanie: Wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy  

 
Na podstawie samodzielnie przeprowadzonego doświadczenia uzupełnić tabelę: 
 

Wariant doświadczenia 
Liczba pęcherzyków tlenu wydzielonych 

przez roślinę w ciągu 1 minuty  

Roślina poddana działaniu 
intensywnego oświetlenia 

 

Roślina zacieniona 
  
 
 

 
 
Wniosek:……………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie: Wykrywanie produktów fazy ciemnej fotosyntezy (skrobi) w liściach 
pelargonii lub nasturcji 
 
Na podstawie samodzielnie przeprowadzonego doświadczenia uzupełnić poniższy 
schemat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wniosek:……………………………………………………………………………………… 
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Czy wiesz, że:  
 

? W 1819 r. dwaj francuscy chemicy – Pierre Joseph Pelletier i Joseph Bienaimé 

Caventou – po raz pierwszy użyli nazwy „chlorofil” do określenia zielonego barwnika 
biorącego udział w procesie fotosyntezy. 
 

? Badania nad chlorofilem stały się kluczem do Nagrody Nobla dla:  

1915 r. – Richarda Martina Willstättera z Uniwersytetu Ludwika 
i Maksymiliana w Monachium za określenie struktury chlorofilu. 

1930 r. – Hansa Fischera z Uniwersytetu Technicznego w Monachium za 
badania nad konstytucją hemu i chlorofilu. 

1965 r. – Roberta Burnsa Woodwarda z Uniwersytetu Harvarda za szlak 
biosyntezy chlorofilu. 

 

? Dzięki pracy organizmów zdolnych do fotosyntezy, wg Hou i współpracowników,  

w skali roku produkowana jest biomasa rzędu 100 bilionów ton, co stanowi masę 
rzędu piramidy egipskiej na godzinę razy 2. 
 

? Morski brzuchonóg Elysia Chlorotica jest organizmem, który w procesie ewolucji stał 

się jedynym zwierzęciem korzystającym z procesu fotosyntezy. Młode osobniki tego 
gatunku nie wyróżniają się niczym szczególnym, posiadają brązową skórę 
z czerwonymi plamkami. 
W miarę dorastania zaczynają odżywiać się glonami Vaucheria litorea, wysysając całą 
ich zawartość. Znajdujące się w środku chloroplasty odfiltrowują się z komórek glonów 
i  asymilują z komórkami mięczaka. Stopniowo mięczak zmienia swoją barwę 
z brązowej na zieloną. Po przyswojeniu wystarczającej ilości chloroplastów zwierzę 
przechodzi na odżywianie energią słoneczną i zyskuje glukozę w procesie fotosyntezy.  
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   13. ENZYMY  

 
Wprowadzenie 
 

Enzymy to białka katalizujące reakcje chemiczne w organizmach żywych. Dzięki 
enzymom zachodzą one od miliona do biliona razy szybciej. Jest to możliwe dzięki 
obniżeniu energii potrzebnej do aktywacji cząsteczek i przebiegu reakcji chemicznej 
(rozerwanie lub synteza wiązania chemicznego), tzw. energii aktywacji. Chemiczny 
podział enzymów (Rys. 1):  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat podziału enzymów ze względu na budowę 

 

Enzymy wykazują dużą specyficzność substratową – wiążą ściśle określony substrat  
i katalizują reakcje z jego udziałem. Niektóre enzymy wykazują specyficzność 
katalizowanej reakcji – katalizują określony typ reakcji chemicznej, natomiast 
wykazują mniejsze wymagania co do substratu. 
 
 

ENZYMY 
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- apoenzymy  

Białka złożone - 

holoenzymy 

Monomery Oligomery 
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prostetyczna 
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W strukturze każdego enzymu obecne jest tzw. centrum aktywne = miejsce wiązania 
substratu + miejsce katalityczne. Schematyczny przebieg reakcji katalizowanej przez 
enzymy jest przedstawiony na Rys. 2. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

Rys. 2. Schematyczny przebieg katalizy enzymatycznej 

 

Aktywność katalityczna enzymów jest zależna od wielu czynników, m.in. stężenia 
substratów i produktów, związków powodujących modyfikację cząsteczki enzymu oraz 
induktorów lub represorów syntezy białka enzymatycznego. Wpływ na aktywność 
enzymów ma także temperatura, pH, obecność inhibitorów lub aktywatorów. 
 
Inaktywacja enzymów – częściowa lub całkowita utrata aktywności enzymu 
spowodowana zablokowaniem centrum aktywnego lub denaturacją (degradacja 
cząsteczki lub zniszczenie struktury przestrzennej). Jest wywoływana przez wszystkie 
czynniki fizyczne i chemiczne denaturujące białka. 
System klasyfikacji i nazewnictwa enzymów został opracowany przez Komisję 
Enzymową Międzynarodowej Unii Biochemicznej. Wyróżniono sześć głównych klas, w 
zależności od typu katalizowanej reakcji. Każdy enzym oprócz nazwy zwyczajowej 
posiada nazwę systematyczną, nadany konkretny numer kodowy (EC – ang. Enzyme 
Commision), który składa się z czterech liczb oddzielonych kropkami: 

 Pierwsza określa przynależność do klasy; 
 Druga oznacza podklasę – określa rodzaj związków, na które działa enzym; 
 Trzecia – pod-podklasę, precyzuje typ katalizowanego wiązania; 
 Czwarta – numer danego enzymu w jego podklasie. 
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Tab. 1. Podział enzymów na klasy i rodzaj katalizowanej reakcji 
 

Klasa główna Rodzaj katalizowanej reakcji 
EC 1. Oksydoreduktazy utlenienie i redukcja między dwoma substratami 

(przenoszenie elektronów i protonów lub bezpośrednie 
włączanie tlenu do substratu) 

EC 2. Transferazy przenoszenie grup funkcyjnych (innych niż wodór) między 
dwoma substratami 

EC 3. Hydrolazy hydroliza 
EC 4. Liazy niehydrolityczne rozrywanie wiązań pojedynczych 
EC 5. Izomerazy przekształcenia w obrębie tej samej cząsteczki 

(wewnątrzcząsteczkowe, racemizacja, izomeryzacja, 
utlenianie  
i redukcja, przenoszenie grup itp.) 

EC 6. Ligazy 
(Syntetazy) 

łączenie dwóch związków sprzężone z rozerwaniem 
wiązania pirofosforanowego w ATP lub innych 
nukleotydach wysokoenergetycznych 

 

Przykład:  -amylaza – EC 3.2.1.1 (hydrolaza, związki glikozylowe, wiązanie O-
glikozydowe)  

 katalaza – EC 1.11.1.6 (oksydoreduktaza, nadtlenek wodoru, wiązanie 
wodorowe)   
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INSTRUKCJE DO ZADAŃ 

 

Zadanie: Aktywność -amylazy ślinowej 

  

Amylazy to enzymy najpowszechniej występujące w podgrupie hydrolaz glikozydowych. 
Wszystkie amylazy powodują rozkład wiązań ,1 4-glikozydowych w cząsteczce skrobi, 
glikogenu i cukrów pokrewnych. Znane są trzy rodzaje amylaz różniące się pomiędzy 
sobą miejscem działania na cząsteczkę substratu oraz końcowym produktem reakcji.  
U mikroorganizmów i w roślinach występują - i -amylazy, natomiast u zwierząt i ludzi 
- i -amylazy. U człowieka -amylaza występuje w ślinie, soku trzustkowym, surowicy 
krwi i moczu. α-amylazy rozkładają skrobię (amylopektynę i amylozę) oraz  glikogen do 
mniejszych cząsteczek – dekstryn, maltozy. 

 

Materiały:  

1. statyw; 

2. probówki; 

3. zakraplacze; 

4. 0,5 % roztwór skrobi; 

5. jodyna. 

 

Wykonanie: 

1. Do zlewki zebrać ok. 1 ml śliny, rozcieńczyć wodą do 5 ml, zamieszać w celu 
wyrównania stężenia enzymu. 

2. Przygotować statyw z probówkami oznaczonymi nr 1 i 2. 

3. Do obydwu probówek odmierzyć po 2 ml roztworu skrobi i kilka kropli jodyny. 

4. Dokonać obserwacji. 

5. Do probówki nr 1 odmierzyć 1 ml roztworu śliny, a do probówki nr 2 1 ml wody 
destylowanej. Zawartość obydwu probówek wymieszać.  

6. Inkubować około 10 min.  

7. Przeprowadzić obserwacje zabarwienia zawartości obydwu probówek po 
inkubacji.  

8. Zapisać wyniki i wnioski. 
 

Oczekiwany rezultat: 

W probówce zawierającej enzym i substrat nastąpi odbarwienie – kolor granatowy do 
bezbarwnego.  
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Zadanie: Wpływ temperatury na aktywność katalazy w soku z bulwy ziemniaka 

 

Nadtlenek wodoru jest jedną z reaktywnych form tlenu powstającą w komórkach  jako 
produkt metabolizmu tlenowego (łańcuch transportu elektronów w mitochondriach, 
chloroplastach, peroksysomach). Katalaza należąca do oksydoreduktaz jest jednym 
z najważniejszych enzymów uczestniczących w obronie komórek zwierzęcych i roślinnych 
przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego. Występuje w peroksysomach, 
mitochondriach, chloroplastach, retikulum endoplazmatycznym i cytosolu. Przy dużym 
stężeniu nadtlenku wodoru uczestniczy w jego rozkładzie do wody i tlenu zgodnie 
z reakcją:  

2 H2O2 → 2 H2O + O2 

 

Materiały:  

1. tarka o drobnych otworach; 

2. zlewka; 

3. statyw; 

4. dwie probówki; 

5. naczynie z gotującą wodą (łaźnia wodna); 

6. gaza; 

7. woda utleniona (apteczna, 3 %); 

8. pół ziemniaka. 

 

Wykonanie: 

1. Ziemniaka utrzeć na tarce o małych oczkach. 

2. Miąższ przełożyć na gazę i wycisnąć sok do zlewki.  

3. Uzyskany sok podzielić na równe części do dwóch probówek oznaczonych nr 1 i 2. 

4. Probówkę nr 1 wstawić do naczynia z gotującą wodą i gotować sok przez 3 min. 

5. Ostudzić pod bieżącą wodą do temperatury pokojowej. 

6. Do probówki nr 1 i 2 dodać zakraplaczem po 10 kropli wody utlenionej. 

7. Dokonać obserwacji.  

8. Zapisać wyniki i wnioski. 

 

Oczekiwany rezultat: 

Obficie wydzielające się z probówki pęcherzyki tlenu. 
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KARTY PRACY UCZNIA 
 

Zadanie: Oznaczanie aktywności -amylazy w ślinie 

 

W oparciu o samodzielnie przeprowadzone doświadczenie uzupełnić schemat – 
zawartość probówek. 

            Probówka nr 1                    Probówka nr 2 

 

 

Wyniki: Uzupełnić tabelę. 

Nr probówki Barwa roztworu przed 
inkubacją 

Barwa roztworu po 
inkubacji 

1.   

2.   

 

Wniosek:……………………………………………………………………………………… 
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Zadanie: Wpływ temperatury na aktywność katalazy w soku z bulwy ziemniaka 

 

W oparciu o samodzielnie przeprowadzone doświadczenie zanotować w tabeli wyniki 
obserwacji: 

 

Wyniki: 

Wariant doświadczenia Obserwacje po dodaniu H2O2 

Surowy sok z ziemniaka  

Zagotowany sok z ziemniaka  

 

Wniosek:……………………………………………………………………………………… 
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  14. SKŁADNIKI ORGANICZNE W MATERIALE ROŚLINNYM 

 
Wprowadzenie 

 

Każdy materiał roślinny, pomijając makro- i mikroelementy, zawiera kilka rodzajów 
związków chemicznych o różnej strukturze i odmiennych właściwościach. Zawartość 
tych związków może być różna u poszczególnych grup roślin, w zależności od organu, 
odmiany, gatunku czy siedliska. Głównymi składnikami organicznymi w materiale 
roślinnym są białka, węglowodany i tłuszcze. 

 

 

Skład chemiczny organizmów 

makro  

i mikroelementy          

 

związki nieorganiczne                               związki organiczne 

 

 

                       woda       sole mineralne                  białka         węglowodany      tłuszcze 

 

 

Białka (proteiny) to wielocząsteczkowe biopolimery zbudowane przeciętnie 
z kilkunastu tysięcy reszt aminokwasowych połączonych ze sobą wiązaniami 
peptydowymi −CONH−. Ze względu na przestrzenność cząsteczki białka określana jest 
jego struktura I-rzędowa, czyli kolejność ułożenia aminokwasów, II-rzędowa – sposób 
ułożenia łańcucha w przestrzeni, III-rzędowa to ostateczny kształt cząsteczki, a IV-
rzędowa struktura określa układy cząsteczek tworzących białko.  

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biopolimery
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_peptydowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_peptydowe
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Wśród białek wyróżniamy: 

1. Białka proste, w skład których wchodzą wyłącznie aminokwasy; 

2. Białka złożone, które zawierają dodatkowo inne związki chemiczne lub 
pierwiastki: 

a. glikoproteiny, zawierające cukry;  

b. lipoproteiny, zawierające lipidy; 

c. metaloproteiny, posiadające w cząsteczce jon metalu.  

Białka pełnią różne funkcje w organizmie roślinnym, począwszy od funkcji budulcowej, 
poprzez katalityczną, transportową, regulacyjną aż do spichrzowej. 

 

Węglowodany to związki organiczne składające się z atomów węgla, wodoru i tlenu 
o ogólnym wzorze sumarycznym: Cn(H2O)n. Zaliczamy do nich między innymi: 

I. Cukry posiadające właściwości redukujące, np.:  

1. aldozy – deoksyryboza, ryboza, glukoza, galaktoza,   
2. ketozy – rybuloza, fruktoza. 

II. Cukry niewykazujące właściwości redukujących, np. skrobia, glikogen, celuloza. 

 

Węglowodany w organizmach roślinnych pełnią funkcję budulcową, zapasową 
i transportową. Węgiel u roślin w 60–95% transportowany jest właśnie w postaci 
cukru. 

Tłuszcze to zwyczajowa nazwa lipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, 
zawierających od 12 do 18 atomów węgla. Większość tłuszczów jest dobrze 
rozpuszczalna  
w rozpuszczalnikach apolarnych, a nierozpuszczalna w rozpuszczalnikach polarnych 
i wodzie. Tłuszcze nie mają zapachu i są lżejsze od wody. Ich stan skupienia zależy od 
rodzaju reszt kwasowych, które tworzą cząsteczkę. Tłuszcze ciekłe zawierają 
nienasycone reszty kwasowe lub reszty kwasowe o krótkich łańcuchach węglowych. 
Tłuszcze stałe zawierają nasycone reszty kwasowe o długich łańcuchach węglowych. 
Tłuszcze naturalne nigdy nie są jednorodne, są mieszaninami. W temperaturze 
pokojowej tłuszcze roślinne są cieczami, z wyjątkiem masła kakaowego i oleju 
kokosowego.  

 

 

 

 

  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kataliza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zki_organiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_%28pierwiastek%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wod%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybuloza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrobia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glikogen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Celuloza
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INSTRUKCJE DO ZADAŃ 

 

Zadanie: Wykrywanie cukrów redukujących w cebuli i roztworze sacharozy 
 

Cukry redukujące to cukry, które w reakcjach redox redukują inne cząsteczki/jony, 
a same się utleniają (np. glukoza do kwasu glukonowego). Do wykrywania cukrów 
redukujących wykorzystywana jest próba Trommera, czyli reakcja chemiczna 
stosowana do jakościowego oznaczania aldehydów. W środowisku zasadowym 
aldehydy ulegają utlenieniu do kwasów aldonowych, miedź z II stopnia utlenienia 
redukuje się do Cu (I).  

Materiały: 

1. łaźnia wodna; 
2. 2 szklane probówki; 
3. zakraplacze;  
4. sacharoza; 
5. 7% CuSO4; 
6. 10% NaOH. 

Wykonanie: 

1. Kawałek cebuli pokroić na drobne kawałki i umieścić w probówce. 
2. Do drugiej probówki wsypać 1/3 łyżeczki cukru i wlać 1 cm3 wody. 
3. Do obydwu probówek wlać po ok. 1 cm3 roztworu CuSO4 i roztworu NaOH.  
4. Probówki z zawartością wstawić do łaźni wodnej. Ogrzewać do zmiany 

zabarwienia.  
5. Wyciągnąć i zapisać wnioski. 

Oczekiwany rezultat: 

Mieszanina w probówce zawierającej cukry redukujące przyjmuje barwę 
ceglastoczerwoną.  

Zadanie: Wykrywanie skrobi 

Skrobia to polisacharyd roślinny, który składa się wyłącznie z merów glukozy 
połączonych wiązaniami α-glikozydowymi. W roślinach pełni rolę magazynu energii, 
a w diecie człowieka jest głównym węglowodanem. Obecność skrobi w danym 
produkcie można wykryć stosując próbę jodową, która polega na powstawaniu 
przebarwień pomiędzy cząsteczkami jodu i anionami polijodkowymi, a przestrzenną 
strukturą łańcucha skrobi, który jest zbudowany z cząsteczek D-glukozy. 

Materiały: 

1. mikroskop optyczny; 
2. szkiełka mikroskopowe podstawowe; 
3. zakraplacz; 
4. jodyna lub płyn Lugola; 
5. bulwa ziemniaka; 
6. jogurt naturalny. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/D-glukoza
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Wykonanie: 

1. Na oddzielnych szkiełkach podstawowych zrobić rozmaz z ziemniaka i jogurtu 
(rozmazy muszą być bardzo delikatne). 

2. Za pomocą zakraplacza na każdy preparat nanieść kroplę jodyny. 
3. Odczekać chwilę, zanotować zmiany barwy w tabeli. 
4. Preparaty obejrzeć pod mikroskopem, narysować ziarna skrobi. 
5. Wyciągnąć i zapisać wnioski. 

Oczekiwany rezultat: 

Zabarwione na kolor ciemnogranatowy, niebieski aż do czerwonawego ziarna skrobi.  

 

Zadanie: Wykrywanie białek 

Wykrywanie białek można przeprowadzić z zastosowaniem: 

1) reakcji ksantoproteinowej, która jest charakterystyczna dla białek 
zawierających aminokwasy z pierścieniami aromatycznymi (np. tryptofan, tyrozyna, 
fenyloamina) ze stężonym kwasem azotowym.  

2) reakcji biuretowej; atomy azotu wiązań peptydowych w środowisku zasadowym 
oddziałują z jonami Cu2+, tworząc barwny niebiesko-fioletowy kompleks.  

Materiały: 

1. 2 szalki Petriego; 
2. zakraplacze; 
3. stężony HNO3; 
4. 7 % roztwór CuSO4; 
5. 10 % roztwór NaOH; 
6. spęczniałe ziarna fasoli; 
7. jogurt naturalny. 

Wykonanie:  

1. Na szalce Petriego nr 1 i 2 umieścić po połowie spęczniałego ziarna fasoli i kilka 
kropli jogurtu.  

2. Na poszczególne produkty na szalce nr 1 nanieść kilka kropli stężonego HNO3.  

3. Na produkty z szalki nr 2 nanieść po kilka kropli CuSO4 i w to samo miejsce kilka 
kropli NaOH.  

4. Zmiany barwy zapisać w tabeli.  

5. Wyciągnąć i zapisać wnioski. 

 

Oczekiwany rezultat: 

1) W wyniku znitrowania aromatycznych ugrupowań powstaje trwałe, żółte 
zabarwienie. 

2) Roztwór zmienia barwę z niebieskiej na fioletową. 
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Zadanie: Wykrywanie tłuszczów 

Sudan III to barwnik azotowy, który barwi substancje liofilowe.  

Materiały: 

1. bibuła filtracyjna; 
2. tłuczek do moździerza; 
3. alkoholowy roztwór Sudanu III; 
4. nasiona dyni i ryżu. 

Wykonanie: 

1. Poszczególne nasiona umieścić oddzielnie, pomiędzy złożone na pół kawałki 
bibuły filtracyjnej. Rozgnieść tłuczkiem.  

2. Zapisać obserwacje w tabeli. 
3. Na rozgniecione nasiona nanieść kroplę odczynnika Sudan III.  
4. Obserwacje zanotować w tabeli. 
5. Wyciągnąć i zapisać wnioski. 

Oczekiwany rezultat: 

Obserwujemy tłuste plamy na bibule oraz tłuszcze zabarwione na czerwono pod 
wpływem Sudanu III. 
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KARTA PRACY UCZNIA 

 

Zadanie: Wykrywanie cukrów redukujących w cebuli i roztworze sacharozy 

 

Po wykonaniu doświadczenia zanotować wyniki w poniższej tabeli. 

Wyniki: 

Materiał 
Barwa roztworu przed 

ogrzewaniem 
Barwa roztworu po 

ogrzewaniu 

Cebula   

Roztwór 
sacharozy 

  

 

Wniosek:……………………………………………………………………………………… 

 

 

Zadanie: Wykrywanie skrobi  

 

1. Po wykonaniu doświadczenia zanotować zmiany barwy w tabeli. 
2. Preparaty obejrzeć pod mikroskopem, narysować ziarna skrobi. 
Wyniki: 

Materiał Barwa po dodaniu jodyny 
Rysunek ziaren 

skrobiowych 

Ziemniak   

Jogurt   

 

Wniosek:……………………………………………………………………………………… 
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Zadanie: Wykrywanie białek 

 

Po wykonaniu doświadczenia zmiany barwy zapisać w tabeli: 

Wyniki: 

Materiał Barwa po dodaniu HNO3 
Barwa po dodaniu CuSO4 

i NaOH 

Ziarno fasoli   

Jogurt   

 

Wniosek:……………………………………………………………………………………… 

 

 

Zadanie: Wykrywanie tłuszczów 

 

Po wykonaniu doświadczenia zanotować obserwacje w tabeli: 

Wyniki: 

Materiał 
Obserwacje po 
rozgnieceniu 

Barwa po dodaniu 
odczynnika Sudan III 

Nasiona dyni   

Ryż   

 

Wniosek:………………………………………………………………………………… 
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  15. GOSPODARKA WODNA KOMÓRKI ROŚLINNEJ 

 
Wprowadzenie 
 
Woda to życie, a życie to woda! H2O to jedyna substancja chemiczna, która jest 
absolutnie konieczna do życia wszystkim organizmom. Zawartość wody w materiale 
roślinnym jest bardzo zróżnicowana, zależy od organu i jego funkcji, tkanki, aktywności 
metabolicznej, stanu fizjologicznego, wieku, gatunku czy siedliska. Intensywność 
przebiegu procesów życiowych, wzrostu i rozwoju rośliny jest wprost proporcjonalna 
do zawartości wody w komórkach. Najbardziej uwodnione są młode, zielone liście 
i soczyste owoce, woda stanowi w nich od 80 do 95% masy. W tkankach o dużej 
aktywności metabolicznej zawartość wody wynosi 70–95 %, natomiast w nasionach 
wody jest najmniej, tylko od 5 do 15%. Woda w organizmach żywych pełni różne 
funkcje, począwszy od strukturalnych, poprzez regulacyjne, aż do transportowych. To 
wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne uczyniły z wody uniwersalne środowisko 
do prawidłowego przebiegu procesów biochemicznych i biofizycznych. Ruch wody 
z komórki do komórki, poprzez tkanki i organy, z gleby do najdalszych części rośliny, 
odbywa się zgodnie z prawami termodynamiki i wpływa na ostateczny bilans wodny. 
Ruch cząsteczek wody pomiędzy układami odbywa się w wyniku procesu dyfuzji, 
osmozy oraz przepływu masowego (Rys. 1). Dyfuzja to bierne przemieszczanie się 
cząsteczek danej substancji z jednego miejsca do drugiego w wyniku ich kinetycznych 
drgań i przypadkowych zderzeń, które mają charakter termiczny. Proces ten 
warunkuje ruch substancji z miejsca, w którym jej stężenie jest większe, do miejsca 
o mniejszym stężeniu. Dyfuzja warunkuje przepływ wody krótkodystansowy, 
np. z komórki do komórki, natomiast przepływ masowy wody, zachodzący pod 
wpływem gradientu ciśnienia, warunkuje transport na duże odległości. Szczególnym 
przypadkiem dyfuzji jest osmoza, czyli zjawisko dyfuzyjnego przepływu wody przez 
błonę półprzepuszczalną. Błony komórek roślinnych charakteryzują się selektywną 
przepuszczalnością. Umożliwiają swobodne przemieszczanie się wody wraz 
z drobnymi cząsteczkami pozbawionymi ładunku, natomiast są nieprzepuszczalne dla 
dużych cząsteczek obdarzonych ładunkiem. 
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Rys. 1. Dyfuzja i osmoza – porównanie procesów 
 

 
Jeżeli stężenie roztworów komórkowych po obu stronach błony jest takie same (tyle 
samo wody w jednostce objętości – równy potencjał wody, tyle samo substancji 
rozpuszczonej), to występuje tzw. stan równowagi wodnej, czyli nie stwierdza się 
przepływu wody przez błonę komórkową. Roztwory takie nazywamy izotonicznymi. 
Jeśli roztwory komórkowe po obu stronach błony różnią się stężeniami, to roztwór 
o wyższym stężeniu nazywamy roztworem hipertonicznym, a o niższym stężeniu – 
hipotonicznym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               roztwór izotoniczny
            roztwór    hipotoniczny             roztwór    hipertoniczny                                                                                                                    

 
Rys. 2. Przepływ wody do i z komórki roślinnej umieszczonej w roztworze izo-, hiper-  

i hipotonicznym 
 

Kierunek przepływu wody w tym przypadku będzie od roztworu hipotonicznego 
(więcej wody w jednostce objętości – większy potencjał wody, mniej substancji 
rozpuszczonej) do roztworu hipertonicznego (mniej wody w jednostce objętości, 
mniejszy potencjał wody, więcej substancji rozpuszczonej) (Rys. 2). 
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stężenia roztworu 

 

kierunek ruchu 

dyfuzja 
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INSTRUKCJE DO ZADAŃ 
 
Zadanie: Komórka Traubego  
 
Koloidalny żelazocyjanek miedziowy, powstający w wyniku reakcji siarczanu 
miedziowego  
z żelazocyjankiem potasowym, tworzy sztuczną, doskonale półprzepuszczalną błonę, 
tzw. „Komórkę Traubego”. Oddziela ona od siebie dwa roztwory: wewnątrz błony 
roztwór żelazocyjanku potasowego o niższym potencjale wody, na zewnętrz roztwór 
siarczanu miedziowego o wyższym potencjale wody. Cząsteczki wody, które dążą do 
wyrównania potencjałów po obydwu stronach błony, wnikają do wnętrza „komórki”, 
która pęcznieje. Ruch wody odbywa się do momentu wyrównania potencjałów wody 
po obydwu stronach błony. 
 

Materiały:  
1. statyw; 
2. probówka; 
3. zakraplacz; 
4. pęseta; 
5. 5 % roztwór CuSO4; 
6. kryształek K4[Fe(CN)6] (trucizna!). 

 

Wykonanie: 

1. Do probówki wlać roztwór CuSO4 (2/3 wysokości). 
2. Za pomocą pęsety wrzucić do probówki kryształek K4[Fe(CN)6]. 
3. Przeprowadzić obserwacje zachodzącego procesu w odstępach 5– 10 

minutowych. 
4. Zapisać wyniki i wnioski. 

 

Oczekiwany rezultat: 
Powstaje „Komórka Traubego”.  
   
 
Zadanie: Wpływ substancji osmotycznie czynnych na wypływ wody z bulwy 
ziemniaka 
Substancje osmotycznie czynne to takie substancje, które rozpuszczają się w wodzie 
i mają zdolność zmiany parametrów osmotycznych roztworów.  
 
Materiały: 

1. skalpel lub nóż; 
2.  mała łyżeczka; 
3. sacharoza; 
4.  skrobia; 
5. bulwa ziemniaka. 

 
 

Wykonanie: 

1. Bulwę ziemniaka przekroić na pół. 
2. W obydwu połówkach wydrążyć zagłębienie.  
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3. Do zagłębienia w jednej połówce wsypać łyżeczkę sacharozy, do zagłębienia 
w drugiej połówce skrobię. 

4. Dokonać obserwacji po 15 minutach.  
5. Zapisać wyniki i wnioski. 

 
Oczekiwany rezultat: 
Sacharoza (związek osmotycznie czynny) – dochodzi do jej całkowitego jej 
rozpuszczenia we wgłębieniu ziemniaka. Skrobia nie wykazuje właściwości 
osmotycznych. 
 
 
Zadanie: Osmoza; zjawisko plazmolizy 
Plazmoliza to zjawisko odstawania protoplastu od ściany komórkowej w wyniku utraty 
wody. Plazmoliza zachodzi w komórkach roślinnych po umieszczeniu ich w roztworze 
hipertonicznym. Woda przenika przez błonę komórkową (osmoza) z wnętrza komórki do 
roztworu, co powoduje odwodnienie komórki i obkurczenie się cytoplazmy. Wyróżniamy 
trzy stadia plazmolizy: kątowa, wklęsła, wypukła. Umieszczenie splazmolizowanej 
komórki w roztworze hipotonicznym spowoduje napływ wody do komórki i odzyskanie 
turgoru. Proces ten, odwrotny do plazmolizy, nazywamy deplazmolizą.  
 
Materiały: 

1. mikroskop optyczny; 
2. szkiełka podstawowe i nakrywkowe; 
3. pęsety i igły preparacyjne; 
4. zakraplacze; 
5. woda; 
6. 1 M roztwór sacharozy; 
7. 10 % roztwór NaCl; 
8. cebula. 

Wykonanie: 
6. Wyizolować pojedynczą skórkę z wewnętrznej strony łuski cebuli. 
7. Umieścić niewielki fragment skórki na szkiełku podstawowym. 
8. Przeprowadzić obserwacje mikroskopowe. 
9. Narysować obserwowaną komórkę skórki cebuli; zaznaczyć ścianę komórkową  

i wakuolę. 
10. Za pomocą zakraplacza na preparat nanieść kroplę 1 M roztworu sacharozy 

 lub 10 % NaCl. 
11. Obserwować pod mikroskopem zmiany zachodzące w komórce. 
12. Narysować komórkę w stanie plazmolizy. 
13. Za pomocą zakraplacza na preparat nanieść kroplę wody. 
14. Obserwować pod mikroskopem zmiany zachodzące w komórce. 
15. Zapisać wnioski.  

 
Oczekiwany rezultat: 
W roztworze sacharozy i NaCl zachodzi plazmoliza. Po umieszczeniu skrawków 
w wodzie – deplazmoliza. 
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Zadanie: Wyznaczanie potencjału wody w tkance roślinnej 
W wyniku procesu osmozy obserwowany jest ruch wody pomiędzy tkankami 
roślinnymi  
a otaczającym roztworem; jego kierunek zależy od potencjału wody po obu stronach 
błony. 
 
Materiały: 

1. waga analityczna; 
2. papierowy ręcznik; 
3. nóż, zakraplacze; 
4. zlewki; 
5. woda; 
6. roztwory sacharozy o stężeniach: 1 M, 0,6 M, 0,5 M, 0,4 M, 0,3 M, 0,2 M; 
7. bulwy ziemniaka lub korzenie marchwi. 

 
Wykonanie: 

1. Z 1 M roztworu sacharozy przygotować metodą rozcieńczeń po 10 ml 
roztworów  
o następujących stężeniach: 0,6 M; 0,5 M; 0,4 M; 0,3 M; 0,2 M. 

2. Odważyć 6 fragmentów bulwy (lub korzenia) o masie ok. 3 g, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Zanotować masę poszczególnych fragmentów. 

3. Fragmenty o znanej masie umieścić w przygotowanych roztworach sacharozy. 
4. Po 30 minutach inkubacji wyjąć fragmenty z roztworów, osuszyć papierowym 

ręcznikiem i ponownie zważyć. 
5. Wyliczyć różnicę pomiędzy wagą końcową i początkową fragmentów. 
6. Zapisać wyniki i wnioski.  

 
Oczekiwany rezultat: 
Fragment rośliny, który nie zmieni swojej masy, ma taki sam potencjał wody jak 
roztwór sacharozy użyty do inkubacji. 
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KARTY PRACY UCZNIA 
 
 
Zadanie: Komórka Traubego 
 
W oparciu o samodzielnie przeprowadzone doświadczenie narysować początkowy, 
pośredni i końcowy etap tworzenia się komórki Traubego. Nazwać poszczególne 
elementy układu: 
           
       
 

 
 
 
 
 
Wniosek:…………………………………………………………………………………   
    
 
 
Zadanie: Wpływ substancji osmotycznie czynnych na wypływ wody z bulwy 
ziemniaka 
 
Zapisać obserwacje i wniosek. 
 
Obserwacje:……………………………………………………………………………………. 
 
Wniosek:……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Zadanie: Osmoza; zjawisko plazmolizy 
 
A) Narysować spod mikroskopu obraz komórek cebuli umieszczonych w wodzie.  

Zaznaczyć i podpisać następujące elementy: ściana komórkowa, wakuola. 
B) Narysować spod mikroskopu obraz komórek cebuli umieszczonych w roztworze 1 

M sacharozy lub 10 % NaCl. 
Nazwać proces, który zaobserwowano.  
Zaznaczyć ścianę komórkową, wakuolę. 
 
Wniosek:……………………………………………………………………………………… 
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Zadanie: Wyznaczanie potencjału wody w tkankach roślinnych 
 
Uzupełnić tabelę: 

Roztwór 
sacharozy (M) 

Potencjał 
wody (MPa) 

Masa tkanki przed 
inkubacją – Mp (g) 

Masa tkanki po 
inkubacji – Mk (g) 

Różnica –
Mk-Mp (g) 

1 - 2,645    
0,6 - 1,539    
0,5 - 1,265    
0,4 - 1,008    
0,3 - 0,754    
0,2 - 0,506    

 
Wniosek:…………………………………………………………………………………… 
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  16. INTERAKCJE MIĘDZYGATUNKOWE  
          PASOŻYTNICTWO. 
           Przystosowania do pasożytniczego trybu życia, 
           budowa anatomiczna i systematyka pasożytów 

 

Część teoretyczna 
 

 Interakcje międzygatunkowe  
Pasożyt to organizm, który żyje kosztem innego organizmu. Gdy myślimy o pasożytach, 
często zastanawiamy się, jaka jest ich rola w środowisku. Pasożytnictwo jest jednym 
z typów interakcji międzypopulacyjnych – jest to związek między gatunkiem pasożyta 
a gatunkiem żywiciela. Badaniem tych interakcji zajmuje się ekologia. Populacja jest 
z definicji grupą organizmów należących do jednego gatunku. Mówiąc o populacji 
zawsze mamy na myśli jeden określony gatunek, np. populacja kosa Turdus merula 
w Parku Żeromskiego, populacja węgorza Anguilla anguilla w Zalewie Szczecińskim 
albo populacja tasiemca Echinococcus multilocularis w województwie 
zachodniopomorskim. Popełniamy błąd, jeśli mówimy o „populacji ptaków w Parku 
Żeromskiego”, „populacji ryb w Zalewie Szczecińskim” albo „populacji tasiemców 
w województwie zachodniopomorskim”. Populacje wszystkich gatunków organizmów 
żyjących na określonym obszarze tworzą wzajemnie uwarunkowany układ biologiczny, 
nazywany biocenozą. Układ utworzony z biotopu i zasiedlającej go biocenozy to 
ekosystem. W celu zapoznania się z pełnymi definicjami przedstawionych wyżej 
układów biologicznych należy zapoznać się z piśmiennictwem ekologicznym na końcu 
rozdziału.  

 Pasożytnictwo jest jednym z typów oddziaływań pomiędzy populacjami dwóch 
gatunków. Jest to, podobnie jak drapieżnictwo, typ interakcji dodatnio-ujemny, 
polegający na tym, że jedna populacja oddziałuje niekorzystnie na drugą, ale jest od niej 
uzależniona. W obu tych związkach jeden organizm odnosi korzyści, a drugi ponosi 
straty. Pasożyt żyje kosztem swojego żywiciela, ale zwykle nie zabija go, bo nie ma 
żadnych korzyści z uśmiercania organizmu, który daje mu schronienie i jest źródłem 
pokarmu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy śmierć żywiciela przyczynia się do transmisji 
pasożyta do innych żywicieli, a tym samym do wzrostu liczebności populacji 
określonego gatunku pasożyta i rozprzestrzenienia go w środowisku. Pasożyty, 
podobnie jak inne organizmy wchodzące w interakcje międzypopulacyjne, w tym 
komensale, drapieżniki, mutualiści, są potrzebne w środowisku i tworzą różnorodność 
biologiczną ekosystemów. Duże znaczenie w pasożytnictwie ma zjawisko zwane 
specyficznością żywicielską. Żywiciel i pasożyt muszą być do siebie dopasowani. 
Pasożyt musi posiadać odpowiednie przystosowania morfologiczne, fizjologiczne 
i immunologiczne. Żywiciel także musi mu odpowiadać pod względem biologicznym 
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(cykle życiowe), ekologicznym (powiązania ekologiczne między pasożytem, 
żywicielem, środowiskiem, a także zespołami pasożytów i żywicieli). To dopasowanie 
ukształtowało się w trakcie ewolucji. Dlatego określone gatunki żywicieli są wrażliwe 
tylko na określone gatunki pasożytów. Jeśli pasożyt dostanie się przypadkiem do 
żywiciela niespecyficznego, często ulega strawieniu w przewodzie pokarmowym 
żywiciela i ginie. Znane są jednak przypadki szkodliwego działania pasożyta na 
żywiciela przypadkowego, niespecyficznego, ale wtedy zazwyczaj pasożyt nie rozwija 
się dalej i nie dojrzewa. 

 

 Przystosowania do pasożytniczego trybu życia i budowa anatomiczna 
pasożytów 

Przystosowania morfologiczne i fizjologiczne do pasożytniczego trybu życia, w tym do 
środowiska bytowania w lub na żywicielu, wytworzyły się w trakcie rozwoju 
filogenetycznego. Kształt ciała u większości pasożytów umożliwia im życie 
w określonym miejscu bytowania. Przykładowo: pasożyty zewnętrzne, takie jak  wszy, 
kleszcze, pluskwy, są spłaszczone grzbieto-brzusznie. Boczne spłaszczenie ciała, które 
występuje u pchły, pomaga jej w poruszaniu się w sierści ssaków. Niektóre pasożyty 
żyją w wąskich przewodach, jak np. przywry z rodzaju Schistosoma w naczyniach 
krwionośnych zwierząt lub przywry z rodzaju Phyllodistomum żyjące w przewodach 
moczowych ryb. U pasożytów, które umiejscawiają się w tkankach żywiciela, jak 
niektóre larwy tasiemców, tworzą się rozgałęzienia, tj. odrostki ciała. Kształt ciała 
innych pasożytów jest kulisty lub okrągły, np. u niektórych larw helmintów (helminty 
to umowna nazwa obejmująca m.in. tasiemce, przywry, nicienie i kolcogłowy). 
Zaokrąglony kształt ma przykładowo samica jednego z nicieni (Tetrameres), która żyje 
pod śluzówką żołądka. Samiec tego nicienia ma natomiast kształt typowy, walcowaty. 
Żyje w świetle żołądka. 

 Aparat czepny pasożytów to specjalna struktura, która umożliwia przyczepianie 
się do żywiciela: przyssawki, haki, kolce, powierzchnie i nici czepne. Wszystkie płazińce 
charakteryzują się silnie rozbudowanym aparatem czepnym. U przywr digenicznych 
występują zazwyczaj dwie przyssawki: gębowa i brzuszna. Gębowa otacza otwór 
gębowy na przednim końcu ciała, a brzuszna może być położona w różnych miejscach 
u różnych gatunków przywr. Przyssawki mogą mieć różną wielkość – małe są obecne 
u żyjących we krwi przywr z rodziny Schistosomatidae. Duże przyssawki występują 
u wielu gatunków przywr jelitowych, np. u żyjących w końcowym odcinku przewodu 
pokarmowego ptaków przywr z rodzaju Leucochloridium.  

U niektórych przywr występują kolce – przywry z rodziny Echninostomatidae są 
wyposażone w pojedynczy lub podwójny wieniec kolców (tzw. kołnierz), który otacza 
przyssawkę gębową. W zależności od gatunku tasiemce mają na przednim końcu ciała 
(tj. na skoleksie) twory działające jak przyssawki, kolce i haki. Kolcogłowy posiadają 
długi i silny narząd czepny – ryjek pokryty hakami, którym mogą wbić się głęboko 
w ścianę jelita żywiciela, a nawet ją przebić. Narządy czepne rzadko występują 
u nicieni, ale niektóre gatunki mają silnie rozwiniętą torebkę gębową, która może być 
dodatkowo zaopatrzona w ząbki. Ząbki pomagają wczepić się nicieniowi w tkankę 
żywiciela oraz uszkadzają naczynia krwionośne, dzięki czemu nicień się odżywia. 
U pasożytów z grupy stawonogów, np. u wszy, występują pazurki na odnóżach, które 
ułatwiają przyczepianie się do włosów lub skóry żywiciela. Kleszcze posiadają ryjek 
służący do zakotwiczenia się w żywicielu. Jest on zaopatrzony w szczękoczułki, które są 
przekształcone w igiełki i harpuny.  
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Aparat ruchowy i sposób poruszania się pasożytów są zróżnicowane. Niektóre 
larwy nicieni odbywają wędrówkę w ciele żywiciela, a inne są biernie przenoszone 
przez krew czy limfę. Larwy przywr i tasiemców mogą być pokryte urzęsionym 
płaszczem, który pozwala unosić się w wodzie. Cerkarie (cerkaria to larwa przywr) 
posiadają ogonek, za pomocą którego poruszają się w wodzie. Ogonek może być różnie 
zbudowany: prosty, krótki, rozdzielony, w kształcie widełek lub bardzo krótki. Człony 
niektórych gatunków tasiemców, kiedy są dojrzałe i wypełnione onkosferami 
(onkosfera to larwa tasiemców), są wydalane do środowiska z kałem żywiciela. Mają 
one zdolność pełzania i przemieszczania się. U pasożytniczych skorupiaków może 
występować rozbudowa aparatu ruchowego lub jego redukcja, jako przystosowanie do 
pasożytniczego trybu życia. U niektórych z pasożytniczych owadów, takich jak wszy, 
pchły, pluskwy i wszoły, nastąpił (wtórnie) zanik skrzydeł.  

Budowa i modyfikacje adaptacyjne aparatu odżywczego pasożytów są związane 
z miejscem bytowania w/na żywicielu i z rodzajem pobieranego pokarmu. U pluskwy 
i komara ścianka jelita jest elastyczna i rozciągliwa, przez co wypełniając się krwią 
może zwiększać swoją objętość. Ciekawym przystosowaniem tasiemców jest zupełny 
brak przewodu pokarmowego – pokarm jest pobierany przez powłoki ciała. Brakiem 
układu pokarmowego oraz odżywianiem się przez powłoki ciała charakteryzują się też 
kolcogłowy. Przewód pokarmowy jest natomiast dobrze rozwinięty u dorosłych postaci 
przywr digenicznych i złożony u większości gatunków z takich elementów: otwór 
gębowy, gardziel, przełyk, jelito. Długość przełyku oraz długość i kształt jelita są 
zróżnicowane w zależności od gatunku przywry. Układ pokarmowy posiadają także 
nicienie pasożytnicze – jest on bardzo podobny do układu pokarmowego 
występującego u nicieni wolno żyjących.  

 Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego pasożytów związane są 
z tlenowymi lub beztlenowymi warunkami życia. W pierwszym przypadku jako źródło 
energii służą procesy tlenowej przemiany materii, w drugim – procesy beztlenowe. 
Larwy gza, aby umożliwić sobie dostęp do tlenu atmosferycznego koniecznego do 
oddychania, umiejscawiają się pod skórą żywiciela, a następnie przedziurawiają ją 
i wystawiają na zewnątrz wyrostek ogonowy z przetchlinką.  

 Aparat wydalniczy jest u większości pasożytów zredukowany. Jego modyfikacje 
występują wewnątrz grup systematycznych pasożytów, ale jednocześnie wykazuje on 
jednolity schemat budowy u większych grup – gromad i typów.  

 Aparat rozrodczy, podobnie jak wydalniczy, ma podobną budowę na szczeblu 
typu czy gromady w układzie systematycznym i jest u wielu gatunków pasożytów silnie 
rozwinięty. Wiąże się to z wysoką płodnością pasożytów w stosunku do zwierząt wolno 
żyjących. Czasami wypełnia całe ciało, przysłaniając lub przyczyniając się do redukcji 
innych układów. Przywry są (z kilkoma wyjątkami) hermafrodytyczne (w każdym 
osobniku jest zarówno żeński, jak i męski układ rozrodczy). W układzie żeńskim 
przywr występuje jeden jajnik. Kolejne struktury tego układu to: jajowód, ootyp (tu 
formuje się jajo), macica, żeński otwór płciowy, a u większości przywr także kanał 
Laurera. W żeńskim układzie rozrodczym występują też: żółtnik – zbudowany 
z pęcherzykowatych gruczołów i wykazujący dużą różnorodność wielkości, budowy 
i położenia, zbiorniczek nasienny i gruczoł Mehlisa. W męskim układzie rozrodczym 
u większości gatunków obecne są dwa jądra, przewody wyprowadzające, nasieniowód 
i przewód wytryskowy umieszczony w cirrusie (cirrus to narząd kopulacyjny). W tym 
układzie występują też pęcherzyki nasienne (jeden lub dwa), gruczoł prostatyczny 
i torebka cirrusa. Tasiemce także są z hermafrodytyczne, chociaż i w tym przypadku 
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pojawiają się wyjątki. W typowym schemacie układ rozrodczy rozwija się 
w charakterystyczny sposób – zawiązuje się w młodych członach położonych za szyjką, 
a jego stopień dojrzałości zwiększa się wzdłuż strobili tasiemca. U większości 
gatunków tasiemców występują po kolei człony młode, w których rozwija się męski 
układ rozrodczy, a następnie człony, w których rozwija się też układ żeński. W dalszej 
części strobili obecne są człony dojrzałe z dobrze rozwiniętym układem rozrodczym, za 
nimi człony, w których obserwujemy zanik układu męskiego oraz niektórych 
elementów układu żeńskiego. W kolejnych członach widoczna jest silnie rozrośnięta 
macica. Człony maciczne zawierają zarodki nowych tasiemców. Jądra są u tasiemców 
raczej liczne (kilka, kilkanaście lub kilkaset), rzadko jest ich mniej (jedno, dwa lub trzy). 
Kolejne elementy układu męskiego tasiemców to: kanaliki wyprowadzające, 
nasieniowód, pęcherzyki nasienne (jeden lub dwa), przewód wytryskowy, cirrus oraz 
torebka cirrusa otwierająca się na zewnątrz męskim otworem płciowym. Rzadko 
pojawia się gruczoł prostatyczny, ale mogą występować elementy kopulacyjne. 
W układzie żeńskim występuje jeden jajnik, żółtnik, ootyp z gruczołami Mehlisa, macica 
posiadająca otwór, przez który wydostają się jaja, lub nieposiadająca otworu 
(tzw. macica zamknięta), a także pochwa połączona z ootypem,  otwierająca się do 
zatoki płciowej. Może być obecny zbiorniczek nasienny.  

Nicienie, w przeciwieństwie do przywr i tasiemców, są rozdzielnopłciowe. 
U samic występują parzyste jajniki, jajowody i cewki maciczne połączone w pochwę. 
Pochwa otwiera się na zewnątrz szparą sromową. W męskim układzie rozrodczym 
nicieni występuje jedno jądro, przewód wyprowadzający, pęcherzyk nasienny, 
nasieniowód, kanał wytryskowy, który otwiera się do steku. Przy braku narządów 
kopulacyjnych wykształciły się szczecinki kopulacyjne, gubernaculum (dodatkowy 
narząd kopulacyjny), oskórkowe ornamentacje na tylnym końcu ciała, brodawki 
zmysłowe i inne. Różnorodność tych narządów pomocniczych jest duża i przydatna 
w określaniu gatunków nicieni. Kolcogłowy są rozdzielnopłciowe, a ich budowa różni 
się od innych grup helmintów. U samców są zazwyczaj dwa jądra. Jajnik u samic nie 
posiada zwartej struktury, ale występuje w postaci licznych, pływających w ciele 
jajników lub kul jajnikowych. Samica posiada na końcu ciała dzwon maciczny, 
przewody maciczne, macicę, pochwę i jamę sromową. Dzwon maciczny ma 
charakterystyczną budowę – lejkowaty otwór od góry i wąską szczelinę u dołu, dzięki 
czemu „zasysa” młode zarodki i akantory (akantor to stadium larwalne w cyklu 
kolcogłowów).  

 Układ nerwowy charakteryzuje się różnorodnością morfologiczną, ale 
np. u wszystkich płazińców jego ogólny plan budowy jest taki sam. Różnice dotyczące 
liczby pni nerwowych, stopni wykształcenia poszczególnych elementów i innych 
szczegółów budowy występują w poszczególnych grupach. Jest to system o wysokim 
stopniu rozwoju, koordynujący procesy zarówno fizjologiczne, jak i behawioralne. 
Układ nerwowy nicieni ma jednolity schemat budowy i dużą liczbę zakończeń 
zmysłowych – mogą występować brodawki przednie, amfidie, tj. narządy naboczne 
o funkcji chemoreceptorów i neurosekrecyjnej, oraz fasmidie – gruczoły przyogonowe. 
Modyfikacje narządów zmysłowych związane z pasożytniczym trybem życia to 
m.in. obecność fotoreceptorów lub ich brak. 
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 Przynależność systematyczna pasożytów związanych z królestwem 
zwierząt i ich miejsce w świecie przyrody 
 

Pasożyty spotykamy prawie we wszystkich grupach systematycznych, zarówno wśród 
zwierząt, jak i roślin (rzadko). Do pasożytów należą wirusy, bakterie, część 
pierwotniaków i grzybów oraz wiele gatunków zwierząt wielokomórkowych. Badania 
naukowe wykazały także pasożytniczy charakter niektórych cząsteczek, jak 
np. niektóre sekwencje DNA.  

Na świecie występuje wiele rodzajów i gatunków pasożytów. Niektóre są 
kosmopolityczne (np. glista ludzka), a występowanie innych jest ograniczone do 
konkretnych obszarów, regionów geograficznych lub typów ekosystemów. Ponieważ 
pasożyty są naturalnym elementem świata przyrody, działanie szkodliwe 
i chorobotwórcze w przypadku niektórych nie jest w ogóle widoczne lub jest znikome, 
a w przypadku innych – silnie chorobotwórcze, prowadzące niekiedy do śmierci 
żywiciela. Oczywiście dla człowieka najbardziej pożądana jest wiedza na temat tych 
pasożytów, które powodują choroby u ludzi, a także u zwierząt gospodarskich 
i towarzyszących. Jednak wiedza na temat ogólnych schematów działalności pasożytów 
powstaje także poprzez badania naukowe gatunków niezwiązanych z człowiekiem, 
a występujących naturalnie u zwierząt dziko żyjących. U dziko żyjących kaczek może 
występować jednocześnie wiele gatunków pasożytów w dużych ilościach, dla których 
przewód pokarmowy kaczki jest naturalnym miejscem bytowania, nie powodując przy 
tym wyraźnych objawów chorobotwórczych. Badania zarówno pasożytów człowieka, 
jak i pasożytów zwierząt pozwalają na poznanie szczegółów układu pasożyt – żywiciel 
i wyciągania ogólnych wniosków, dzięki którym możemy skutecznie zwalczać choroby 
powodowane przez pasożyty. 

W królestwie Protista pasożyty są zazwyczaj rozproszone, a kilka typów 
obejmuje wyłącznie gatunki pasożytnicze. Należą do nich pasożyty kręgowców 
i bezkręgowców, takie jak: 

- rzęsistki, które są pasożytami bezkręgowców i kręgowców, np. rzęsistek pochwowy 
(Trichomonas vaginalis), powodujący schorzenia układu moczopłciowego u człowieka; 

- krwinkowce z rzędu Haemosporidia, wśród których występują zarodźce 
(Plasmodium)  wywołujące malarię; 

- wewnątrzkomórkowe pasożyty zwierząt i człowieka, w tym Toxoplasma gondii, która 
wywołuje u człowieka toksoplazmozę; 

- gatunki z rodzaju Giardia występujące u płazów, gadów, ptaków i ssaków, w tym 
jeden z pasożytów człowieka Giardia intestinalis; 

- Leishmania (L. donovani i L. tropica) powodujące u człowieka leiszmaniozę; 

- świdrowce (rodzaj Trypanosoma), które występują we wszystkich grupach 
kręgowców, w tym powodujące choroby u człowieka. 

  

Pasożyty wśród zwierząt (królestwo Animalia – zwierzęta) należą przede wszystkim do 
bezkręgowców. Wśród nich liczną grupę stanowią pasożytnicze płazińce 
(Platyhelminthes). Są to między innymi aspidogastridy (Aspidogastrea) występujące 
u ryb i gadów; przywry digeniczne (Digenea), których postaci dorosłe występują 
u przedstawicieli wszystkich typów kręgowców; przywry monogeniczne (Monogenea) 
– pasożyty przede wszystkim ryb i płazów; tasiemce (Cestoda) występujące w postaci 
dorosłej wyłącznie u kręgowców. Pasożyty człowieka z tej grupy to m.in.: 
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- motylica wątrobowa (Fasciola hepatica); 

- tasiemiec uzbrojony i nieuzbrojony (Taenia solium i T. saginata); 

- tasiemiec bąblowcowy (Echinococcus granulosus). 

Wśród nicieni (Nematoda) znane są pasożyty roślin i zwierząt. Należą do nich: 

- włosień kręty (Trichinella spiralis), który może występować w stadium larwalnym 
u człowieka; 

- glista ludzka (Ascaris lumbricoides) – pasożyt przewodu pokarmowego człowieka; 

- owsik ludzki (Enterobius vermicularis); 

- glista psia (Toxocara canis). 

 Kolcogłowy (Acantocephala) są wyłącznie pasożytnicze i w postaci dorosłej 
spotykamy je we wszystkich typach kręgowców.  

Stawonogi (Arthropoda), które mają znaczenie w medycynie, to: 

- kleszcz pospolity (Ixodes ricinus); 

- nużeniec ludzki (Demodex folliculorum); 

- wesz ludzka (Pediculus humanus); 

- pluskwa domowa (Cimex lectularius). 

Pasożyty są obecne w świecie przyrody także w mniejszej lub większej liczbie 
gatunków wśród gąbek (Porifera), parzydełkowców (Cnidaria), żebropławów 
(Ctenophora), wstężnic (Nemerta), wrotków (Rotifera), nitnikowców (Nematomrpha), 
pierścienic (Annelida), wrzęch (Pentastomida) i mięczaków (Mollusca). 

 Wykrywanie pasożytów i zarażeń pasożytniczych polega na zastosowaniu 
metod naukowych opartych o rzetelną i prawdziwą wiedzę na temat pasożytów, 
obejmującą specyficzność żywicielską, cykle rozwojowe, sposoby zarażenia, 
umiejscowienie w/na ciele żywiciela, mechanizmy oddziaływania pasożyta na 
żywiciela i wiele innych szczegółów, takich jak zasięg geograficzny pasożyta. Dlatego 
wiedzę na temat pasożytów powinniśmy zdobywać poprzez czytanie specjalistycznych 
książek i artykułów naukowych napisanych przez specjalistów. W internecie informacji 
powinniśmy szukać na profesjonalnych stronach, które przekazują rzetelną wiedzę, 
takich jak: Centers for Diseases Control and Prevention (www.cdc.gov), Polskie 
Towarzystwo Parazytologiczne (www.ptparasit.org.pl), Europejska Rada ds. Parazytoz 
Zwierząt Towarzyszących (www.esccap.pl), publikacje Państwowego Zakładu Higieny 
(NIZP-PZH) (www.pzh.gov.pl). Jest wiele metod wykrywania pasożytów, do których 
należą m.in. badania laboratoryjne (np. kału lub krwi), w tym najnowocześniejsze 
metody immunologiczne i molekularne. W przypadku podejrzenia występowania 
pasożytów konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych, które potwierdzą, 
że pasożyt w naszym organizmie jest obecny lub że go nie ma. Niestety w ostatnich 
latach pojawiło się wiele metod alternatywnych, które nie są metodami naukowymi, jak 
biorezonans czy żywa kropla krwi – nie mają one wartości diagnostycznej. 

 

 

 

http://www.cdc.gov/
http://www.ptparasit.org.pl/
http://www.esccap.pl/
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

Wszystkie organizmy na Ziemi mają swoje nazwy naukowe w języku łacińskim. 
Natomiast nie wszystkie mają swoje odpowiedniki w języku polskim. Warto uczyć się 
zarówno nazw polskich, jak i łacińskich.  
 

 Obserwacje preparatów mikroskopowych pasożytów w pracowni 
biologicznej 

W celu wykonania zadania pracownia biologiczna powinna być wyposażona 
minimum w jeden mikroskop z zainstalowaną skalą pomiarową, np. mikroskop „Optek 
Smart Bino” bez kamery lub inny, który ma wbudowaną kamerę.  

Zadaniem ucznia jest zaobserwowanie budowy pasożyta, w tym kształtu 
i proporcji ciała oraz elementów budowy wewnętrznej.  

Uczeń wykonuje: 

- rysunek całego organizmu, ołówkiem w gładkim zeszycie; rysunek powinien jak 
najdokładniej odzwierciedlać widoczne elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej; 

- pomiar biometryczny całego organizmu (długość i szerokość ciała) oraz widocznych 
struktur zewnętrznych i wewnętrznych (długość i szerokość). 

Polecane produkty (preparaty mikroskopowe do wyboru, komercyjne, dostępne 
w Polsce) to:  

- pasożyty zewnętrzne: kleszcz z rodzaju Ixodes, świerzbowiec ludzki (Sarcoptes 
scabiei), pluskwa domowa (Cimex lectularius), wesz ludzka (Pediculus humanus), wesz 
łonowa (Pthirius pubis), pchła ludzka (Pulex irritans);  

- pasożyty wewnętrzne: Leishmania donovani, świdrowiec gambijski (Trypanosoma 
gambiense) lub amerykański (T. cruzi), zarodziec sierpowy (Plasmodium falciparum), 
Toxoplasma gondii, pełzak czerwonki (Entamoeba histolytica), Giardia intestinalis; 

- pasożyty wewnętrzne – helminty: motylica wątrobowa (Fasciola hepatica), 
Schistosoma mansoni, przywra kocia (Opisthorchis felineus), Echinostoma revolutum, 
Leucochloridium macrostomum, tasiemiec nieuzbrojony (Taenia saginata), tasiemiec 
uzbrojony (Taenia solium), tasiemiec psi (Dipylidium caninum), tasiemiec karłowaty 
(Hymenolepis nana), tasiemiec bąblowcowy (Echinococcus granulosus), Echinococcus 
multilocularis, glista ludzka (Ascaris lumbricoides), owsik ludzki (Enterobius 
vermicularis), włosień kręty (Trichinella spiralis), włosogłówka (Trichiuris trichiura), 
tęgoryjec dwunastnicy (Ancylostoma duodenale), nicień sercowy (Dirofilaria immitis). 
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   17. PASOŻYTY JAKO NATURALNY ELEMENT   
           RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ŚRODOWISKA. 
           Metody zbierania, konserwowania    
            i rozpoznawania pasożytów z wykorzystaniem kluczy  

 
 

Część teoretyczna 
 

 Pasożyty jako naturalny element różnorodności biologicznej środowiska  

Pasożyt to organizm, który wykorzystuje organizm innego gatunku jako środowisko 
życia i zdobywania pożywienia. Definicja pasożytnictwa zmieniała się w trakcie badań 
tego zjawiska i nadal się zmienia wraz z rozwojem wiedzy. Obecnie nie wystarczają już 
metody klasyczne, które badają morfologię i cykle życiowe pasożytów. Praktycznie 
każde naukowe opracowanie na temat pasożytów musi być uzupełnione i poparte 
wynikami badań molekularnych. Z ekologicznego punktu widzenia pasożyty są 
naturalnym składnikiem ekosystemów. Ich rola w środowisku jest równie ważna, jak 
organizmów wolno żyjących. Różne gatunki pasożytów wchodzą w interakcje 
międzypopulacyjne z innymi gatunkami, przy czym pasożytnictwo różni się od innych 
związków między gatunkami tym, że tylko pasożyt jest uzależniony (silnie) od 
żywiciela, natomiast żywiciel doskonale funkcjonuje bez pasożytów. Pasożyty są 
elementem sieci troficznych, biorą udział w obiegu materii i energii w ekosystemach. 
Na poziomie populacyjnym ograniczają liczebność swoich ofiar – żywicieli – są jednak 
od nich uzależnione, dlatego ich oddziaływanie zazwyczaj nie doprowadza do 
drastycznego zmniejszenia ich liczebności i wysokiej śmiertelności. 

 Ze względu na tryb życia (na lub w żywicielu) pasożyty są zazwyczaj mało 
widoczne w środowisku, a przez to często pomijane przez badaczy w ogólnych 
analizach ekologicznych. Bezpośrednim środowiskiem życia pasożyta jest żywiciel – to 
on stanowi schronienie i źródło pożywienia – dlatego nazywamy je środowiskiem 
pierwszego rzędu. Poprzez swojego żywiciela pasożyt jest związany ze środowiskiem 
zewnętrznym – nazywamy je środowiskiem drugiego rzędu. Według niektórych źródeł 
pasożyty stanowią około 50% lub nawet więcej (2/3) wszystkich gatunków żyjących 
na ziemi. Ich przedstawiciele znajdują się prawie we wszystkich grupach 
systematycznych. Pasożytami są wirusy, bakterie i niektóre grzyby, jednak dla tych 
grup organizmów stosuje się metody badań wchodzące w zakres mikrobiologii. Wiele 
pasożytów jest wśród protistów i organizmów wielokomórkowych. Wśród zwierząt 
pasożytami są przede wszystkim bezkręgowce, wyjątkowo kręgowce. Ogólnie więcej 
pasożytów występuje w środowiskach naturalnych niż półnaturalnych i 
antropogenicznych, których różnorodność biologiczna jest mniejsza i często jest 
skutkiem działalności człowieka. 
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 Pasożyty są też czasem wykorzystywane jako wskaźnik jakości środowiska. 
Zróżnicowanie fauny i liczebności wykazano w środowisku wodnym badając faunę 
pasożytniczą ryb w różnego typu ekosystemach, w tym poddanych presji człowieka, na 
przykład w zbiornikach wodnych o różnym stopniu zanieczyszczenia. 

 Różnorodność form pasożytów występujących w środowisku, zarówno 
pierwszego, jak i drugiego rzędu (jaja, larwy, postaci dorosłe) powoduje konieczność 
zastosowania specjalistycznych metod ich wykrywania i badania. Metody te muszą być 
oparte o rzetelną wiedzę na temat optymalnych warunków bytowania, cyklu życiowego 
pasożyta i lokalizacji w organizmie żywiciela, lub w środowisku poza żywicielem.  

 Ze względu na różnorodność pasożytów i ich znaczenie w środowisku, a także 
dla człowieka, wyróżniono działy parazytologii zajmujące się grupami i gatunkami 
pasożytów. I tak – parazytologia ogólna – zajmuje się przede wszystkim biologią 
układu pasożyt – żywiciel. Korzysta ona z osiągnięć kilku nauk przyrodniczych: 
zoologii, genetyki, ekologii, weterynarii i medycyny. W jej skład wchodzą zagadnienia 
parazytologii ekologicznej, ewolucyjnej i systematycznej. Parazytologia lekarska 
(medyczna) zajmuje się pasożytami, które mogą występować u człowieka, w tym 
objawami występowania pasożytów i chorobami pasożytniczymi. Parazytologia 
weterynaryjna zajmuje się pasożytami zwierząt domowych, udomowionych, łownych 
i hodowanych w ogrodach zoologicznych, na fermach, czyli zwierząt związanych 
z człowiekiem. Granice między tymi działami nie są ściśle ustalone, a wiedza z każdego 
przeplata się ze sobą. Takie podejście pozwala w pełni poznać, scharakteryzować 
i ocenić rolę oraz skutki działalności różnych gatunków pasożytów. Nie wszystkie 
pasożyty są szkodliwe dla człowieka czy zwierząt towarzyszących człowiekowi. 
Większość pasożytów żyje w ekosystemach naturalnych i jest związana ze zwierzętami 
dziko żyjącymi – bezkręgowcami i kręgowcami, w tym rybami, płazami, gadami, 
ptakami i ssakami. Ze względu na zjawisko specyficzności żywicielskiej określone 
gatunki pasożytów są związane tylko z określonymi gatunkami żywicieli, przy czym 
jednemu gatunkowi pasożyta może odpowiadać jeden lub kilka blisko spokrewnionych 
organizmów (specyficzność wąska), więcej niż kilka lub wiele (specyficzność 
szeroka) gatunków żywicieli.  

 Występowanie pasożytów w różnych typach ekosystemów jest związane przede 
wszystkim z możliwością spotkania tam odpowiedniego dla nich żywiciela, a więc są 
uzależnione od trybu życia żywiciela. Dobrze ilustruje to uzależnienie występowanie 
pasożytów u zwierząt, które prowadzą wędrowny tryb życia – pasożyty przemieszczają 
się wraz z nimi. Na przykład pasożyty dziko żyjących ptaków wędrownych 
przekraczają wraz z żywicielami różnego rodzaju bariery na trasie wędrówki – morza, 
góry, pustynie. Jednak ze względu na kompleks optymalnych warunków koniecznych 
do życia konkretnych gatunków pasożytów (w tym odpowiedniej temperatury, 
wilgotności i innych czynników abiotycznych i biotycznych, przede wszystkim 
obecności żywicieli pośrednich i ostatecznych), część z nich ginie w nowym 
środowisku, w którym nie mogą zamknąć swojego cyklu życiowego. Tak jest na 
przykład z niektórymi pasożytami europejskich gatunków, których żywiciele – ptaki – 
prowadzą sezonowe wędrówki na dalekich dystansach, jesienią odlatują na tereny 
zimowania na przykład do Afryki, na północ od Sahary, a wiosną powracają do Europy.  
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 Podstawowe pojęcia związane z pasożytnictwem oraz metody zbierania 
i utrwalania pasożytów 

Zrozumienie metod zbierania organizmów pasożytniczych w celach diagnostycznych 
i naukowych jest proste, jeśli przyswoi się kilka podstawowych pojęć dotyczących 
biologii i ekologii pasożytów, takich jak: pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne, stałe 
i okresowe, specyficzność, żywiciel specyficzny, cykl rozwojowy. 

Ze względu na kryterium, jakim jest miejsce bytowania pasożyta w żywicielu, 
wyróżniamy pasożyty zewnętrzne (ektopasożyty) i wewnętrzne (endopasożyty). 
Pasożyt zewnętrzny bytuje na powłokach ciała żywiciela lub w jamach komunikujących 
się bezpośrednio ze środowiskiem zewnętrznym (jama gębowa, jama skrzelowa). 
Pasożyt wewnętrzny bytuje wewnątrz organizmu żywicielskiego – w jamie ciała, 
w miąższu, w ścianach lub w świetle narządów wewnętrznych. Ze względu na 
kryterium czasowe przebywania pasożyta na/w żywicielu wyróżniamy pasożyty stałe 
i pasożyty okresowe. Pasożyt stały prowadzi pasożytniczy tryb życia w ciągu całej 
ontogenezy, to jest wszystkie stadia rozwojowe z wyjątkiem stadiów dyspersyjnych są 
pasożytnicze (stadium dyspersyjne to postać rozwojowa pasożyta, która wydostaje się 
do środowiska zewnętrznego, w którym może opanowywać nowych żywicieli i dzięki 
temu rozprzestrzeniać gatunek). Pasożyty stałe przebywają więc przez całe swoje życie 
na lub w żywicielu. Pasożyt okresowy prowadzi pasożytniczy tryb życia jedynie w 
pewnym okresie swojego osobniczego cyklu rozwojowego, na przykład jako larwa lub 
tylko jako postać dorosła. Pojęcia tego nie należy mylić z pasożytnictwem czasowym, 
które polega na krótkotrwałym pasożytowaniu na żywicielu w trakcie ontogenezy 
pasożyta i występuje głównie u pasożytów zewnętrznych odżywiających się krwią 
żywiciela.  

Specyficzność (swoistość) jest to właściwość pasożyta polegająca na 
wykorzystywaniu określonych organizmów jako swoich żywicieli. Polega na 
przystosowaniu się pasożyta do życia w określonym żywicielu. Żywicielem 
specyficznym jest więc osobnik, w którym pasożyt może się rozwijać. Tylko 
w specyficznych dla siebie żywicielach pasożyty mogą osiągnąć dojrzałość płciową 
i wydać na świat potomstwo. Jeśli dostaną się do niewłaściwego żywiciela, zazwyczaj 
giną. Łatwo to zrozumieć jeśli zaobserwujemy zjawisko segregacji larw pasożytów 
z żywicielu ostatecznym – na przykład u jednego z gatunków ryb roślinożernych mogą 
być obecne różne postaci larwalne przywr (metacerkarie). Jeśli ryba ta zostanie 
zjedzona przez rybę drapieżną, to do postaci dorosłej rozwinie się tylko kilka lub jeden 
gatunek pasożyta, a reszta zostanie strawiona w jej przewodzie pokarmowym.  

Cykl rozwojowy (życiowy) pasożyta to jego rozwój ontogenetyczny obejmujący 
wszystkie postaci rozwojowe od formy wyjściowej, czasem poprzez przemianę 
pokoleń, do tej samej formy, czyli jest to pełen rozwój obejmujący występowanie 
pasożyta poza żywicielem i w organizmie żywiciela. Niektóre cykle są proste i zamykają 
się przy udziale jednego żywiciela. W innych – złożonych – występuje kilku żywicieli. 
Żywicielem ostatecznym nazywamy żywiciela postaci dorosłej pasożyta, a żywicielem 
pośrednim organizm, w którym występują postaci larwalne (może też zachodzić 
rozmnażanie bezpłciowe pasożyta). W cyklu rozwojowym może być jeden lub dwóch 
żywicieli pośrednich.  

Inne pojęcia można znaleźć w specjalistycznym piśmiennictwie: pasożyt 
eurykseniczny, homokseniczny, monokseniczny, oligokseniczny, polikseniczny, 
stenokseniczny, fakultatywny, bezwzględny, chorobotwórczy, kosmopolityczny, 
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nieswoisty, odzwierzęcy, zawleczony i tym podobne. Wszystkie one zwiększają naszą 
wiedzę o pasożytach oraz umożliwiają nam prawidłowe zaplanowanie zbierania, 
utrwalania i dalszego postępowania z organizmami pasożytniczymi.  

Wśród podstawowych pojęć związanych z pasożytami i pasożytnictwem ważna jest 
też znajomość dróg przenoszenia się patogenów. W tym przypadku są to sposoby 
szerzenia się pasożytów z ich źródła do ludzi lub zwierząt za pośrednictwem żywności, 
wody, powietrza lub przez bezpośredni kontakt. Pasożyty mogą się przenosić przez 
kontakt, konsumpcję czy wektory. Jednak aby doszło do zarażenia muszą zaistnieć 
określone (konieczne) okoliczności – pasożyt i żywiciel muszą występować w tym 
samym siedlisku oraz w tym samym czasie! 

W badaniach naukowych pasożytów stosuje się zróżnicowane metody. Szczegółowe 
procedury opisane są w piśmiennictwie specjalistycznym z zakresu parazytologii 
ogólnej, medycznej i weterynaryjnej. Na przykład ogólne schematy zbierania 
i utrwalania niektórych robaków pasożytniczych są następujące: 

- przywry digeniczne (Digenea) – dorosłe występujące w przewodzie pokarmowym 
żywicieli ostatecznych – kręgowców (na przykład ptaków) – pozyskujemy podczas 
sekcji parazytologicznej. Za pomocą pipety umieszczamy pasożyty w małych szalkach. 
Treść jelita ptaków i ssaków badamy metodą dekantacji, czyli kilkakrotnie 
rozcieńczamy i zlewamy wodę, a przepłukany osad przeglądamy pod binokularem. 

- metacerkarie przywr (metacerkaria jest to postać larwalna w cyklu rozwojowym 
przywr digenicznych), które znajdują się w tkankach żywicieli, na przykład ryb, 
wypreparowujemy podczas sekcji parazytologicznej i umieszczamy na szkiełkach 
zegarkowych lub małych szalkach Petriego w odpowiednim roztworze. Gdy szukamy 
metacerkarii, przeglądamy wszystkie narządy oraz mięśnie ryby, a znalezione osobniki 
wyizolowujemy z cyst. Przywry dorosłe i metacerkarie utrwalamy w 75% alkoholu 
etylowym i przechowujemy w probówkach. Z zakonserwowanych w ten sposób 
osobników sporządzamy następnie barwione preparaty mikroskopowe według 
określonych procedur. 

- tasiemce (Cestoda) – dorosłe pozyskujemy podczas sekcji parazytologicznej żywiciela, 
na przykład ryby. Przeglądamy wnętrze ciała, w tym wszystkie narządy wewnętrzne, 
podobnie jak przy poszukiwaniu przywr. Tasiemce przyczepione do ścianki jelita 
odczepiamy igłami preparacyjnymi delikatnie, aby nie pozostawić w ścianie jelita 
główki (skoleksa) tasiemca. Niektórych szukamy w warstwie śluzowej ścian jelita, 
uprzednio ją zeskrobując. Stosuje się także metodę dekantacji, podobnie jak w 
przypadku przywr – wtedy przeglądamy pod lupą osad z jelita. Tasiemce 
konserwujemy w 70% alkoholu etylowym i przechowujemy w probówkach, 
a następnie, aby określić gatunek, wykonujemy preparaty mikroskopowe barwione 
zgodnie z określonymi procedurami. 

- nicienie (Nematoda) – w organizmie żywiciela mogą być umiejscowione w różnych 
częściach ciała i w różnych narządach. Na przykład u ryby oglądamy dokładnie 
powierzchnię ciała i płetwy, zanim wykonamy kolejne kroki. Podobnie jak 
w przypadku przywr i tasiemców wypreparowujemy poszczególne narządy, a jelito 
dzielimy na odcinki. Znalezione nicienie wyjmujemy z tkanek lub treści jelita igłami 
preparacyjnymi i przepłukujemy. Utrwalamy je w 70% alkoholu etylowym, a następnie 
umieszczamy w probówkach w alkoholu 70–75% z dodatkiem 5% gliceryny. Zamiast 
alkoholu możemy użyć 2–4% formaliny lub innych roztworów (opis w materiałach 
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źródłowych). W celu określenia gatunku nicienie prześwietlamy w glicerynie według 
odpowiedniej procedury i wykonujemy preparaty mikroskopowe.  

- kolcogłowy (Acantocephala) pozyskujemy na przykład podczas sekcji ryby. 
Kolcogłowy wyjmujemy ze ściany jelita ostrożnie, ponieważ są zazwyczaj zakotwiczone 
w śluzówce jelita i ich zbyt gwałtowne odrywanie mogłoby uszkodzić ryjki. Po 
opłukaniu umieszczamy w alkoholu pod szkiełkiem podstawowym lub nakrywkowym, 
w zależności od wielkości kolcogłowa. Po jakimś czasie przenosimy egzemplarze do 
probówek z 70% alkoholem. Szczegóły ich budowy rozpoznajemy następnie na 
przykład po prześwietleniu w glicerynie lub kreozocie. Można także wykonać 
preparaty barwione, stałe.  

 Probówki z zebranymi i utrwalonymi pasożytami należy opatrzyć dokładnie 
opisanymi etykietami (najlepiej z kalki technicznej, na której piszemy ołówkiem), które 
umieszcza się wewnątrz probówki. Na etykiecie powinny znaleźć się następujące 
informacje: gatunek żywiciela, data i miejsce, nazwisko osoby dokonującej zbioru oraz 
inne dane, jak na przykład wymiary ryby – w przypadku sekcji ryb. 

 
 Uwagi na temat diagnostyki pasożytów i chorób pasożytniczych człowieka 

wchodzącej w zakres parazytologii medycznej 

Wykrywanie pasożytów w organizmie człowieka oraz rozpoznawanie chorób, 
których przyczyną są pasożyty, polega na zastosowaniu odpowiednich metod 
diagnostycznych. Jest wiele sposobów wykrywania pasożytów, do których należą 
między innymi badania laboratoryjne (kału lub krwi), w tym najnowocześniejsze 
metody immunologiczne i molekularne. W przypadku podejrzenia występowania 
pasożytów konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych, które potwierdzą, 
że pasożyt w naszym organizmie jest obecny lub że go nie ma. Niestety w ostatnich 
latach pojawiło się wiele metod alternatywnych, jak biorezonans czy żywa kropla krwi. 
Te sposoby nie są uznanymi metodami naukowymi. Łatwo możemy się o tym 
przekonać, jeśli poznajemy bliżej cechy świadczące o obecności pasożytów 
w organizmie i ich cykle życiowe oraz zasięg geograficzny i sposoby zarażenia. Na 
przypadkowych stronach internetowych znajduje się wiele nieprawdziwych informacji. 
Wprowadza to w błąd osoby, których wiedza na temat pasożytów jest niewielka. 
Dlatego powinniśmy przeglądać wyłącznie profesjonalne strony [na przykład Centers 
for Diseases Control and Prevention (www.cdc.gov), Polskie Towarzystwo 
Parazytologiczne (www.ptparasit.org.pl), Europejska Rada ds. Parazytoz Zwierząt 
Towarzyszących (www.esccap.pl), publikacje Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-
PZH) (www.pzh.gov.pl) oraz czytać opracowania naukowe (zazwyczaj są to pliki pdf na 
stronach konkretnych czasopism naukowych]. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/
http://www.ptparasit.org.pl/
http://www.esccap.pl/
http://www.pzh.gov.pl/
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

 Sporządzanie barwionych preparatów mikroskopowych i określanie 
przynależności systematycznej płazińców (przywr i tasiemców) 
występujących u ptaków – zajęcia w laboratorium ekologicznym Instytutu 
Nauk o Morzu i Środowisku, ul. Wąska 13 w Szczecinie 

 

Część praktyczną zajęć na temat rozpoznawania pasożytów najlepiej przeprowadzić 
w laboratorium w szkole wyższej, pod opieką specjalisty, który określi, jakie czynności 
uczniowie mogą wykonać samodzielnie, a jakie mogą poznać poprzez obserwację. Na 
zajęcia można umówić się w laboratorium ekologicznym Instytutu Nauk o Morzu 
i Środowisku, ul. Wąska 13 w Szczecinie, kontakt: dr hab. Izabella Rząd, tel. (91) 444 16 
80. Przewidziany czas zajęć to jedna lub dwie godziny lekcyjne (2x45 minut). Do zajęć 
zostaną wykorzystane egzemplarze pasożytniczych płazińcow, zebrane podczas sekcji 
parazytologicznych ptaków. Przywry i tasiemce są utrwalone w alkoholu etylowym 
i przechowywane w probówkach. Materiał ten jest w pełni jałowy i nie stanowi 
zagrożenia dla osób uczestniczących w zajęciach. Podczas lekcji uczniowie mają 
możliwość zapoznania się w wyposażeniem oraz z zasadami pracy w laboratorium.  

W pracowni  parazytologicznej znajdują się niezbędne do badań analitycznych 
urządzenia i materiały, takie jak: podstawowa aparatura [lodówka, cieplarka, waga, 
wyciąg (digestorium) oraz lupy binokularowe i mikroskopy]; podstawowe 
oprzyrządowanie (na przykład narzędzia preparacyjne, wanienki do barwienia 
preparatów i inne); szkło laboratoryjne (na przykład szalki Petriego, probówki, pipety, 
szkiełka podstawowe i nakrywkowe) oraz podstawowe odczynniki chemiczne (płyn 
fizjologiczny, utrwalacze, barwniki, media do zatapiania preparatów). 

 W laboratorium należy stosować zasady pracy, powinno się pracować 
w fartuchach i rękawiczkach, pozostawić odzież wierzchnią i torby w szatni, nie wolno 
jeść i pić, trzeba dezynfekować narzędzia po pracy, oszczędnie i uważnie korzystać 
z odczynników chemicznych, utrzymywać porządek na stole laboratoryjnym, 
mikroskopy zabezpieczać przed zakurzeniem, a po zakończonej pracy umyć ręce.  

 Barwienie egzemplarzy płazińcow zostanie wykonane przy użyciu roztworu 
barwnika o nazwie karmin ałunowy. Podczas procedury wykonania preparatów 
stałych zostanie też zastosowany alkohol etylowy w różnych stężeniach, który służy do 
odwadniania egzemplarzy, olejek goździkowy do ich prześwietlania, zwiększający 
przejrzystość preparatów, balsam kanadyjski służący do zamykania preparatu między 
szkiełkami oraz woda destylowana do płukania płazińców. 

 

 Przebieg zajęć: 

1. Płazińce wyjmujemy delikatnie z probówki za pomocą pęsety lub pipety 
i umieszczamy w szalkach Petriego w wodzie destylowanej. Płuczemy w ten 
sposób w wodzie przez określony czas. Czas przetrzymywania egzemplarzy 
w wodzie oraz w kolejnych odczynnikach jest dostosowany do wielkości 
osobników – większe, grubsze egzemplarze przetrzymujemy dłużej (na 
przykład 30 minut), a mniejsze, delikatniejsze – krócej (na przykład 10–15 
minut). 
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2. Zamieniamy wodę w szalkach na przygotowany wcześniej karmin ałunowy, 
rozcieńczony wodą destylowaną, na przykład odciągając wodę pipetą 
i dolewając barwnik. 

3. Obserwujemy stopień zabarwienia pod binokularem i po określonym czasie 
ponownie zamieniamy barwnik na wodę destylowaną. Zmieniamy ją 
kilkakrotnie (2–3 razy). 

4. Kolejny etap to odwadnianie egzemplarzy. W tym celu płazińce przenosimy 
pipetą do szalki z 50% alkoholem etylowym, trzymamy kilka minut 
i przekładamy do alkoholu o wyższym stężeniu, czyli 75%, a następnie 
powtarzamy tą procedurę w alkoholu 96% i 100%.  

5. Przekładamy płazińce do szalki z olejkiem goździkowym i trzymamy przez 
określony czas. 

6. Przenosimy z olejku bezpośrednio na szkiełko podstawowe za pomocą pipety 
7. Zamykamy preparat między szkiełkiem podstawowym i nakrywkowym 

w balsamie kanadyjskim i pozostawiamy do wyschnięcia. 

Tak przygotowane preparaty obserwujemy pod mikroskopem. Oglądamy szczegóły 
budowy zewnętrznej i wewnętrznej płazińców oraz wykonujemy pomiary 
biometryczne. Wykonujemy szczegółowy rysunek ołówkiem w gładkim zeszycie, 
zwracając uwagę na wielkość poszczególnych elementów budowy, ich ułożenie oraz 
wzajemne proporcje. W celu oznaczenia gatunku korzystamy ze specjalistycznych 
kluczy do oznaczania przywr i tasiemców, między innymi: Niewiadomska K. Przywry 
Trematoda, seria: Fauna słodkowodna Polski, zeszyty: 34 A (rok wydania 2010), 34 B 
(rok wydania 2015) i 34 C (rok wydania 2018), wydane przez Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pojmańska T. i Cielecka D. Tasiemce (Cestoda) związane 
ze środowiskiem wodnym, Fauna słodkowodna Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2001. Sporządzone preparaty pozostają w naukowej kolekcji 
preparatów w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego.  
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               Izabella Rząd 
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku 

 

 

   18. ROLA PASOŻYTÓW W ŚRODOWISKU   
           I ICH CYKLE ROZWOJOWE JAKO PODSTAWA  
           PROFILAKTYKI ZARAŻEŃ CZŁOWIEKA    
           I ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH (PSA I KOTA) 

 

 

Część teoretyczna 
 

Pasożytnictwo jest zjawiskiem, w którym jeden organizm – pasożyt – bytuje w lub na 
organizmie innego gatunku – żywiciela. Pasożyt to organizm, który wykorzystuje 
organizm innego gatunku (żywiciela) jako środowisko życia i zdobywania pożywienia. 
Niektóre pasożyty wywołują w organizmie żywiciela powstanie procesu 
chorobotwórczego. Nazywamy go wtedy pasożytem chorobotwórczym. Wiedza 
z zakresu roli pasożytów w środowisku i znajomości ich cykli rozwojowych pozwala 
nam pogłębić znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka, w tym skutecznie 
planować działania prozdrowotne. 

Znając pasożyty i pasożytnictwo tylko z definicji nie jesteśmy w stanie określić 
prawdziwej roli, jaką te organizmy pełnią w środowisku naturalnym. Myśląc 
o pasożytach ludzie często zastanawiają się, czy odgrywają one ważną rolę 
w przyrodzie i środowisku, czy może są zupełnie niepotrzebne. Pasożyty są obecne 
w całym świecie przyrody. Gdyby wszystkie wyrządzały znaczące szkody 
w organizmach swoich żywicieli i powodowały choroby, życie na Ziemi byłoby bardzo 
uciążliwe. Dlatego na definicję pasożytnictwa należy spojrzeć nieco szerzej – jako na 
jeden z naturalnie występujących typów interakcji między dwoma gatunkami 
(interakcji międzypopulacyjnych), a na pasożyty – jak na naturalny element 
środowiska. Z tej perspektywy pasożytnictwo wchodzi w zakres interakcji dodatnio-
ujemnych i charakteryzuje się tym, że populacja pasożyta określonego gatunku 
ogranicza liczebność ofiary (żywiciela), od której jest uzależniona, i zazwyczaj nie 
doprowadza do drastycznego zmniejszenia jej liczebności. Należy więc uściślić, że 
inaczej na problem pasożytnictwa patrzy weterynarz, a inaczej biolog badający 
różnorodność biologiczną ekosystemów, których naturalnym elementem są pasożyty, 
na równi z organizmami wolno żyjącymi. W całym świecie przyrody organizmy 
wchodzą ze sobą w związki, np. konkurencja, mutualizm, drapieżnictwo i inne. 
W przypadku pasożytnictwa tylko pasożyt jest uzależniony od żywiciela. Jest to bardzo 
silne uzależnienie, które powoduje, że bez żywiciela pasożyt ginie, natomiast 
żywicielowi brak pasożytów w żaden sposób nie utrudnia życia (wręcz przeciwnie). 
W zakres interakcji dodatnio-ujemnych wchodzi również drapieżnictwo. Zarówno 
w pasożytnictwie, jak i w drapieżnictwie, jeden organizm odnosi korzyści, a drugi 
ponosi straty. Drapieżnik zjada ofiarę, w wyniku czego ofiara umiera, natomiast 
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pasożyt powoduje szkody w organizmie swojego żywiciela, ale zwykle go nie zabija. 
Wyjątek stanowi sytuacja, że śmierć żywiciela jest czynnikiem sprzyjającym dalszemu 
rozwojowi i rozprzestrzenianiu się populacji pasożyta w środowisku, np. ułatwia 
dostanie się do kolejnego żywiciela (zarażona ryba zjedzona przez ptaka). A więc na 
pytanie, czy pasożyty są potrzebne w środowisku, możemy odpowiedzieć innym 
pytaniem: czy komensale, drapieżniki i ich ofiary, konkurenci, mutualiści są potrzebni? 
Wszystkie te organizmy są elementami różnorodności biologicznej biocenoz, 
ekosystemów i w konsekwencji – biosfery.  

 Pasożyt jest zazwyczaj mniejszy od swojego żywiciela. Drapieżnik zjada ofiarę, 
a pasożyt dostaje się do wnętrza ciała żywiciela lub na jego powłoki ciała i jamy 
komunikujące się w różny sposób ze środowiskiem zewnętrznym. W przypadku 
pasożytów wewnętrznych najczęściej jest to droga pokarmowa – a więc to ofiara-
żywiciel zjada pasożyta wraz z pokarmem zanieczyszczonym jego jajami lub larwami. 
Nie trawi go w wyniku czego pasożyt zaczyna się w niej rozwijać. Co więcej, jeśli 
drapieżnik zje swoją ofiarę, która jest zarażona określonym gatunkiem pasożyta, to 
sam może w ten sposób ulec zarażeniu. W trakcie ewolucji pasożytów i ich żywicieli 
ukształtowało się ważne zjawisko, zwane specyficznością. Można je rozumieć 
potocznie, w ten sposób, że nie wszyscy zarażają się wszystkimi pasożytami. 
Specyficzność to właściwość pasożyta do wykorzystywania określonych organizmów 
jako swoich żywicieli. Specyficzność może być wąska – kiedy pasożyt może 
potencjalnie wykorzystać tylko jeden lub kilka blisko spokrewnionych ze sobą 
organizmów jako żywicieli, lub szeroka – związana z możliwością wykorzystania przez 
pasożyta szerokiego kręgu żywicieli, którzy często nie są ze sobą spokrewnieni. Pasożyt 
i żywiciel muszą być do siebie dopasowani (morfologicznie, fizjologicznie, 
immunologicznie), a to dopasowanie ukształtowało się w trakcie ewolucji. Np. należące 
do płazińców przywry z rodzaju Leucochochloridium bytują w ślimakach bursztynkach 
w postaci sporocyst (sporocysta to pokolenie partenogenetyczne przywr digenicznych 
rozwijające się w mięczakach). Sporocysty wnikają do czułków ślimaka i wewnątrz 
nich tworzą się metacerkarie (metacerkaria to w cyklu rozwojowym postać larwalna 
przywr digenicznych). Kolejnym żywicielem są ptaki (kilkanaście gatunków), które 
zarażają się poprzez zjedzenie sporocyst znajdujących się w ślimakach. W jelicie 
ptaków metacerkarie rozwijają się do postaci dorosłych przywr. Jaja przywr są 
wydalane z kałem ptaków do środowiska, gdzie zostają zjedzone przez ślimaka. Z jaj 
w organizmie ślimaka wykluwają się larwy – miracydia – przekształcające się 
następnie w sporocystę.  

Ekosystemy naturalne, które charakteryzują się ogólnie większą różnorodnością 
biologiczną niż ekosystemy półnaturalne czy antropogeniczne, mają też bogatszą faunę 
pasożytów. Dziko żyjące zwierzęta często mają dużo pasożytów, przy czym rzadko 
mają objawy ich szkodliwego działania. Dzieje się tak dlatego, że w środowisku 
naturalnym ukształtowała się w trakcie ewolucji równowaga między pasożytem 
i żywicielem, polegająca na tym, że pasożyt nie zabija żywiciela, a żywiciel toleruje 
obecność pasożyta. W ekosystemach naturalnych pasożyty mają do dyspozycji dużą 
liczbę żywicieli należących do różnych gatunków. A jak jest w środowiskach 
zamieszkanych przez ludzi, na wsi lub w mieście? W środowiskach antropogenicznych 
rolę żywicieli pasożytów mogą pełnić dzikie zwierzęta, żyjące na wsiach i w miastach, 
a także zwierzęta gospodarskie, zwierzęta towarzyszące człowiekowi, jak pies i kot, 
oraz człowiek.  



 

177 
 

Możemy ulec zarażeniu pasożytami między innymi poprzez brudne ręce, 
nieumyte warzywa i owoce, niedogotowane mięso lub ukłucie komara. Przy czym 
należy pamiętać, że rozwój cywilizacyjny, higiena osobista i odpowiednie przepisy 
sanitarne dotyczące badań wody i żywności, w znacznym stopniu chronią nas przed 
wejściem w ten typ interakcji (pasożyt – żywiciel). Dla pasożytów, które są przyczyną 
chorób człowieka, jest to ważna bariera. Poprzez zwiększanie naszej wiedzy 
biologicznej i zdobywanie informacji z rzetelnych źródeł, powinniśmy świadomie 
chronić się przed pasożytami, ale pamiętać przy tym, że są one naturalnym elementem 
przyrody. Przed pasożytami skutecznie może ochronić nas m.in. świadomość ich 
występowania i wiedza na temat ich biologii i ekologii.  

Nużeniec ludzki (naukowa łacińska nazwa: Demodex folliculorum) jest 
pasożytniczym roztoczem występującym wyłącznie u człowieka. Lokalizuje się 
w skórze, w mieszkach włosowych i gruczołach łojowych. Cykl życiowy nużeńców 
przebiega następująco: z jaja wykluwa się larwa, z której po linieniu powstaje nimfa. 
Następnie  nimfa linieje dwukrotnie i przekształca się w dorosłe pasożyty: samce 
i samice. U psów i kotów mogą występować inne – właściwe (specyficzne) – dla tych 
zwierząt gatunki nużeńca, powodujące demodekozę (nużycę). U zwierząt objawy 
występują najczęściej w okolicy powiek, oczu i części twarzowej. Nużeńce występujące 
u psów mogą wywołać ciężkie schorzenia skóry, czasem prowadzące nawet do śmierci. 

Wesz ludzka (Pediculus humanus) jest pasożytem zewnętrznym człowieka, 
występuje na całym świecie. Odróżniamy dwie odmiany tego gatunku: wesz odzieżową 
i wesz głowową. Może żyć na włosach głowy albo na odzieży. Składa jaja (popularna 
nazwa: gnidy) na włosach albo ubraniu i przykleja specjalną substancją (wydzieliną 
gruczołu cementowego) do włosów i/lub bielizny. Wesz przechodzi przeobrażenie 
niezupełne, w jej rozwoju pozazarodkowym występują trzy stadia nimfalne, które są 
podobne do postaci dorosłych, i tak jak one odżywiają się krwią. Nimfy dojrzewają, 
stają się dorosłe (samce i samice) i składają kolejne jaja. Do zarażenia następnego 
człowieka może dojść, kiedy ludzie bezpośrednio stykają się ze sobą albo przypadkowo 
przez ubranie. 

Jednym z pasożytów wewnętrznych, który może występować u człowieka jest 
owsik ludzki (Enterobius vermicularis). Żyje on w przewodzie pokarmowym. Jaja 
pasożyta dostają się do organizmu z zanieczyszczonym pożywieniem, za 
pośrednictwem rąk zanieczyszczonych jajami lub z powietrzem (podeschnięte jaja 
zawierające larwy inwazyjne). Larwy wykluwają się z jaj w jelicie cienkim, a następnie 
wędrują do jelita grubego, linieją trzykrotnie i przekształcają się w dorosłe osobniki. 
Aby złożyć jaja, samica wędruje do okolicy odbytu i poruszając się aktywnie na granicy 
skóry właściwej i błony śluzowej powoduje silny świąd, który skutkuje wywołaniem 
odruchu drapania się u osoby zarażonej. Jaja zostają uwolnione z samicy w okolicy 
krocza (często dochodzi do pękania ciała samicy i przez to wydostania się jaj). Są 
powleczone kleistą substancją, dzięki której przytwierdzają się do skóry okolic odbytu, 
rąk, bielizny itd. Ponieważ jaja znajdują się u zarażonego człowieka na fałach odbytu, 
podczas drapania mogą zostać przeniesione na ręce, a następnie do ust 
(samozarażenie). 

Pasożyty ważne dla zdrowia i życia człowieka w różnych regionach 
geograficznych, w tym w Polsce i poza Polską, np. w krajach tropikalnych, które 
powinniśmy poznać, aby stosować skuteczną profilaktykę zarażeń, zarówno w domu, 
jak i na wakacjach, to między innymi: 
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- pasożytnicze pierwotniaki: Giardia intestinalis, Toxoplasma gondii, zarodźce 
wywołujące malarię z rodzaju Plasmodium, pasożyty z rodzaju Leishmania; 

- pasożytnicze płazińce: motylica wątrobowa Fasciola hepatica, tasiemiec uzbrojony 
Taenia solium, nieuzbrojony T. saginata, bąblowce Echinococcus granulosus i oraz 
E. multilocularis; 

- pasożytnicze nicienie: glista ludzka Ascaris lumbricoides, włosień kręty Trichinella 
spiralis; 

- pasożytnicze stawonogi: świerzbowiec ludzki Sarcoptes scabiei, pluskwa domowa 
Cimex lectularius, nużeniec ludzki Demodex folliculorum. 

 

Znacznie łatwiej jest ochronić się przed pasożytami ludziom niż zwierzętom 
domowym. Psy i koty nie są w stanie same się ochronić, dlatego musimy dbać o ich 
zdrowie. Pies czy kot nie umyje sobie sam łap, nie posprząta po sobie ani nie usunie 
sobie kleszcza. Kleszcze (różne rodzaje: Ixodes, Rhipicephalus, Dermacentor) to 
pasożyty odżywiające się czasowo krwią żywicieli. Mogą atakować psy, koty, inne 
zwierzęta oraz ludzi. W życiu kleszcza wyróżniamy trzy stadia larwalne: larwy, nimfy 
i postaci dorosłej. Samica kleszcza składa jaja w środowisku i ginie. Z jaj wylęgają się 
larwy, które pasożytują na żywicielach o małych rozmiarach, jak np. gryzonie. 
Następnie po napiciu się krwi odpadają od żywiciela i w środowisku przeobrażają się 
w nimfę. Nimfy odżywiają się na kolejnym żywicielu – może nim być zając, jeż, lis, 
sarna, dzik, jeleń. Po napiciu się krwi znów odpadają od żywiciela i w środowisku 
przekształcają się w osobniki dorosłe, które odżywiają się najczęściej dużym ssakiem. 
Pies, kot, a także człowiek mogą być żywicielami różnych stadiów rozwojowych – 
larwy, nimfy oraz kleszcza dorosłego. Samo wypicie krwi przez kleszcza nie jest groźne, 
ale ze śliną kleszcza do żywiciela mogą się dostać bakterie i wirusy, które są przyczyną 
chorób człowieka i zwierząt domowych: boreliozy, babeszjozy i innych. Dlatego należy 
zabezpieczać siebie i zwierzęta domowe przed kleszczami, m.in. stosując środki 
odstraszające kleszcze. A jeśli dostrzeżemy kleszcza na naszej skórze lub na sierści czy 
skórze naszego zwierzęcia, należy go jak najszybciej usunąć, aby uniknąć potencjalnego 
niebezpieczeństwa zarażenia.  

 U naszych zwierząt domowych, czyli psów i kotów, też mogą występować 
pasożyty wewnętrzne. Jednym z nich jest glista psia (Toxocara canis). Jeśli pies jest 
zarażony, to jaja pasożyta są wydalane w jego odchodach, stanowiąc zagrożenie dla 
innych zwierząt, np. psów (znamy przypadki, kiedy nasz pies na spacerze chętnie zjada 
odchody innych psów), a także dla człowieka. Jeśli odchody zarażonego psa nie zostaną 
sprzątnięte, to w odpowiednich warunkach – w wilgotnej glebie i odpowiedniej 
temperaturze – w ciągu ok. dwóch tygodni w jajach pasożyta rozwija się larwa. Jeśli jajo 
z larwą inwazyjną (czyli taką, która osiągnęła etap rozwoju pozwalający na zarażenie 
żywiciela) przypadkowo zostanie przeniesione do ust człowieka przez brudne ręce 
albo zanieczyszczone warzywa czy owoce, a następnie połknięte lub zjedzone przez 
inne zwierzę, np. gryzonia lub psa, to pasożyt rozwija się dalej w tych żywicielach, 
jednak u każdego inaczej. Do postaci dorosłej rozwija się wyłącznie u psa (a także lisa 
i wilka). Człowiek jest żywicielem niespecyficznym tego pasożyta, dlatego pasożyty 
w organizmie człowieka nie mogą dokończyć swojego rozwoju, a ich obecność jest 
przyczyną choroby zwanej toksokarozą. Szczenięta mogą się zarazić także od swojej 
matki. Często (czasem nawet w 100%) rodzą się już zarażone i dlatego trzeba je 
odrobaczać – po zasięgnięciu porady lekarza weterynarii. Szczenięta intensywnie 
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zarażone glistami mogą być słabe, wyniszczone, mieć wzdęte brzuchy, kaszel i luźne 
stolce. U starszych psów bardzo rzadko występują objawy zarażenia. Robaki czasem 
mogą być obserwowane w odchodach lub wymiocinach. Ponieważ ten pasożyt 
występuje bardzo często, właściciele psów powinni dbać o to, aby regularnie 
odrobaczać zwierzęta – zawsze po skonsultowaniu się z lekarzem weterynarii co do 
częstości odrobaczania i stosowanych preparatów. Można też poprosić o zbadanie kału 
psa, żeby dowiedzieć się, czy jest on zarażony pasożytami.  U kota może występować 
pasożyt należący do tego samego rodzaju – glista kocia (Toxocara cati). 

 Kolejny pasożyt, przed którym trudno się naszym zwierzętom obronić, to nicień 
podskórny (Dirofilaria repens). Występuje u psów i kotów. Umiejscawia się w tkance 
podskórnej żywiciela. U dorosłych samic nicienia rozwijają się mikrofilarie, które są 
wydalane do krwioobiegu żywiciela (mikrofilaria jest to larwa nicienia występująca we 
krwi lub płynach tkankowych żywiciela). Nicień z jednego żywiciela na drugiego jest 
przenoszony przez wektory – komary, w których przebiega część cyklu rozwojowego 
pasożyta. W trakcie odżywiania się komara larwy pasożyta wnikają do organizmu psa 
lub kota. Większość zarażeń przebiega bezobjawowo, ale w niektórych przypadkach 
można zaobserwować guzki na skórze, które zawierają pasożyty. Jeśli inwazja jest 
ciężka – może wystąpić ostre zapalenie skóry. W celu zapobiegania zarażeniom 
naszych zwierząt domowych powinniśmy stosować odpowiednie środki profilaktyczne, 
które doradzi nam lekarz weterynarii. Człowiek również może się zarazić tym 
pasożytem (poprzez ukłucie komara). 

 U psów domowych, lisów i wilków oraz u kotów domowych może bytować 
tasiemiec Echinococcus multilocularis (spotykane nazwy: tasiemiec wielojamowy, 
tasiemiec lisi). Zwierzęta te są żywicielem ostatecznym pasożyta (żywiciel ostateczny 
w tym przypadku to żywiciel dorosłej postaci tasiemca). Tasiemiec krąży przede 
wszystkim wśród zwierząt dziko żyjących. Jednak ze względu na prawdopodobieństwo 
kontaktu z nim zwierząt domowych istnieje ryzyko zarażeń psów i kotów. Tasiemce 
bytują w jelicie cienkim, a ich człony zawierające inwazyjne jaja (jaja posiadają w sobie 
larwy, zwane onkosferami) odrywają się od ciała tasiemca (strobili) i są wydalane 
z kałem żywicieli ostatecznych. W środowisku jaja są połykane przez żywicieli 
pośrednich (żywiciel pośredni w tym przypadku to żywiciel larw tasiemca), którymi są 
przede wszystkim drobne gryzonie. W żywicielu pośrednim z onkosfery rozwija się 
larwa, która przedostaje się z jelita do wątroby i wytwarza wypustki i pęcherzyki. 
Wewnątrz pęcherzyków tworzą się inwazyjne postaci tasiemca. Dalszy rozwój 
pasożyta do postaci dorosłej zachodzi dopiero wtedy, gdy żywiciel pośredni lub jego 
narządy wewnętrzne zawierające bąblowca wielojamowego, zostaną zjedzone przez 
żywiciela ostatecznego – np. psa lub kota. Człowiek także może się zarazić jajami tego 
tasiemca poprzez przypadkowe połknięcie jaj znajdujących się w kale zarażonego 
żywiciela ostatecznego, np. lisa – wtedy w ciele człowieka następuje rozwój tasiemca, 
taki sam jak w innych żywicielach pośrednich. Tasiemiec wywołuje u człowieka 
bąblowicę wielojamową – pasożyt osiedla się najczęściej w wątrobie i w płucach. 

U psów i kotów może występować tasiemiec psi (Dipylidium caninum). 
Człowiek również może ulec zarażeniu tym pasożytem. Żywicielami pośrednimi (czyli 
żywicielami larw tasiemca) są larwy pcheł (psich, kocich i ludzkich), a także imaginalne 
formy wszołów, które połykają jaja tasiemca. Pies i inni żywiciele ostateczni, którzy są 
żywicielami postaci dorosłej pasożyta, zarażają się poprzez przypadkowe połknięcie 
zarażonego owada. W jelicie psa tasiemiec rośnie i osiąga dojrzałość płciową. 
Proglotydy tasiemca wypełnione jajami wydostają się przez odbyt do środowiska 
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zewnętrznego biernie z kałem psa lub poruszając się aktywnie. Człowiek może się 
zarazić poprzez przypadkowe spożycie zarażonych pcheł lub wszołów.  

 Kosmopolitycznym jednokomórkowym organizmem, który może występować 
w jelicie kota domowego (żywiciela ostatecznego) jest Toxoplasma gondii. Pasożyt ten 
może występować także u wielu gatunków zwierząt, ptaków i ssaków – 
wewnątrzkomórkowo w ich tkankach. Kot może się zarazić zjadając upolowane 
gryzonie, ptaki lub surowe mięso innych zarażonych zwierząt w gospodarstwie 
domowym. Pierwotniak powoduje u człowieka chorobę zwaną toksoplazmozą. 
Człowiek może zarazić się tym pasożytem w różny sposób – zjadając zanieczyszczone 
oocystami (pochodzącymi z kału kota) warzywa, owoce lub wodę. Oocysta to stadium 
rozwojowe pierwotniaka powstałe w wyniku procesu płciowego. Oocysta przekształca 
się w sporocystę zawierającą sporozoity – postaci inwazyjne dla ptaków, ssaków 
i człowieka. Proces prowadzący do powstania sporozoitów nazywamy sporulacją. 
Innym źródłem zarażenia zwierząt i człowieka jest spożycie cyst pasożyta, które mogą 
znajdować się w niedogotowanym lub niedopieczonym mięsie, np. wieprzowym. 
Zarażenie toksoplazmą jest niebezpieczne przede wszystkim dla kobiet w ciąży, 
ponieważ może spowodować zarażenie płodu. Aby nie doszło do zarażenia, należy 
stosować zasady higieny: mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami, czyszczeniu kuwety 
kota, po kontakcie z ziemią, np. w piaskownicy, przed jedzeniem, mycie warzyw 
i owoców, mycie naczyń, które miały kontakt z surowym mięsem lub brudnymi 
warzywami i owocami itp. Kot nie stanowi zagrożenia, jeśli stosuje się podstawowe 
zasady higieny, tj. utrzymywanie kuwety w czystości, niepozwalanie mu na polowanie 
na gryzonie i ptaki, niepodawanie do jedzenia surowego mięsa i odrobaczanie – po 
zasięgnięciu porady u lekarza weterynarii.  

 Pasożyty ważne dla zdrowia psa i kota, które powinniśmy poznać, aby 
skutecznie chronić towarzyszące nam zwierzęta, to m.in.: 

- pasożyty zewnętrzne: pchły, wszy i wszoły, komary, roztocza (nużeńce, świerzbowce 
i inne); 

- pasożyty wewnętrzne: nicień sercowy Dirofilaria immitis, francuski nicień sercowy 
Angiostrongylus vasorum, włosogłówka Trichuris vulpis, tasiemiec bąblowcowy 
Echinococcus granulosus, tasiemiec pchli Dipylidium caninum, tęgoryjce oraz 
pierwotniaki: Cystoisospora canis, Sarcocystis, Giardia intestinalis. 

 Dbanie o higienę zwierząt, w tym ochrona psów i kotów przed pasożytami, jest 
ważną częścią profilaktyki chorób pasożytniczych człowieka, ponieważ w  niektórych 
przypadkach pasożyty zwierząt mogą być przyczyną zarażeń ludzi. Ryzyko zmniejsza 
się dzięki stosowaniu zasad higieny, w tym sprzątaniu odchodów psów i kotów, myciu 
rąk, myciu owoców i warzyw, ochronie dzieci przed kontaktem ze skażonymi 
miejscami, np. niezabezpieczonymi przed zwierzętami piaskownicami, które mogą być 
zanieczyszczone odchodami zwierząt, odrobaczanie zwierząt domowych – zawsze po 
zasięgnięciu porady lekarza weterynarii. Nie należy karmić zwierząt surowym mięsem 
ani pozwalać, by miały dostęp do  gryzoni (mogą one być żywicielami pośrednimi 
pasożytów).  
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

 Analiza schematów przebiegu poszczególnych etapów rozwoju niektórych 
pasożytów człowieka i zwierząt towarzyszących (psa, kota) 

 

Przedstawione poniżej schematy należy skopiować do pracy indywidualnej uczniów.  

Zadaniem ucznia jest przeanalizowanie schematów przebiegu różnych etapów życia 
pasożytów i uzupełnienie tych schematów za pomocą podanych pod nimi odpowiedzi 
(jedna prawidłowa). Proponowane przykładowe schematy można także uzupełnić 
o inne gatunki, wybrane przez nauczyciela, korzystając z podanych niżej materiałów 
źródłowych. Analizę można połączyć z obserwacją mikroskopową poszczególnych 
gatunków pasożytów. Z młodszymi uczniami można wykonać rysunki niektórych 
elementów cykli życiowych pasożytów na podstawie wiedzy przekazanej przez 
nauczyciela, np. poprzez przeczytanie tekstu dotyczącego przebiegu cyklu życiowego 
konkretnego gatunku pasożyta. Inspiracje do pracy nad cyklami pasożytów człowieka 
i zwierząt towarzyszących zawarte są w materiałach źródłowych niniejszego 
zagadnienia. 

 

Odpowiedzi do schematów: 
 

Rys. 1 – odpowiedź A) Z metacerkarii w jelicie ptaka rozwijają się postaci dorosłe 
przywr. 

Rys. 2 – odpowiedź A) Nimfa linieje dwukrotnie. 

Rys. 3 – odpowiedź A) Zarażenie kolejnego żywiciela przez wszy. 

Rys. 4 – odpowiedź C) Jaja są uwalniane z dorosłych samic owsika w okolicach krocza. 

Rys. 5 – odpowiedź D) Dorosłe kleszcze odżywiają się krwią na żywicielu (pies, kot, 
człowiek i inne zwierzęta). 

Rys. 6 – odpowiedź B) Psy, a także człowiek i inne zwierzęta, np. gryzonie, mogą się 
zarazić przez przypadkowe połknięcie inwazyjnych jaj. 

Rys. 7 – odpowiedź A) Mikrofilarie obecne w krwioobiegu psa lub kota są przenoszone 
do komara podczas pobierania przez niego krwi. 

Rys. 8 – odpowiedź D) Dorosłe tasiemce bytują w jelicie żywicieli ostatecznych. 

Rys. 9 – odpowiedź C) Pies lub kot wydala człony tasiemca wypełnione jajami 
z onkosferami z kałem, człony mają też zdolność aktywnego poruszania się. 

Rys. 10 – odpowiedź B) Koty wydalają oocysty z kałem do środowiska. 
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Rys. 1. Elementy cyklu życiowego przywry z rodzaju Leucochloridium. 

 

Jaja przywry zostają 
zjedzone przez 

ślimaki ze 
środowiska 

 

 

W organizmie 
ślimaka rozwija się 
sporocysta, a w niej 

metacerkarie 

 

 

Ptak zaraża się 
zjadając sporocystę 
z metacerkariami, 

która jest 
umiejscowiona w 

czułku ślimaka 

 

 

 

 

W puste miejsce wstaw prawidłową odpowiedź: 

A) Z metacerkarii w jelicie ptaka rozwijają się postaci dorosłe przywr. 
B) Ptak wydala metacerkarie z kałem. 
C) Metacerkarie dostają się do środowiska i prowadzą wolno żyjący tryb życia. 
D) Metacerkarie lokalizują się na piórach ptaka. 

 

Rys. 2. Elementy cyklu życiowego nużeńca ludzkiego. 

 

Lokalizuje się w 
skórze, mieszkach 

włosowych 
i gruczołach 

łojowych człowieka 

 

 

Z jaja wykluwa się 
larwa, z której po 
linieniu powstaje 

nimfa 

 

 

 

Nimfa przekształca 
się w dorosłe 

pasożyty: samce 
i samice 

 

W puste miejsce wstaw prawidłową odpowiedź oraz odpowiedz na pytanie: jak można 
zapobiegać zarażeniu przez nużeńca? 

A) Nimfa linieje dwukrotnie. 
B) Nimfa linieje dziesięciokrotnie. 
C) Nimfa żyje w środowisku zewnętrznym. 
D) Na człowieku pasożytują tylko samce nużeńca, a samice są wolno żyjące.  

 

Rys. 3. Schemat przebiegu poszczególnych etapów rozwoju wszy ludzkiej głowowej. 

 

Jaja przyklejone do 
włosów głowy 

człowieka 

 

 

Nimfy na włosach 
głowy człowieka 

 

 

 

Dorosłe wszy na 
włosach głowy 

człowieka 

 

 

 

W puste miejsce wstaw prawidłową odpowiedź oraz odpowiedz na pytanie: jak można 
zapobiegać zarażeniu przez wszy? 

A) Zarażenie kolejnego żywiciela przez wszy. 
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B) Jajo połknięte przez człowieka. 
C) Jajo w środowisku poza żywicielem. 
D) Dorosłe wszy w środowisku poza żywicielem. 

 

Rys. 4. Schemat przebiegu poszczególnych etapów rozwoju owsika ludzkiego.  

 

Jaja owsika na 
rękach i w kurzu 
dostają się do ust 

człowieka i zostają 
połknięte 

 

 

Larwy owsika 
rozwijają się do 

postaci dorosłych 
nicieni (samic i 

samców) w jelicie 
człowieka 

 

 

 

 

Jaja powleczone 
kleistą substancją 
przytwierdzają się 

do skóry okolic 
odbytu, rąk, 
bielizny itd. 

 

W puste miejsce wstaw prawidłową odpowiedź oraz odpowiedz na pytanie: jak można 
zapobiegać zarażeniu przez owsika ludzkiego? 

A) Samiec owsika zostaje połknięty przez człowieka. 
B) Dorosłe owsiki żyją na skórze ciała człowieka. 
C) Jaja są uwalniane z dorosłych samic owsika w okolicach krocza. 
D) Z jaj wylegają się larwy, które rosną i przekształcają się w dorosłe nicienie 

w środowisku zewnętrznym poza żywicielem. 
 

Rys. 5. Schemat przebiegu poszczególnych etapów rozwoju kleszcza. 

 

Samica kleszcza 
składa jaja w 

środowisku i ginie. 
Z jaj wylęgają się 

larwy. 

 

Larwy odżywiają 
się krwią na 

żywicielu (gryzonie 
i inne zwierzęta, 
człowiek). Larwy 

przeobrażają się w 
nimfy w 

środowisku. 

 

 Nimfy odżywiają 
się krwią na 

żywicielu (zając, jeż, 
lis, sarna, dzik, jeleń 

i inne zwierzęta, 
człowiek). Nimfy 

przeobrażają się w 
osobniki dorosłe w 

środowisku. 

 

 

 

 

 

W puste miejsce wstaw prawidłową odpowiedź oraz na odpowiedz na pytanie: jak 
można zapobiegać zarażeniu przez kleszcza? 

A) Osobniki dorosłe żyją w środowisku i odżywiają się roślinami. 
B) Nimfy składają jaja w środowisku. 
C) Dorosłe kleszcze nie odżywiają się, składają jaja i giną. 
D) Dorosłe kleszcze odżywiają się krwią na żywicielu (pies, kot, człowiek i inne 

zwierzęta). 
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Rys. 6. Schemat przebiegu zarażenia żywicieli poprzez inwazyjne jaja glisty psiej. 

 

Jaja glisty są 
wydalane z kałem 
zarażonego psa i w 

odpowiednich 
warunkach stają się 
inwazyjne po kilku 

tygodniach 

 

 

 

 

Dorosłe glisty 
rozwijają się w 
jelicie psa po 

migracji larw w 
ciele żywiciela, ich 

wykrztuszeniu i 
ponownym 
połknięciu 

 

 

Samice glisty psiej 
składają jaja w 

jelicie zarażonego 
psa  

 

W puste miejsce wstaw prawidłową odpowiedź oraz na odpowiedz na pytanie: jak 
można chronić psa przed zarażeniem glistą psią? Jak człowiek może uchronić się przed 
zarażeniem? 

A) Psy zarażają się przez połknięcie jaj nieinwazyjnych. 
B) Psy, a także człowiek i inne zwierzęta, np. gryzonie, mogą zarazić się przez 

przypadkowe połknięcie inwazyjnych jaj. 
C) Z inwazyjnych jaj w środowisku rozwijają się dorosłe nicienie i dostają się do 

kolejnych żywicieli. 
D) Z inwazyjnych jaj w środowisku wylęgają się larwy, które prowadzą wolno żyjący 

tryb życia. 
 

Rys. 7. Schemat przebiegu poszczególnych etapów rozwoju nicienia podskórnego. 

 

 

U samic nicienia 
podskórnego 

rozwijają się larwy 
– mikrofilarie 

 

 

 

W trakcie 
odżywiania się 
komara larwy 

pasożyta wnikają 
do organizmu 

żywiciela – psa, 
kota, przypadkowo 

człowieka 

 

 

 

Dorosłe nicienie 
żyją w tkance 

podskórnej psa 
i kota 

 

W puste miejsce wstaw prawidłową odpowiedź oraz na odpowiedz na pytanie: jak 
można chronić psa i kota przed zarażeniem nicieniem podskórnym? Jak człowiek może 
uchronić się przed zarażeniem? 

A) Mikrofilarie obecne w krwioobiegu psa lub kota są przenoszone do komara 
podczas pobierania przez niego krwi. 

B) Mikrofilarie są wydalane z kalem żywiciela do środowiska. 
C) Samice z mikrofilariami wędrują do krwi żywiciela. 
D) Larwy migrują przez tkanki żywiciela do jego jelita. 
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Rys. 8. Schemat przebiegu poszczególnych etapów rozwoju tasiemca Echinococcus 
multilocularis. 

 

Jaja tasiemca są 
wydalane z kałem 

psa i lisa do 
środowiska, od razu 

są inwazyjne dla 
żywicieli 

pośrednich 

 

 

Jaja znajdujące się 
w środowisku są 
połykane przez 

żywicieli 
pośrednich na 

przykład gryzonie  

 

Żywiciel pośredni, 
w którym rozwija 

się bąblowiec 
wielojamowy, 

zostaje zjedzony 
przez żywiciela 

ostatecznego  

 

 

 

 

W puste miejsce wstaw prawidłową odpowiedź oraz na odpowiedz na pytanie: jak 
można chronić zwierzęta domowe przed zarażeniem przez tasiemca E. multicolularis? 

A) W żywicielu ostatecznym rozwijają się larwy tasiemca.  
B) Larwy tasiemca obecne w żywicielu pośrednim wydostają się do środowiska 

zewnętrznego i tam bytują. 
C) Dorosłe tasiemce prowadzą wolnożyjący tryb życia w środowisku. 
D) Dorosłe tasiemce bytują w jelicie żywicieli ostatecznych. 

 

Rys. 9. Elementy cyklu życiowego tasiemca psiego. 

 

Psy i koty zarażają 
się przez połknięcie 

pcheł i wszołów 

 

 

 

 

W organizmie psa 
lub kota rozwija się 
dorosły tasiemiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larwy pcheł 
i wszoły zarażają 
się połykając 
onkosfery ze 
środowiska 

 

W puste miejsce wstaw prawidłową odpowiedź oraz na odpowiedz na pytanie: jak 
można chronić zwierzęta domowe i człowieka przed zarażeniem przez tasiemca 
psiego? 

A) Dorosły tasiemiec jest przenoszony do pchły lub wszoła podczas ich odżywiania 
się na żywicielu. 

B) Dorosły tasiemiec opuszcza żywiciela i prowadzi wolno żyjący tryb życia 
w środowisku. 

C) Pies lub kot wydala człony tasiemca wypełnione jajami z onkosferami z kałem, 
człony mają też zdolność aktywnego poruszania się. 

D) Dorosłe tasiemce są pasożytami skóry psa i kota. 



 

186 
 

Rys. 10. Niektóre elementy cyklu życiowego Toxoplasma gondii 

 

Kot może się zarazić 
zjadając gryzonie, 

ptaki, surowe mięso 
innych zwierząt lub 

inny pokarm 
zanieczyszczony 

kałem zarażonego 
kota 

 

 

Rozmnażanie 
płciowe pasożyta 

przebiega w jelicie 
cienkim kota 

 

 

 

Oocysta 
przekształca się 

w sporocystę 
zawierającą 

sporozoity – postaci 
inwazyjne dla 

ptaków, ssaków 
(w tym kotów) 

i człowieka 

 

W puste miejsce wstaw prawidłową odpowiedź oraz na odpowiedz na pytanie: jak 
można chronić zwierzęta domowe i człowieka przed zarażeniem przez Toxoplasma 
gondii? 

A) Oocysty znajdują się w gryzoniach i ptakach. 
B) Koty wydalają oocysty z kałem do środowiska. 
C) Dalsze rozmnażanie płciowe przebiega u ptaków. 
D) Oocysty rozwijają się dalej tylko  w organizmie człowieka. 
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   19. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA PTAKÓW  
           I METODY BADANIA  
           ICH SEZONOWYCH WĘDRÓWEK 
 
Część teoretyczna 
 

Ptaki tworzą różnorodną i bogatą w gatunki grupę zwierząt stałocieplnych. Na świecie 
występuje około 10 000 gatunków ptaków, a w Polsce około 400. Ponad 200 z nich to 
ptaki lęgowe, które zakładają gniazda na obszarze naszego kraju. Są to na przykład: 
bocian biały, bogatka, czyż, dymówka, gil, kos, mysikrólik, myszołów, oknówka, 
piecuszek, raniuszek, rudzik, sójka, sroka, trzciniak, uszatka, wrona, zięba, zimorodek, 
żuraw. Gatunki ptaków, które są do siebie podobne i spokrewnione, są sklasyfikowane 
w grupach systematycznych zgodnie z układem systematycznym wszystkich 
organizmów żyjących na Ziemi. Istnieją też inne podziały – ptaki można podzielić na 
grupy ekologiczne, w skład których wchodzą gatunki wspólnie występujące w tych 
samych biotopach, nie zawsze spokrewnione ze sobą. Według typów siedlisk ptaki 
możemy podzielić na: leśne, polno-łąkowe, wodne, błotne, zamieszkujące osiedla 
ludzkie, ugory i pastwiska czy wysokie góry (na podstawie: Tomiałojć i Stawarczyk 
2003). Ze względu na dominujący rodzaj pożywienia ptaki dzielimy na ziarnojady, 
owocożerne, drapieżne, rybojady, owadożerne, wszystkożerne. 

Ptaki mogą prowadzić osiadły lub wędrowny tryb życia. W zależności od 
sposobu przebywania na danym terenie wyróżniamy ptaki osiadłe, wędrowne 
i częściowo wędrowne. Zwierzęta, które należą do pierwszej grupy, nie wędrują, 
pozostają przez cały rok w miejscach gniazdowania. Są to między innymi wróbel, sroka 
i dzięcioł. Nie podejmują regularnych wędrówek, jednak po okresie lęgowym oddalają 
się na pewną odległość. Ptaki wędrowne podejmują sezonowe wędrówki między 
terenami, na których odbywają się ich lęgi, a terenami, na których zimują. Te wędrówki 
są związane z przemieszczaniem się zimą w cieplejsze rejony, gdzie pożywienia jest 
więcej i jest ono łatwiejsze do zdobycia. Wiosną ptaki wracają na tereny swoich 
lęgowisk, gdzie zakładają gniazda i wydają potomstwo. Do ptaków wędrownych należą 
między innymi gęsi, żurawie, bociany, czajki, rybitwy, kukułki, jaskółki, drozdy, pliszki, 
szpaki, wilgi, muchołówki, pokrzewki i niektóre gatunki drapieżne. Liczną grupę 
stanowią ptaki częściowo wędrowne, na przykład kaczki, łabędzie, większość 
krukowatych, część sikor i gołębi. U tych gatunków część osobników odlatuje, 
zazwyczaj na niezbyt odległe zimowiska, a reszta pozostaje na miejscu, podobnie jak 
ptaki osiadłe. Różnice między tymi trzema grupami nie zawsze są wyraźne, a populacje 
jakiegoś gatunku mogą być osiadłe, częściowo wędrowne lub wędrowne. 
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 Wędrówki ptaków 

Wędrówkom ptaków, zjawisku znanemu od tysięcy lat, poświęcono wiele uwagi 
poprzez tworzenie teorii na ten temat. Niektóre z nich zawierały w sobie elementy 
fantastyczne, przykładami mogą być dwie takie hipotezy. Pierwsza mówi o tym, że 
jaskółki jesienią ukrywają się w mule na dnie jezior, a druga sugeruje, że kukułki 
przemieniają się w  bardziej odporne na zimno (a podobne z wyglądu) krogulce. 
Badania naukowe nad wędrówkami ptaków są prowadzone już od ponad 100 lat. 
Obserwacje trwają także współcześnie, ponieważ zjawisko oraz jego przyczyny wciąż 
nie są w pełni wyjaśnione. Główne szlaki wędrówek ptaków lądowych przebiegają 
między Ameryką Północną i Południową, kontynentem euroazjatyckim i Azją 
Południową oraz między Eurazją i Afryką (można się z nimi zapoznać na stronie 
internetowej organizacji SEEN – SE European Bird Migration Network – 
http://www.seen-net.eu/). Ptaki morskie również odbywają wędrówki, które liczą 
sobie tysiące kilometrów. 

Wędrówki ptaków w Europie trwają od lutego do czerwca, a jesienią 
rozpoczynają się dla niektórych gatunków już od czerwca i trwają do listopada. 
Niektóre ptaki wędrują na krótkich dystansach, nie oddalają się zbytnio od swoich 
terenów lęgowych i nie opuszczają rodzimego kontynentu, jak na przykład ptaki 
lęgowe północnej Europy, które wędrują jedynie do Europy Środkowej (gile, czeczotki, 
czyże, jemiołuszki). Do krótkodystansowców zaliczamy także ptaki lęgowe Europy 
Środkowej, które wędrują do południowej Europy lub Afryki Północnej (rudzik, drozdy, 
część kapturek). Ptaki, których miejsca lęgowisk i zimowisk są od siebie znacznie 
oddalone, wędrują dalekodystansowo. Przekraczają granice kontynentów, jak na 
przykład ptaki lęgowe Europy, które zimują w Afryce, na południe od Sahary (należą do 
nich gajówki, cierniówki, jarzębatki, gąsiorki, jaskółki, trzcinniczki, łozówki, rokitniczki, 
świstunki leśne, piecuszki, muchołówki i część kapturek). Zarówno w drodze na 
zimowiska, jak i z powrotem muszą przelecieć nad pustynią. Wędrówka na dalekie 
dystanse jest bardzo wyczerpująca, dlatego gdy ptaki się do niej przygotowują, 
gromadzą rezerwy tłuszczu, a ich ciało ulega adaptacji fizjologicznej poprzez 
zredukowanie ciężaru organów wewnętrznych. Niektóre ptaki w czasie wędrówki mają 
zdolność znacznej redukcji jelita, żołądka i wątroby. Odbudowują te organy podczas 
odpoczynku po przelocie.  

Ptaki wędrujące narażone są na wiele niebezpieczeństw, takich jak sztormy, 
głód, ataki drapieżników, zmiany środowiska powodowane przez człowieka, polowania 
i inne, dlatego wiele z nich nie przeżywa tego trudnego okresu. Ptaki-rekordziści, które 
poznano dotychczas, to na przykład rybitwa popielata, mogąca przelecieć w sumie do 
36 tysięcy kilometrów w ciągu roku, a także ważący około 10 g piecuszek, który 
pokonuje trasę do 10 000 kilometrów w jedną stronę. 

 

 Badania wędrówek ptaków 

Najczęściej stosowanymi metodami badań wędrówek ptaków są bezpośrednie 
obserwacje terenowe związane z liczeniem przelatujących ptaków zarówno w dzień, 
jak i w nocy (liczenie ptaków przelatujących na tle księżyca lub w świetle reflektora), 
oraz obrączkowanie ptaków (metoda znakowania). Te praktyki są stosowane na całym 
świecie. Najnowsze metody badań obejmują dodatkowo wykorzystanie innych 
obiektów, takich jak znaczniki elektroniczne, nadajniki radiowe, nadajniki satelitarne, 

http://www.seen-net.eu/
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GPS, radary, geolokatory. W badaniach populacyjnych stosuje się izotopy trwałe, 
polimorfizm markerów genetycznych, alloenzymy czy sekwencje DNA. 

 Obrączkowanie ptaków polega na zakładaniu im obrączek z indywidualnym 
numerem. Dzięki temu można zidentyfikować tego samego osobnika jeśli zostanie 
spotkany w innym miejscu lub czasie, włącznie z sytuacją, kiedy powraca z terenów 
zimowania na legowiska (tak zwane wiadomości powrotne). Dane uzyskane przez 
naukowców dzięki obrączkowaniu dostarczają wielu informacji o życiu ptaków, między 
innymi o trasach ich wędrówek, miejscach zimowania i lęgów, długości życia, 
przyczynach śmierci, a także o ich zachowaniach. To właśnie analiza wiadomości 
powrotnych pomogła ornitologom wyjaśnić wiele zagadek dotyczących wędrówek 
ptaków. Jednak aby uzyskać odpowiednio dużą liczbę wiadomości powrotnych, trzeba 
schwytać i zaobrączkować bardzo dużą liczbę osobników z populacji danego gatunku. 
Wyniki badań uzyskane dzięki obrączkowaniu, dotyczące dynamiki populacji różnych 
gatunków, pozwalają na zaplanowanie i podejmowanie działań związanych z ochroną 
ptaków w wielu krajach, które są położone na trasie ich wędrówek. Działania ochronne 
podejmowane w jednym państwie powinny być kontynuowane w innych, aby ochrona 
była skuteczna. 

 Organizacją całego procesu zajmują się centrale obrączkowania, których 
w Europie jest około 40. Centrale europejskie współpracują poprzez międzynarodowy 
system zapisu wiadomości o obrączkowanych ptakach o nazwie EURING (Europejska 
Unia Obrączkowania Ptaków). W Afryce podobną rolę odgrywa AFRING. W Polsce 
Centrala Obrączkowania Ptaków jest zlokalizowana w Gdańsku, przy Stacji 
Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Ważną rolę 
w rozwoju obrączkowania ptaków odgrywa też międzynarodowa organizacja, sieć 
stacji ornitologicznych o nazwie SEEN (SE European Bird Migration Network). Skupia 
ona kraje położone wzdłuż wschodniego szlaku wędrówki ptaków europejskich, w tym 
państwa europejskie, jak i te położone na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce.  

Pierwszą i najdłużej działającą w Polsce – i na świecie – siecią terenowych stacji 
obrączkowania ptaków jest Akcja Bałtycka. Celem działania Akcji są badania ptaków, 
głównie wróblowych i sów, wędrujących przez południowe wybrzeże Bałtyku. Wśród 
ptaków obrączkowanych dzięki Akcji Bałtyckiej wiosną i jesienią, oprócz typowych 
gatunków wędrujących tą trasą, jak na przykład kapturka, mysikrólik, rudzik, 
raniuszek, drozdy, sikory, spotykane są także gatunki egzotyczne, które pojawiają się tu 
wyjątkowo, na przykład azjatyckie świstunki, zimujące zwykle w południowo-
wschodniej Azji. 

Obrączkowaniem ptaków zajmują się profesjonaliści zwani obrączkarzami. 
Obrączkarzem może zostać zawodowy ornitolog, jak również każda inna osoba 
interesująca się wędrówkami ptaków. Musi ona odbyć specjalny kurs, zdać egzamin 
teoretyczny z wiedzy na temat ptaków oraz egzamin praktyczny, który obejmuje 
między innymi rozpoznawanie gatunku ptaka, jego wieku i płci. Uczestnicy kursu 
zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi zarówno ptaków, jak i ludzi 
uczestniczących w obrączkowaniu (obrączkarzy, wolontariuszy i osób 
towarzyszących). Po odbyciu kursu obrączkarz uzyskuje licencję na obrączkowanie 
ptaków. Musi także posiadać specjalne zezwolenie wydane przez Centralę 
Obrączkowania Ptaków. Profesjonalne przygotowanie osób do obrączkowania pozwala 
mieć pewność, że informacje będą zbierane rzetelnie, a ptaki nie ucierpią na skutek 
badań. 
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Ptaki, które mają być zaobrączkowane, chwyta się w różny sposób. Ptaki 
wróblowe są chwytane w sieci ornitologiczne, które są zrobione z delikatnej, ale 
wytrzymałej nici. Siatki te umieszcza się w terenie, na przykład między drzewami, 
krzewami lub na otwartej przestrzeni. Przelatujące zwierzęta wpadają w siatki, po 
czym są z nich umiejętnie wyjmowane przez przeszkolone osoby. Po zaobrączkowaniu 
i zapisaniu podstawowych danych dotyczących złapanych osobników ptaki są 
wypuszczane na wolność. Wyjmowaniem ptaków z siatek zajmują się zarówno osoby 
obrączkujące, jak i odpowiednio przygotowani wolontariusze, miłośnicy ptaków. 
Oprócz siatek są też inne narzędzia łowne, takie jak pułapka, zwana Helgolandem 
i pułapki tunelowe. Wszystkie sieci oraz pułapki są skonstruowane w taki sposób, aby 
nie stanowiły zagrożenia dla chwytanych ptaków.  

Czasem podczas obrączkowania prowadzone są dodatkowe badania, na 
przykład badanie orientacji i nawigacji ptaków. W tym celu stosuje są tak zwane „testy 
klatkowe”. Po umieszczeniu ptaka w specjalnie skonstruowanej, bezpiecznej dla niego 
klatce, rejestruje się jego zachowanie. Podczas eksperymentów z użyciem klatek 
wykorzystuje się zjawisko naturalnego niepokoju wędrówkowego ptaków, 
polegającego na zwiększeniu aktywności ruchowej u ptaków trzymanych w niewoli, 
a także na intensywnych próbach zerwania się do lotu i charakterystycznych, bardzo 
szybkich uderzeń skrzydeł. Uderzenia cechuje niska amplituda. Dzięki tym 
eksperymentom wykazano, że zachowanie ptaków jest uwarunkowane genetycznie – 
ptak ma takie preferencje kierunkowe, jakie zostały mu przekazane genetycznie przez 
jego wcześniejsze pokolenia w wyniku ewolucji. W tym badaniu są stosowane różnego 
typu klatki. W Polsce i innych krajach na świecie (od Włoch do Syberii; od północnej 
Rosji aż po środek Afryki) od kilkunastu lat używa się klatek orientacyjnych 
zaprojektowanych przez światowej sławy ornitologa profesora Przemysława Busse. 
Tylko w ramach sieci SEEN wykonano dotychczas ponad 50 000 testów orientacyjnych 
w 45 lokalizacjach na trasach wędrówek.  

 

 Ochrona ptaków  

Spośród ponad 400 gatunków ptaków występujących w Polsce prawie wszystkie to 
gatunki chronione. Główne akty prawne w Polsce, w których są zawarte informacje na 
temat gatunków chronionych i czynności, które można wobec nich podejmować, w tym 
badania naukowe, chwytanie, obrączkowanie i inne to: Ustawa o ochronie przyrody 
z dnia 16 kwietnia 2004 r.; Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie; 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2006 r. 
w sprawie obrączkowania ptaków. Ptaki i ich siedliska są też chronione prawem 
międzynarodowym, w tym poprzez konwencje podpisane przez Polskę: konwencja 
ramsarska, konwencja waszyngtońska, konwencja bońska, konwencja berneńska, 
konwencja z Rio de Janeiro, oraz dyrektywy Unii Europejskiej: Dyrektywa Ptasia Unii 
Europejskiej, Dyrektywa Siedliskowa Unii Europejskiej. 

 

 Czynniki biotyczne i abiotyczne 

Ptaki dziko żyjące, w przeciwieństwie do tych hodowanych przez człowieka, znajdują 
się pod wpływem wielu czynników środowiska, zarówno korzystnych, jak 
i niekorzystnych, w tym zagrażających ich zdrowiu i życiu. Ptaki wędrowne posiadają 
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ewolucyjne przystosowania do długotrwałego lotu i pokonywania barier, które 
pojawiają się na trasie ich wędrówki. Młode ptaki są bardziej narażone na 
niebezpieczeństwa. Według dotychczasowej wiedzy ornitologów, nawet 70–80% tych 
osobników może zginąć w okresie wędrówki lub podczas zimy. Do najważniejszych 
czynników abiotycznych oddziałujących na ptaki zaliczamy warunki siedliskowe, 
warunki klimatyczne i aktualne zjawiska meteorologiczne. Wśród czynników 
biotycznych można wyróżnić związki między różnymi gatunkami zwierząt lub między 
osobnikami, jak na przykład drapieżnictwo, konkurencja między 
i wewnątrzgatunkowa, pasożytnictwo. Zagrożeniem dla ptaków są niektóre aspekty 
działalności człowieka, takie jak przemysł, intensyfikacja rolnictwa, ograniczenie 
różnorodności środowiska, fragmentacja siedlisk lub ich utrata, globalne i lokalne 
zmiany środowiska, inwazje obcych gatunków. 

Ptaki mogą być przenosicielami różnych patogenów (wirusy, bakterie, grzyby), 
a także większych pasożytów pochodzących ze świata zwierząt. Organizmy te 
zazwyczaj są naturalnym elementem jakiegoś ekosystemu, w którym spełniają 
określoną, istotną z biologicznego punktu widzenia rolę. Na przykład pasożyty ptaków, 
podobnie jak pasożyty innych zwierząt, są naturalnym składnikiem środowiska 
i współtworzą jego różnorodność biologiczną, wchodząc w interakcje z różnymi 
gatunkami żywicieli. Nie wszystkie pasożyty są szkodliwe i powodują silne objawy 
chorobotwórcze. Obowiązuje zasada, że pasożyt nie ma żadnego interesu w tym, aby 
zabić swojego żywiciela, a żywiciel (organizm żywiciela) toleruje pasożyta, ponieważ 
koszty jego usunięcia mogłyby być zbyt wysokie i niekorzystnie wpłynąć na zdrowie 
i kondycję zarówno osobnika, jak i populacji określonego gatunku. Ptaki w okresie 
wędrówki przenoszą liczne pasożyty. W Polsce odnotowano dotychczas około 20 
gatunków helmintów u ptaków w okresie wiosennej i jesiennej wędrówki (najwięcej 
przywr, mniej tasiemców i najmniej kolcogłowów), z których część prawdopodobnie 
nie należy do stałej fauny naszego kraju. Pasożyty zawlekane przez wędrujące 
zwierzęta zazwyczaj nie mają odpowiednich warunków rozwoju w nowym środowisku 
i giną. Jednak w ostatnich latach naukowcy zaobserwowali zmiany zasięgu 
geograficznego niektórych gatunków żywicieli i ich pasożytów pod wpływem 
zmieniających się warunków środowiska, spowodowanych między innymi globalnymi 
zmianami klimatu. W niektórych przypadkach człowiek narusza równowagę 
w naturalnych ekosystemach, przez co może dojść do zaaklimatyzowania się obcego 
gatunku pasożyta w nowym środowisku.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

194 
 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

 Jednodniowa wizyta w stacji terenowej Akcji Bałtyckiej lub dłuższy pobyt 
na obozie obrączkowania ptaków 

 

Jednodniowa wizyta w stacji Akcji Bałtyckiej może być zorganizowana dla całej klasy/ 
grupy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownictwem stacji (kontakt poniżej). 
Natomiast dłuższy, kilkudniowy pobyt i uczestnictwo w obrączkowaniu ptaków są 
dedykowane pełnoletnim osobom, podczas wizyty indywidualnej, a także miłośnikom 
ptaków i pasjonatom natury.  

Na Akcję Bałtycką można się zgłosić za pomocą strony internetowej 
akbalt.ug.edu.pl poprzez zakładkę „Zgłoś się”. Innym sposobem jest wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego dostępnego w plikach do pobrania i wysłanie go na adres 
mailowy akbalt@ug.edu.pl. Na stronie internetowej są też szczegółowo opisane 
warunki uczestnictwa (https://akbalt.ug.edu.pl/zglos-sie/warunki-uczestnictwa). 

 Na Akcji można obejrzeć różne gatunki ptaków, nauczyć się je rozpoznawać, 
oznaczać ich wiek i płeć, zdobyć wiedzę z zakresu biologii i ekologii, w tym wędrówek 
konkretnych osobników. Dodatkowym atutem jest poznanie metodyki pracy w terenie 
i nauka współpracy w zespołach naukowo-badawczych, które nierzadko są 
międzynarodowe i międzykulturowe, ponieważ na Akcję Bałtycką przyjeżdżają 
w ramach współpracy obcokrajowcy ze Szwecji, Czech, Wielkiej Brytanii czy Izraela. 
Pobyt na obozie może pomóc kształtować takie cechy jak wrażliwość na naturę, 
umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność za siebie i innych oraz za wspólny 
sprzęt, wytrzymałość psychiczną i fizyczną, umiejętność działania pod presją i tym 
podobne. 

Na Akcji Bałtyckiej używa się zarówno polskich, jak i łacińskich nazw ptaków, 
a dodatkowo nazw angielskich, ponieważ niektóre klucze do oznaczania ptaków nie 
były dotychczas przetłumaczone na język polski.  

Prace w stacjach odbywają się wiosną i jesienią. Dokładne terminy rozpoczęcia 
i zakończenia działań, a także wolne terminy dla obrączkarzy i wolontariuszy – 
członków załogi – są zamieszczone na stronie internetowej. Wędrujące ptaki są 
chwytane w siatki ornitologiczne. Schwytane ptaki są obrączkowane, mierzone 
i ważone. Określany jest też stopień otłuszczenia według specjalnej skali, wskazujący 
jak dużo tkanki tłuszczowej zgromadził ptak i ile jej traci podczas wędrówki. Po 
wykonaniu niezbędnych czynności ptaki są wypuszczane na wolność.  

 Obrączkowanie ptaków w ramach Akcji Bałtyckiej odbywa się w trzech stacjach 
terenowych położonych wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku: Terenowa Stacja 
Obrączkowania Ptaków Bukowo (Dąbkowice) w województwie zachodniopomorskim, 
nad jeziorem Bukowo – stacja pracuje wiosną i jesienią; Terenowa Stacja 
Obrączkowania Ptaków Kuźnica (Hel) na Półwyspie Helskim – stacja pracuje tylko 
wiosną; Terenowa Stacja Obrączkowania Ptaków Mierzeja Wiślana na Mierzei Wiślanej 
– stacja pracuje tylko jesienią. 

Na stacjach zorganizowane są obozy terenowe. Zaplecze socjalne stanowią 
namioty i kuchnia polowa. Po przyjeździe do stacji obrączkowania ptaków należy 
zapoznać się z instrukcją pracy i we wszystkich działaniach stosować się do poleceń 
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kierownika obozu. Jest nim zazwyczaj osoba, która obrączkuje ptaki, i to on podejmuje 
wszystkie decyzje. Należy przestrzegać porządku w obozie, ogólnie przyjętych norm 
w życiu społecznym oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Stanowisko, w którym obrączkowane są ptaki, jest umiejscowione na powietrzu 
i wyposażone w stół, przy którym są umocowane haczyki służące do wieszania 
woreczków z ptakami, siedzenia oraz niezbędny sprzęt: obrączki, zeszyty i długopisy 
do zapisywania danych, przyrządy do wykonania pomiarów ptaka (linijka, suwmiarka, 
cyrkiel), wagę elektroniczną i inne. 

 Sieci do chwytania ptaków mają zróżnicowane wymiary i wielkość oczek – 
w zależności od wielkości ptaków, które mają być schwytane. Jednego typu sieci używa 
się do chwytania drobnych ptaków wróblowych, a innego do łapania sów czy drozdów. 
Sieci są ustawione w miejscach, w których jest wysokie prawdopodobieństwo złapania 
dużej liczby ptaków, na przykład między drzewami, krzewami, na granicach siedlisk, 
wzdłuż linii brzegowej morza. Kontrola sieci jest nazywana obchodem i odbywa się 
zgodnie z ustaloną trasą – oczyszczoną z przeszkód ścieżką. Podczas każdego obchodu 
trzeba dokładnie oglądać sieci pod kątem złapanych ptaków, a także sprawdzać ich 
stan – czy nie ma uszkodzeń, nie zaplątały się w nią liście lub gałęzie. Zanieczyszczone 
sieci należy na bieżąco oczyszczać i utrzymywać w dobrym stanie. Kontrola odbywa się 
co godzinę, od wschodu do zachodu słońca, częściej występuje na przykład podczas 
deszczu, niskiej temperatury czy narażenia na drapieżniki (koty, lisy). 

Ptaka schwytanego w sieć wyjmujemy w umiejętny, bezpieczny dla niego (i dla 
siebie) sposób, opisany w instrukcji pracy, po przećwiczeniu tej czynności pod okiem 
kierownika i osób z doświadczeniem większym od naszego. Podczas wyjmowania 
ptaka z sieci zawsze trzymamy go w PRAWEJ DŁONI (z wyjątkiem osób leworęcznych). 
Należy zapoznać się z gatunkami ptaków, które mogą być wobec nas agresywne lub 
niebezpieczne. Przykładem takiego gatunku są sikory – mogą silnie podziobać. Sowa 
może nas zaatakować szponami, a czapla za pomocą uderzenia dzioba może uszkodzić 
oko. 

Ptaki wyjęte z sieci przenosi się do stanowiska obrączkarskiego w specjalnych 
woreczkach, uszytych z cienkiego przewiewnego materiału z tasiemką do zamykania. 
Tam ptaki mogą być bezpiecznie przetrzymywane do momentu obrączkowania. 
Woreczki wiesza się na haczykach przymocowanych do stołu. Ptaki są przetrzymywane 
możliwie jak najkrócej. W zależności od liczby schwytanych ptaków zespół 
obrączkujący może zastosować jeden z trzech trybów pracy: podstawowy, uproszczony 
(gdy liczba ptaków jest duża i nie jest możliwe przeprowadzenie dodatkowych badań 
i pomiarów) oraz awaryjny (gdy liczba ptaków jest wyjątkowo duża, wykonuje się tylko 
najbardziej podstawowe czynności związane z obrączkowaniem). Do zadań 
wyznaczonego członka załogi należy między innymi zapisywanie w zeszycie danych 
dyktowanych przez obrączkującego, obsługiwanie wagi i wypuszczanie ptaków na 
wolność. W niektórych warunkach pracy także wyjmowanie ptaków z woreczków 
i podawanie osobie obrączkującej. Przy stanowisku obrączkowania należy zachowywać 
się cicho, ponieważ zbędne rozmowy zaburzają szybką i sprawną pracę zespołu 
obrączkującego.  

Jednym z najważniejszych zdarzeń podczas obozu obrączkowania jest tak zwany 
nalot ptaków, czyli wyjątkowe schwytanie bardzo dużej liczby ptaków. Dlatego ważne 
jest przygotowanie się do tej sytuacji. Obejmuje ono codzienne systematyczne dbanie 
o sieci, sprzęt na obozie i własne przeszkolenie pod kątem wyjmowania ptaków z sieci. 
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Podczas nalotu ptaków należy postępować z zasadami awaryjnego trybu pracy 
i zachowywać się odpowiedzialnie i racjonalnie. Od naszego zachowania się 
i współpracy z zespołem zależy skuteczne i bezpieczne dla ptaków poradzenie sobie 
z tą sytuacją.  
 

 Obserwowanie ptaków 

Obserwacje ptaków można prowadzić praktycznie w każdym miejscu – w lesie, na 
polanie, na plaży, na terenie zakładów przemysłowych, składowisk odpadów, 
w mieście, w górach, nad jeziorem, rzeką. Wybrane przez nas miejsca obserwacji zależą 
od tego, co chcemy zaobserwować, jaki element z życia ptaka – odżywianie się, 
polowanie, trasę wędrówki i inne. Przykładowo pracownicy Uniwersytetu 
Szczecińskiego podczas badań naukowych ptaków prowadzą regularne obserwacje 
w parkach miejskich, jak Park Żeromskiego w Szczecinie, a także na dość mocno 
zalesionym i zakrzewionym terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie. 
Podstawowym elementem wyposażenia jest odpowiedni ubiór w neutralnych kolorach 
oraz lornetka. Jeśli chcemy obserwować karmnik przydatna jest też luneta. Obserwacje 
ornitologiczne można prowadzić samodzielnie lub w zorganizowanych grupach, jak na 
przykład ogólnopolskie akcje liczenia ptaków. Popularne wśród bardziej 
doświadczonych ornitologów są wycieczki do najciekawszych pod kątem 
ornitologicznym miejsc w Polsce, Europie, jak i na świecie. Ważne jest, aby zaczynając 
przygodę z ptakami zdobyć jak najwięcej wiedzy i informacji z książek, artykułów, 
opracowań ornitologicznych i osobistych rozmów z osobami bardziej doświadczonymi. 
Nieumiejętnie prowadzone obserwacje, jak zbyt bliskie podchodzenie do gniazda, 
fotografowanie, przypadkowe straszenie może przyczynić się do wywołania dużego 
stresu u ptaków, a w konsekwencji nawet do braku potomstwa w kolejnym pokoleniu 
lub śmierci. Zanim rozpocznie się samodzielne obserwacje, a w przyszłości może nawet 
własne badania naukowe, warto brać udział w różnych akcjach pod okiem 
profesjonalistów.  

 

Charakterystyka niektórych gatunków ptaków wędrownych, które można 
spotkać podczas obrączkowania ptaków w Polsce: 

 

Bogatka (Parus major) jest szeroko rozpowszechniona i liczna. Żyje w lasach, 
parkach, ogrodach i wśród zieleni miejskiej. Odżywia się owadami, ich jajeczkami, 
innymi bezkręgowcami oraz nasionami. Gniazduje w całej Europie z wyjątkiem 
krańców  północnych. W zimie pozostaje w Polsce, niekiedy podejmuje niewielkie 
wędrówki.  

Drozd śpiewak (Turdus philomelos) – odżywia się chrząszczami, mięczakami, 
gąsienicami i pokarmem roślinnym – owocami. Bytuje w lasach, parkach i ogrodach. 
Jego areał lęgowy znajduje się w Europie (z wyjątkiem rejonów południowych) i w Azji. 
Lęgi odbywa od kwietnia do lipca. Zimuje w północno-zachodniej Europie, Afryce 
Północnej, Senegalu, Etiopii, Sudanie i Azji Mniejszej. Jest częściowo wędrowny, 
a wędrówki odbywa we wrześniu, październiku oraz marcu. 

Modraszka, sikora modra (Cyanistes caeruleus) – jest pospolita, bytuje 
w lasach, parkach, sadach, alejach śródpolnych, miastach. Odżywia się podobnie jak 
bogatka. Gnieździ się w całej Europie z wyjątkiem Islandii, północnej Fennoskandii 
i Rosji. Na zimę nie odlatuje z Polski, czasem podejmuje niewielkie wędrówki.  
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Piecuszek (Phylloscopus trochilus) bytuje w lasach z podszyciem krzewów 
i wysokich roślin zielnych. Odżywia się owadami i innymi bezkręgowcami. Areał 
lęgowy stanowią tereny w strefie umiarkowanej, północ Europy i Azji. Jest wędrowny, 
wędruje w okresie od sierpnia do września i w kwietniu. Zimuje w południowej części 
kontynentu afrykańskiego.  

Pokrzewka czarnołbista (Sylvia atricapilla) – bytuje w lasach z gęstym 
podszyciem, zagajnikach śródpolnych, parkach i ogrodach. Odżywia się owadami, 
jagodami i owocami. Lęgi w okresie od maja do lipca odbywa w całej Europie 
(z wyjątkiem rejonów wysuniętych najbardziej na północ), Afryce Północnej i Azji 
Zachodniej. Jest częściowo wędrowna, wędruje w okresie od sierpnia do października 
oraz od kwietnia do maja. Zimuje w Afryce Północnej, w tropikalnej części Afryki 
Zachodniej i w Afryce Wschodniej. 

Rudzik (Erithacus rubecula) – jest szeroko rozpowszechniony i liczny. Jest 
jednym z najliczniej obrączkowanych gatunków na stacjach Akcji Bałtyckiej. Jest 
gatunkiem pospolitym w Polsce, żyje wśród gęstych zarośli w lasach i w parkach. 
Odżywia się bezkręgowcami i jagodami. Jego areał lęgowy obejmuje prawie całą 
Europę. Do Polski przylatuje w marcu lub kwietniu a odlatuje we wrześniu 
i październiku, a czasem zimuje.  

Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) – jego biotop to gęste szuwary. Odżywia 
się owadami i jagodami. Lęgi odbywa od maja do lipca, a areał lęgowy to Europa 
(z wyjątkiem części północnej i częściowo wschodniej), Afryka Północna, Azja 
Zachodnia i Środkowa. Jest gatunkiem wędrownym, wędruje w okresie sierpnia 
i września oraz kwietnia i maja. Zimuje głównie w Afryce Wschodniej, a także w Nigerii 
i Senegalu. 

 

 

 

KONTAKT W SPRAWIE UDZIAŁU W AKCJI OBRĄCZKOWANIA PTAKÓW 

1. Zgłoszenia na Akcję Bałtycką: akbalt.ug.edu.pl, zakładka: „zgłoś się”, e-mail: 
akbalt@ug.edu.pl; 

2. Informacje można również uzyskać w Fundacji Wspierania Badań nad 
Wędrówkami Ptaków: prof. Przemysław Busse, e-mail: busse@wbwp-fund.eu; 
dr hab. Izabella Rząd, e-mail: Izabella.Rzad@usz.edu.pl; 
 

3. Informacje na temat obrączkowania ptaków w Szczecinie: dr hab. Dariusz 
Wysocki, prof. US – (91) 444 16 54, e-mail: Dariusz.Wysocki@usz.edu.pl. 
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   20. METODY BIOLOGICZNE STOSOWANE  
           W OCHRONIE ŚRODOWISKA JAKO PRAKTYCZNY     
           ASPEKT BIOTECHNOLOGII 

 

 

Część teoretyczna 
 

 Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska – przegląd 

Metody biotechnologiczne stosowane w ochronie środowiska zachodzą z udziałem 
mikroorganizmów. Podstawę teoretyczną tych metod stanowi wiedza na temat biologii 
i ekologii mikroorganizmów, które przede wszystkim wykorzystują zanieczyszczenia 
jako substraty pokarmowe, włączając je w przemianę materii we własnych komórkach. 
Dzięki temu eliminują zanieczyszczenia z odpadów różnego typu: płynnych, stałych 
i gazowych. Metody te polegają na zapobieganiu i/lub ograniczaniu ilości 
wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń oraz na podejmowaniu działań 
sprzyjających odnowie zdegradowanych elementów środowiska, określanych mianem 
bioremediacji. 

Procesy biologiczne są od wielu lat stosowane w ochronie środowiska, jednak 
zwiększenie zakresu ich stosowania i skuteczności w oczyszczaniu środowiska 
nastąpiło dzięki wykorzystaniu w nich osiągnięć mikrobiologii, biochemii, inżynierii 
procesowej i inżynierii genetycznej. Procesy biotechnologiczne są uważane za 
przyjazne środowisku, skuteczne i niewymagające dużych nakładów finansowych. Ich 
efektywność uzyskuje się przede wszystkim dzięki zapewnieniu mikroorganizmom 
rozkładającym zanieczyszczenia optymalnych warunków rozwoju, które jesteśmy 
w stanie odpowiednio dobrać i technicznie nimi sterować, a przy tym stale je 
kontrolować. W niektórych technikach stosuje się jednak zmodyfikowane szczepy 
mikroorganizmów, co budzi pewne obawy, ponieważ nie jesteśmy w stanie w pełni 
przewidzieć skutków ich stosowania dla środowiska, a także dla zdrowia człowieka.  

Metody biotechnologiczne są stosowane na cele związane z ochroną środowiska 
w następujących dziedzinach/zakresach: 
 
Uzdatnianie wody 
Woda, która jest dostarczana do naszych gospodarstw domowych oraz dla zakładów 
przemysłowych, musi mieć określoną jakość i skład, które odpowiadają ściśle 
określonym wymogom zapisanym w konkretnych przepisach prawnych. Woda ta nie 
może np. posiadać substancji szkodliwych dla zdrowia, a powinna zawierać 
odpowiednie ilości substancji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu ludzkiego. Dlatego wodę, którą pozyskujemy ze środowiska, trzeba poddać 
odpowiednim zabiegom, które ogólnie określa się uzdatnianiem. Podczas uzdatniania 
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usuwane są z wody niepożądane, szkodliwe i występujące w nadmiernych ilościach 
składniki oraz na dodawanie substancje poprawiające jej jakość. Mikroorganizmy mają 
bardzo duże znaczenie w kształtowaniu jakości wody. Ich obecność w wodach 
naturalnych może ograniczać przydatność tych wód dla potrzeb ludzi, poprzez np. 
obniżenie stanu sanitarnego. Z tego powodu dawniej skupiano się przede wszystkim na 
ograniczeniu procesów mikrobiologicznych w wodach, które miały być 
wykorzystywane chociażby do picia. Obecnie procesy biologiczne stosuje się w celu 
uzdatnienia wody m.in. do usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych 
związków azotu. 
 
Oczyszczanie ścieków 
Procesy biotechnologiczne mają istotne znaczenie w oczyszczaniu ścieków bytowo-
gospodarczych, komunalnych i przemysłowych. Klasyczne procesy biologiczne już od 
bardzo dawna były wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków: ścieki oczyszczano za 
pomocą rowów cyrkulacyjnych, osadu czynnego, złoża biologicznego i filtrów 
biologicznych. Obecnie wyróżniamy kilka podstawowych grup metod biologicznych, są 
to: 1) metody oparte na procesach naturalnych, takie jak: osadniki gnilne, filtry 
gruntowe, stawy ściekowe, systemy bagienne (hydrofitowe); 2) metody oparte na 
złożach biologicznych; 3) metody oparte na procesie osadu czynnego. Metody 
biologiczne z udziałem mikroorganizmów oparte są na procesach biologicznych 
tlenowych lub beztlenowych. Drobnoustroje są stosowane podczas oczyszczania 
ścieków, przede wszystkim w celu usuwania związków organicznych przy udziale 
bakterii heterotroficznych w procesie utleniania, usuwania azotu i fosforu, a także 
metali. Procesy beztlenowe stosuje się w oczyszczaniu ścieków, które charakteryzują 
się wysoką zawartością substancji organicznej. Wykorzystywane są głownie do 
mineralizacji związków organicznych podczas fermentacji metanowej ścieków. 
Zachodzi ona w warunkach beztlenowych, a substancje organiczne są rozkładane przez 
bakterie metanowe. 
 
Utylizacja odpadów i osadów ściekowych 
Mikroorganizmy są na szeroką skalę wykorzystywane do przerobu odpadów i osadów 
ściekowych w wielu technologiach, oprócz innych podstawowych metod, takich jak 
selektywne gromadzenie, składowanie na wysypiskach i metody termiczne. Procesy 
stosowane najpowszechniej, w których biorą udział mikroorganizmy, to 
kompostowanie odpadów w warunkach tlenowych i beztlenowy proces fermentacji 
metanowej (z uzyskaniem biogazu). Kompostowanie polega na częściowym rozkładzie 
substancji organicznej w warunkach tlenowych pod wpływem mikroorganizmów do 
prostych połączeń w postaci dwutlenku węgla i wody oraz pozostałości, określanej 
mianem kompostu lub próchnicy. 
 
Odzysk biogazu z osadów ściekowych i odpadów oraz produkcja biogazu 
W odpadach składowanych na wysypiskach, jak też w instalacjach przeznaczonych do 
fermentacji metanowej, np. fermentacji osadów ściekowych, zachodzą procesy 
biochemiczne, w wyniku których powstaje biogaz. Głównym składnikiem biogazu jest 
metan, który wpływa na to, że ma on dużą wartość energetyczną i można go stosować 
zamiast gazu ziemnego. Procesowi fermentacji metanowej można poddać wiele 
odpadów. Są to ścieki, osady ściekowe, odpady komunalne, odpady z rolnictwa, np. 
gnojowica. Proces fermentacji metanowej stosuje się do produkcji biogazu 
w biogazowniach. Odzyskiwanie i produkcja biogazu uznawane są za zieloną energię, 
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ponieważ mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliw konwencjonalnych (gazu 
ziemnego, ropy naftowej, węgla). Metan jest gazem palnym, uciążliwym dla środowiska 
atmosferycznego, jak również dla gruntu i roślin, ponieważ może blokować dostęp 
tlenu do korzeni. Jeśli nie jest usuwany z miejsca powstawania, np. złożonych na 
składowisku odpadach, to może być w niektórych warunkach przyczyną samoistnych 
wybuchów. Metan jest też jednym z gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany, 
dlatego należy ograniczać jego emisję. 
 
Bioremediacja gruntów 
Metody biologiczne stosowane w odnowie gleby są wzorowane na procesach 
zachodzących naturalnie i samoistnie, dlatego są przyjazne dla środowiska. Jedną 
z najważniejszych metod jest stworzenie przez człowieka korzystnych warunków do 
rozwoju mikroorganizmów występujących naturalnie w zanieczyszczonym środowisku 
(autochtonicznych) lub wprowadzenie do gruntu mikroorganizmów rozkładających 
zanieczyszczenia. Najważniejsze dla mikroorganizmów prowadzących rozkład 
zanieczyszczeń są odpowiednie warunki tlenowe, termiczne, zawartość związków 
biogennych (azotu i fosforu) oraz odczyn pH. Bioremediacja gruntów może być 
prowadzona metodą in situ – która obejmuje likwidację zanieczyszczeń bezpośrednio 
w miejscach ich występowania, lub ex situ – wtedy zanieczyszczony grunt wydobywa 
się z miejsca jego zalegania i dopiero wtedy się go oczyszcza. Mikroorganizmy są 
stosowane do oczyszczania gruntów skażonych ropą naftową i substancjami 
ropopochodnymi oraz innymi związkami organicznymi. 
 
Oczyszczanie gazów odlotowych i deodoryzacja powietrza 
Gazy odlotowe z komina lub innych urządzeń zawierają lotne związki organiczne lub 
inne zanieczyszczenia. Składniki zanieczyszczeń mogą być wykorzystane przez 
mikroorganizmy nie tylko do wzrostu, lecz także jako źródło energii, i w ten sposób są 
eliminowane z oczyszczanego gazu. W metodach biologicznego oczyszczania powietrza 
stosuje się biofiltry, bioskrubery i reaktory membranowe. Podstawowym elementem 
biofiltra jest złoże filtracyjne, na którym zanieczyszczenia są rozkładane przez 
drobnoustroje. W bioskruberach, inaczej zwanych płuczkami biologicznymi, 
zanieczyszczenia są absorbowane w absorberze, a następnie przechodzą do wody. 
Woda podlega oczyszczeniu z pomocą osadu czynnego w osobnej komorze. 
W reaktorach membranowych zanieczyszczenia są usuwane dzięki pracy 
immobilizowanych, (unieruchomionych) mikroorganizmów. 

Metody biotechnologiczne stosuje się także w innych dziedzinach związanych 
z ochroną i odnową środowiska, takich jak: produkcja biopolimerów, procesy 
biohydrometalurgiczne, wytwarzanie biopaliw, rolnictwo i medycyna. 
 

 Metody biologiczne oczyszczania ścieków i funkcjonowanie oczyszczalni 
ścieków 

Ścieki to wody zużyte w wyniku działalności człowieka, a także wody opadowe 
pochodzące z deszczu czy topnienia śniegu. Główne rodzaje ścieków to bytowo-
gospodarcze i przemysłowe. W ściekach mogą być obecne zanieczyszczenia fizyczne 
(zawiesina, mętność, barwa), chemiczne (związki organiczne i nieorganiczne 
rozpuszczone) oraz biologiczne (drobnoustroje). Odczyn pH ścieków może być 
zbliżony do obojętnego, kwaśny lub zasadowy. Ścieki surowe należy poddać 
oczyszczaniu, zanim powtórnie trafią do środowiska naturalnego. Oczyszczanie 
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ścieków polega na usuwaniu z nich szkodliwych substancji lub przekształcaniu ich 
w takie substancje, które będą mniej szkodliwe dla środowiska, niż te pierwotnie 
występujące w ściekach nieoczyszczonych. Jednym z procesów niekorzystnych dla 
środowiska, który nasila się pod wpływem spływu do wód naturalnych ścieków 
nieoczyszczonych, jest eutrofizacja.  

W oczyszczaniu ścieków stosuje się metody mechaniczne, fizyko-chemiczne 
i biologiczne. Oczyszczanie mechaniczne to usuwanie ze ścieków substancji 
nierozpuszczonych, w tym łatwo opadających zawiesin i ciał pływających. Metody 
fizyko-chemiczne służą do usuwania zawiesin trudno opadających, koloidów 
i substancji rozpuszczonych. Metody biologiczne to metody z udziałem organizmów 
żywych, które pobierają ze ścieków zanieczyszczenia i prowadzą ich rozkład 
w procesach własnej przemiany materii. Wśród metod biologicznych wyróżniamy 
metody naturalne i sztuczne. Metody naturalne polegają na przystosowaniu 
technicznym środowiska naturalnego – gruntu lub środowiska wodnego – do 
oczyszczania ścieków. Są to np. pola filtracyjne, stawy biologiczne (ściekowe) i inne. 
W sztucznych metodach biologicznych wykorzystuje się złoża biologiczne, komory 
z osadem czynnym i komory fermentacyjne. W złożu biologicznym bakterie, które 
usuwają zanieczyszczenia organiczne ze ścieków w warunkach tlenowych, są 
przyczepione do podłoża w postaci błony biologicznej. W komorach z osadem 
czynnym, w których zanieczyszczenia są rozkładane również przez mikroorganizmy 
tlenowe, są one utrzymywane w zawieszeniu dzięki procesowi mieszania. 
W komorach fermentacyjnych rozkład zanieczyszczeń organicznych odbywa się 
w warunkach beztlenowych.   

Oczyszczanie ścieków odbywa się w oczyszczalni, która stanowi zespół 
obiektów technologicznych i pomocniczych służących do oczyszczania ścieków 
i przeróbki osadów ściekowych. Pierwszy stopień oczyszczania ścieków to 
oczyszczanie mechaniczne; drugi – oczyszczanie biologiczne; trzeci – doczyszczanie 
ścieków; czwarty – usuwanie resztkowych zanieczyszczeń.  

Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego polega na ich napowietrzaniu 
z przy udziale zespołu mikroorganizmów tzw. osadu czynnego, a następnie na 
oddzieleniu osadu od ścieków w osadniku wtórnym. Metoda ta jest wzorowana na 
procesie samooczyszczania się wód, który zachodzi w naturze, przy czym mineralizacja 
zanieczyszczeń następuje w instalacjach technicznych. Oprócz dużej przydatności tej 
metody do oczyszczania ścieków miejskich, znajduje ona też zastosowanie 
w oczyszczaniu niektórych ścieków przemysłowych – niektóre mikroorganizmy 
potrafią żyć nawet w obecności substancji toksycznych. Osad czynny to mieszane 
kultury mikroorganizmów, które biorą aktywny udział w oczyszczaniu ścieków i mogą 
tworzyć łatwo opadalne zawiesiny. Z punktu widzenia ekologii biocenoza osadu 
czynnego wchodzi w skład sztucznego ekosystemu, na który oddziałują zmieniające się 
czynniki abiotyczne i biotyczne. Bardzo ważną cechą metody osadu czynnego jest też 
recyrkulacja biomasy. 

W skład biocenozy osadu czynnego wchodzą bakterie, grzyby, pierwotniaki 
i zwierzęta tkankowe. Najbardziej liczna grupa to bakterie, stanowią one 95% ogólnej 
liczebności organizmów w osadzie czynnym. W praktyce bakterie w osadzie czynnym 
można zakwalifikować do kilku grup metabolicznych. Bakterie heterotroficzne usuwają 
związki organiczne ze ścieków w warunkach tlenowych. Wykorzystują 
zanieczyszczenia jako substraty energetyczne i wzrostowe. Bakterie zdolne do 
denitryfikacji redukują azotany zawarte w ściekach do azotu cząsteczkowego i tlenków 
azotu w warunkach anoksycznych, tj. przy niedostatku tlenu. Bakterie 
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przeprowadzające fermentację rozkładają złożone związki organiczne w wydzielonej 
strefie beztlenowej, przy braku tlenu cząsteczkowego oraz azotanów. Bakterie 
nitryfikacyjne usuwają ze ścieków zanieczyszczenia w dwustopniowym procesie 
nitryfikacji. Bakterie akumulujące polifosforany usuwają związki fosforu 
w specyficznych warunkach – przemiennego napowietrzania lub w wydzielonych 
strefach – tlenowej i beztlenowej. Bakterie redukujące związki siarki usuwają 
zanieczyszczenia w procesie redukcji. Bakterie, które utleniają związki siarki, 
w obecności tlenu mają zdolność utleniania zredukowanych związków siarki do 
siarczanów. 
 Pływające skupiska mikroorganizmów biorące aktywny udział w oczyszczaniu 
ścieków nazywamy kłaczkami osadu czynnego. Kłaczki osadu czynnego mają postać 
żelowej masy, w której są obecne agregaty drobnoustrojów. Powstają one na matrycy 
złożonej z bakterii, które mają zdolność wydzielania zewnątrzkomórkowo związków 
o charakterze śluzów o budowie polimerycznej. Proces kłaczkowania, czyli tworzenia 
kłaczków nazywamy flokulacją. W kłaczkach osadu czynnego żyją głównie bakterie 
i pierwotniaki. Szkielet kłaczków tworzą bakterie nitkowate, dzięki którym agregaty 
drobnoustrojów mogą osiągać znaczne rozmiary. Negatywnym zjawiskiem podczas 
oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego związanym z nadmiernym rozwojem 
bakterii wydzielających śluzy lub bakterii nitkowatych jest puchnięcie i/lub pienienie 
osadu. Może ono negatywnie wpływać na pracę urządzeń do oczyszczania ścieków 
i w konsekwencji na jakość oczyszczonych ścieków. W osadzie czynnym obecne są też 
bakterie zdyspergowane (rozproszone, niezwiązane z kłaczkami osadu). Mogą to być 
bakterie, które posiadają zdolność flokulacji, ale z różnych powodów nie uczestniczyły 
w tym procesie, lub bakterie urzęsione, które takiej zdolności nie mają. Nadmierna 
liczebność bakterii zdyspergowanych niekorzystnie wpływa na proces oczyszczania 
ścieków.  

Grzyby w osadzie czynnym są obecne w określonych warunkach, a ich 
nadmierna ilość nie jest korzystna dla procesu oczyszczania ścieków. Pojawiają się 
wtedy, gdy tempo wzrostu bakterii jest ograniczone z powodu niekorzystnych 
warunków abiotycznych. Przyczyną może być np. dopływ ścieków o kwaśnym odczynie 
pH lub niska koncentracja tlenu rozpuszczonego. Pierwotniaki w osadzie czynnym 
przede wszystkim biorą udział w regulowaniu ilości bakterii przez co przyczyniają się 
do przyspieszenia ich metabolizmu i korzystnego oddziaływania na jakość 
oczyszczonych ścieków. Największą grupę stanowią orzęski (70%), mniejszą – 
wiciowce i korzenionóżki. Wśród tkankowców w osadzie czynnym zidentyfikowano 
najwięcej wrotków, stwierdzono też obecność nicieni oraz larw owadów.  
 Pierwotniaki i wrotki w osadzie czynnym spełniają ważną rolę bioindykacyjną, 
dzięki czemu pomagają w kontrolowaniu procesu oczyszczania ścieków. Obserwacje 
tych organizmów pomagają wykryć zakłócenia w pracy urządzeń w oczyszczalni 
ścieków. Najważniejsze rodzaje, gatunki i grupy, które stosuje się w bioindykacji, to: 
drobne wiciowce, korzenionóżki domkowe, korzenionóżki bezdomkowe, orzęski wolno 
pływające, orzęski pełzające, orzęski osiadłe, wrotki osiadłe i wrotki pełzające.  
W zależności od tego, która grupa dominuje liczebnie w osadzie czynnym, odmienne są 
warunki i sprawność oczyszczania ścieków. Wysoka różnorodność gatunkowa 
zbiorowisk organizmów, szczególnie orzęsków i korzenionóżek domkowych, jest 
zjawiskiem korzystnym i świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu osadu czynnego. 
W zdrowym, dojrzałym osadzie czynnym zachodzi proces nitryfikacji, a odpływ 
ścieków charakteryzuje niskie BZT5. 
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Nitryfikacja to proces polegający na utlenianiu azotu amonowego do azotanów, 
który odbywa się z udziałem bakterii nitryfikacyjnych. Zachodzi w dwóch fazach: 
w fazie pierwszej bakterie z rodzaju Nitrosomonas utleniają azot amonowy do 
azotynów, a w fazie drugiej bakterie z rodzaju Nitrobacter utleniają azotyny do 
azotanów. Nitryfikacja poprzedza denitryfikację. Oprócz nitryfikacji zachodzącej dzięki 
bakteriom autotroficznym, wyróżniamy też nitryfikację z udziałem heterotrofów, która 
nosi nazwę nitryfikacji heterotroficznej. Zdolność do tego procesu mają nie tylko 
niektóre bakterie, lecz także grzyby. Denitryfikacja polega na redukcji azotanów do 
produktów gazowych w wyniku oddychania azotanowego: tlenków azotu i azotu 
cząsteczkowego. Proces ten nazywa się redukcją dysymilacyjną azotanów. Zachodzi 
w warunkach anoksycznych – trzeba stworzyć bakteriom takie warunki 
w odpowiednich urządzeniach technicznych w ciągu technologicznym oczyszczania 
ścieków. Kolejny ważny proces w oczyszczaniu ścieków osadem czynnym to usuwanie 
fosforu. Niektóre mikroorganizmy wykazują zdolność zwiększonego pobierania 
fosforanów ze środowiska (w tym przypadku ze ścieków) i ich wewnątrzkomórkowego 
magazynowania w postaci polifosforanów. Biomasa, w której został zgromadzony 
fosfor, jest następnie usuwana jako osad nadmierny.  
 Do oceny jakości ścieków, zarówno wpływających do oczyszczalni, jak i z niej 
wypływających stosuje się różnorodne wskaźniki, w tym takich samych, jakie stosuje 
się przy określaniu jakości wód naturalnych. Są wśród nich takie wskaźniki jak:  
temperatura, odczyn pH, BZT5, ChZT, OWO (wskaźniki podstawowe), azot ogólny 
i fosfor ogólny (wskaźniki eutroficzne), chlorki, potas (wskaźniki nieorganiczne), rtęć, 
chlor (wskaźniki nieorganiczne niebezpieczne) i substancje ropopochodne, 
benzo(α)piren (wskaźniki organiczne niebezpieczne) i inne. BZT5 jest to wskaźnik 
służący do oznaczania ilości związków (zanieczyszczeń) organicznych w ściekach. Jego 
pełna nazwa to: pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu. Pod względem 
chemicznym jest to ilość tlenu, która jest konieczna bakteriom do utlenienia związków 
organicznych w warunkach tlenowych w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Jednym ze 
sposobów wykonania tego testu jest rozcieńczenie badanych ścieków dużą ilością 
dobrze natlenionej wody, a następnie pomiar ilości tlenu potrzebnego 
mikroorganizmom do rozkładu substancji organicznych w ciągu pięciu dni. Do 
oznaczania ilości związków organicznych służy także wskaźnik ChZT – chemiczne 
zapotrzebowanie tlenu. Mierzy on ilość tlenu pobranego na utlenienie związków 
organicznych z utleniacza chemicznego. Jako utleniacze stosuje się związki, których 
zwyczajowe nazwy to: dichromian potasu, jodan potasu, nadmanganian potasu. 
Wskaźnik OWO to ogólny węgiel organiczny, który wskazuje na zawartość w ściekach 
węglowych związków organicznych. 
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

 Wizyta w oczyszczalni ścieków 
 

Uczniowie mogą zapoznać się z ciągiem technologicznym oczyszczania ścieków 
w jednej z oczyszczalni na terenie Szczecina, np. w oczyszczalni ścieków „Pomorzany” 
lub „Zdroje”. Zarządcą tych oczyszczalni jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Szczecinie przy ul. Maksymiliana Golisza 10, kod pocztowy 71–682, 
www.zwik.szczecin.pl. Prośba o wejście na teren oczyszczalni i zapoznanie się 
z urządzeniami i procesami stosowanymi w oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów 
ściekowych musi być skierowana, a następnie zaakceptowana przez dyrekcję ZWiK. 
Formalności trwają zazwyczaj kilka dni. Część z nich, które trzeba dopełnić, to 
zapoznanie się z instrukcją dla osób wchodzących na teren obiektów oczyszczalni 
ścieków i uzdatniania wody ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie oraz wypełnienie 
oświadczenia opiekuna wycieczki, które dotyczy danych kontaktowych i liczby 
uczestników. 

Oczyszczalnia ścieków „Pomorzany” jest położona na lewobrzeżu Szczecina, przy 
ul. Tama Pomorzańska 8. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-chemiczno-biologiczna.  

Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków rozpoczyna się od komory rozprężnej, 
do której trafiają dopływające ścieki. Po automatycznym poborze próbek w kanale, 
przez który przepływają ścieki, rozpoczyna się mechaniczne oczyszczanie ścieków na 
kratach. Służą one do odcedzania grubych zanieczyszczeń, które mogłyby 
spowodować zakłócenia w pracy oczyszczalni, jeśli dostałyby się do kolejnych 
urządzeń w ciągu technologicznym. Zanieczyszczenia stałe, usuwane na kratach, 
nazywamy skratkami. Skratki po oddzieleniu ze ścieków trafiają do kontenera.  

Po usunięciu ciał stałych ścieki przepływają do urządzeń zwanych piaskownikami, 
w których następuje usuwanie ze ścieków łatwo opadających zawiesin mineralnych, 
głównie piasku, drobnych kamieni, żużlu, pestek. Piaskowniki to urządzenia o kształcie 
komór, w których następuje proces sedymentacji ziarnistych zanieczyszczeń 
mineralnych. 

Usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń, których ciężar właściwy jest mniejszy od 
ciężaru wody, tj. tłuszczy, zachodzi w urządzeniu o nazwie odtłuszczacz (flotator). 
Proces flotacji, jako metoda rozdziału faz, polega na wynoszeniu zanieczyszczeń ze 
ścieków do warstwy powierzchniowej za pomocą pęcherzyków powietrza. W ciągu 
technologicznym oczyszczania ścieków odtłuszczacze mogą być wydzielone jako 
odrębne urządzenia albo zintegrowane w piaskownikach lub osadnikach wstępnych. 
W oczyszczalni ścieków „Pomorzany” do zbierania tłuszczy służy zgarniacz 
zamontowany w piaskowniku. Tłuszcze są kierowane do komór fermentacyjnych. 

Po wstępnym mechanicznym oczyszczeniu ścieki przepływają do osadników 
wstępnych. Osadniki wstępne służą do usuwania ze ścieków zawiesin łatwo 
opadających, które nie zostały oddzielone od ścieków w piaskowniku oraz tych 
niezatrzymanych w odtłuszczaczu. Sedymentacja zawiesin odbywa się w osadniku 
wstępnym dzięki temu, że zapewniony jest powolny przepływ ścieków. W wyniku tego 
zawiesiny mogą opadać na dno osadnika, skąd są usuwane przez zgarniacze. Osad 
oddzielony ze ścieków w osadniku wstępnym nazywamy osadem wstępnym.  

Po oczyszczeniu mechanicznym rozpoczyna się biologiczne oczyszczanie ścieków 
w reaktorach biologicznych. Ścieki oczyszczane są metodą osadu czynnego. Złożone 
związki organiczne są rozkładane przy pomocy mikroorganizmów. Zachodzą procesy 

http://www.zwik.szczecin.pl/


 

206 
 

tlenowe i beztlenowe oraz sedymentacja biomasy wytworzonej przez bakterie 
rozkładające zanieczyszczenia organiczne i związki biogenne.   

Po urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków stosowane są osadniki 
wtórne. W osadniku wtórnym osad wtórny opada na dno, skąd jest zgarniany do leja 
i dalej do komory pompowni osadowej. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do 
odbiornika – w tym przypadku z oczyszczalni ścieków „Pomorzany” do Odry.  
 Osady ściekowe oddzielone od ścieków w procesie oczyszczania są kierowane 
na linię technologiczną przeróbki osadów ściekowych. Po procesie zagęszczania jest 
umieszczany w komorach fermentacyjnych. W procesie fermentacji powstaje osad 
przefermentowany i gaz. Gaz jest magazynowany w specjalnych zbiornikach i po 
odsiarczeniu spalany w kogeneratorach prądu, dzięki czemu powstaje energia 
elektryczna i energia cieplna, wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni. Osad 
przefermentowany jest odwadniany i suszony, a następnie spalany w kotłach.  
 

 Analiza wody przy użyciu testów komercyjnych i rozpoznawanie 
zanieczyszczeń wody pod mikroskopem 

W warunkach sali szkolnej można przeprowadzić z uczniami badania wybranych 
pierwiastków i związków zawartych w wodzie. Można użyć do tego gotowych 
zestawów komercyjnych w postaci podręcznych zestawów ekologicznych do badania 
wody. Zestawy te zawierają szczegółowe instrukcje do wykonania analiz oraz 
niezbędne przyrządy i odczynniki. Za ich pomocą można w ciągu kilku, kilkunastu 
minut zbadać m.in. metodą kolorymetryczną (poprzez porównanie zabarwienia 
badanej wody z odpowiednim wzorcem na karcie barw) zawartość azotanów, 
amoniaku, azotynów, fosforanów czy odczyn pH wody. 

Zanieczyszczeniom wody towarzyszy występowanie określonych organizmów lub 
grup organizmów roślinnych i zwierzęcych. W celu analizy zanieczyszczonej wody 
można w ramach lekcji wykonać obserwacje organizmów wskaźnikowych z użyciem 
komercyjnych preparatów mikroskopowych. Polecane produkty to preparaty 
zawierające następujące organizmy: wrotki, okrzemki, sinice powodujące zakwity 
wody, śrubowce, zawłotnia, skrętnica i inne. Pracownia biologiczna powinna być 
wyposażona w mikroskopy, np. mikroskop „Optek Smart Bino” bez kamery lub inny 
z wbudowaną kamerą.  
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