


Biomedycyna,  
środowisko i zdrowie.  

Teoria i praktyka

Redakcja naukowa
Monika Naumowicz







Redakcja naukowa 
dr hab.  Monika Naumowicz, prof. UwB

Recenzenci 
dr hab. Aneta Petelska, prof. UwB 
dr hab. Tomasz Tuzimski

Rada naukowa:

prof. dr hab. Bożena Bukowska 
(Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,  
Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska)

dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny  
we Wrocławiu, Katedra Technologii Żywności i Żywienia)

dr Monika Knefel,  
Prezes Zarządu Izby Gospodarczej KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ,  
Europejski Instytut Badań Inteligentnych Specjalizacji Monika Knefel

dr Joanna Kotyńska  
(Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej)

dr Magdalena Kusaczuk 
(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny  
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Biochemii Farmaceutycznej)

dr Alicja Majewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,  
Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Nauk Fizjologicznych)

prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (Politechnika Warszawska,  
Wydział Chemiczny, Katedra Biotechnologii Medycznej)

dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku,  
Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej)

dr hab. Tomasz Tuzimski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  
Wydział Farmaceutyczny, Katedra Chemii)

dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku,  
Wydział Biologii, Katedra Ekologii Wód)

Korekta redaktorska 
Karol łukomiak  
Diana Łukomiak

Skład i projekt okładki 

Karol Łukomiak

© copyright by authors & ArchaeGraph

  ISBN: 978-83-66709-16-4

Wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej wydawcy:

www.archaegraph.pl

na stronie internetowej:

www.know-press.eu
oraz w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej 

i profilach autorów w internetowych serwisach naukowych

ArchaeGraph
Wydawnictwo Naukowe

Łódź - Kielce 2020



Spis Treści

WSTĘP 9

Martyna Arciuch-Rutkowska, 
Dariusz Kucharczyk

WPŁYW MIKROPLASTIKU
NA ORGANIZMY WODNE 11

Paulina Borgul, Konrad Rudnicki, 
Karolina Sipa, Mariola Brycht,  
Sławomira Skrzypek, Łukasz Półtorak

OD ELEKTROD WĘGLOWYCH  
DO SPOLARYZOWANYCH GRANIC CIECZOWYCH.  
PRACA PRZEGLĄDOWA DOTYCZĄCA  
ELEKTROCHEMICZNEGO OZNACZANIA 
ANTYBIOTYKÓW FLUOROCHINOLONOWYCH 31

Martyna Godzieba, Katarzyna Bułkowska, 
Dorota Dąbrowska, Justyna Możejko-Ciesielska, 
Sławomir Ciesielski
MOLEKULARNE METODY BADANIA 
MIKROORGANIZMÓW 
FERMENTACJI METANOWEJ 45

Agata Jabłońska-Trypuć

ANALIZA TOKSYKOLOGICZNA  
ODCIEKÓW ZE SKŁADOWISK ODPADÓW.  
MODELE BIOLOGICZNE  
W BADANIACH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA  
POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH 
DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA 63

Kinga Kik

WPŁYW NANOCZĄSTEK POLISTYRENU 
NA KOMÓRKI KRWI 87



Joanna Kotyńska
Marcin Zając
Monika Naumowicz
KWAS CYNAMONOWY I JEGO POCHODNE  
JAKO NUTRACEUTYKI O POTENCJALNYCH 
WŁAŚCIWOŚCIACH 
PRZECIWNOWOTWOROWYCH 103

Magdalena Kusaczuk, 
Marzanna Cechowska-Pasko

INHIBITORY DEACETYLAZ HISTONÓW
JAKO ZWIĄZKI O POTENCJALNYM DZIAŁANIU 
PRZECIWNOWOTWOROWYM W TERAPII GLEJAKA 
WIELOPOSTACIOWEGO MÓZGU 121

Łukasz Kuźma, 
Hanna Bachórzewska – Gajewska

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA 
NA WYSTĘPOWANIE 
OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH 139

Urszula Latek,Marta Mendel,
Wojciech Karlik, Magdalena Chłopecka

WYKORZYSTANIE IZOLOWANYCH 
WYCINKÓW PRZEWODU POKARMOWEGO 
JAKO MODELU DO OCENY AKTYWNOŚCI
MOTORYCZNEJ 
I PRZEPUSZCZALNOŚCI 
BARIERY JELITOWEJ 153

Katarzyna Lisik 
Anita Krokosz

NANODIAMENTY W TERAPII CELOWANEJ 175

Violetta Katarzyna Macioszek,  
Iwona Ciereszko,  
Andrzej Kiejstut Kononowicz

WYKORZYSTANIE ROŚLIN 
DO PRODUKCJI BIOFARMACEUTYKÓW 189



Monika Naumowicz, 
Marcin Kruszewski,  
Joanna Kotyńska

ODDZIAŁYWANIA KWERCETYNY, 
NATURALNIE WYSTĘPUJĄCEGO FLAWONOIDU, 
Z BŁONAMI FOSFOLIPIDOWYMI 203

Beata Płoszaj-Witkowska

WARSZTATY FLORYSTYCZNE DLA SENIORÓW 219

Mariusz Sowa

KLINICZNE ZASTOSOWANIE 
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
W DIAGNOSTYCE WODOGŁOWIA 233

Kamila Urbaniak

OŚ JELITOWO-MÓZGOWA
CZYLI CHOROBY NEUROMETABOLICZNE 251





9

WSTĘP

Monografia jest zbiorem wyselekcjonowanych tekstów dotyczących za-
gadnień związanych z najnowszymi osiągnięciami nauki z zakresu biomedycy-
ny. Biomedycyna wykorzystuje dokonania zarówno dziedziny nauk medycz-
nych i nauk o zdrowiu, jak i dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, m.in. 
w kompleksowej diagnostyce i leczeniu wielu chorób oraz wczesnym ich za-
pobieganiu. Oprócz fizjologicznego i patologicznego kontekstu zdrowotności 
człowieka, podejmuje ona również pytania natury etycznej i prawnej, dotyczą-
ce np. zapładniania in vitro czy choćby klonowania człowieka.

Biomedycyna to niezwykle interesująca i bardzo „prawdziwa” dyscypli-
na. Jest pojęciem bardzo szerokim i interdyscyplinarnym, dlatego doskonale 
wpisuje się we współczesną naukę, w której nie ma innej drogi niż konsorcja 
interdyscyplinarne, gdzie obok prac podstawowych wykonuje się prace aplika-
cyjne i uczy się patentować. Jednocześnie interdyscyplinarność projektów jest 
największym wyzwaniem stojącym przed naukowcem. Badacze muszą nauczyć 
się współpracować z ludźmi, którzy mówią często zupełnie „obcym językiem” 

– językiem swoich dyscyplin. Celem zajmujących się biomedycyną naukow-
ców, myślących ponad granicami, jest poprawa i rozwój wiedzy medycznej.  
To właśnie oni regularnie pojawiają się z wynikami z pierwszej ręki w nagłów-
kach gazet. To oni hodują embriony do IVF, drukują serce w 3D i to oni 
znajdą lek do walki z koronawirusem SARS-CoV-2.

Odzwierciedleniem szerokiego zakresu tematycznego, jaki obejmuje 
biomedycyna, jest różnorodność tematyczna poszczególnych rozdziałów tej 
monografii. Autorzy reprezentują zarówno środowisko akademickie, jak i le-
karskie. W ich gronie nie zabrakło młodych naukowców - doktorantów, któ-
rych zainteresowania badawcze dopiero kiełkują lub rozwijają się od niedawna, 
znajdujących się na początku swojej drogi badawczej i dopiero poszukujących 
idei, koncepcji oraz mistrzów, którzy będą stanowić ich natchnienie i cel pracy 
naukowej. 

Jak w każdej monografii, tak i pewnie w tej dociekliwy Czytelnik znajdzie 
pewne niedoskonałości, informacje pominięte lub warte pogłębienia. Mimo 
pewnych drobnych niedociągnięć warsztatowych, zbyt nieśmiałych – lub 
niekiedy wręcz przeciwnie – radykalnych wniosków lub uogólnień (których 
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nie sposób uniknąć na początku kariery naukowej), wszystkie teksty zebrane  
w niniejszej książce zasługują na uważną lekturę. Mam nadzieję, że niniejsza 
publikacja przyczyni się do wielu przemyśleń i nowych pomysłów, co zaowo-
cuje kontynuacją podjętych rozważań w kolejnych tomach monografii „Bio-
medycyna, środowisko i zdrowie. Teoria i praktyka”.

Wyrażam serdeczne podziękowania wszystkim Autorom, którzy przyjęli 
moje zaproszenie do współpracy i przysłali swoje teksty. Pragnę również wyra-
zić słowa szczególnego podziękowania Recenzentom poszczególnych artyku-
łów: dr hab. Anecie Petelskiej, prof. UwB oraz dr hab. Tomaszowi Tuzimskie-
mu za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne, dzięki którym publikacja 
przybrała ostateczny kształt. 

Życzę inspirującej lektury,

Monika Naumowicz
Redaktor Naukowy
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Martyna Arciuch-Rutkowska1, 
Dariusz Kucharczyk2

WPŁYW MIKROPLASTIKU 
NA ORGANIZMY WODNE 

Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problemu 
związanego z obecnością mikroplastiku w ekosystemach wodnych. 
Ciągle rosnąca liczba zalegających tworzyw sztucznych przyczynia się 
do tworzenia oraz kumulacji mikroplastiku w środowisku. Ze względu 
na swoje mikrometryczne rozmiary cząstki, te łatwo przenikają do 
łańcucha pokarmowego zwierząt wodnych wywołując niejednokrotnie 
negatywne skutki. Często przyczyniają się zarówno do spadku 
przeżywalności, jak i zahamowania rozwoju orgnizmów, które zostały 
nim zanieczyszczone, wpływając w ten sposób na zachwianie całego 
ekosystemu wodnego. Człowiek będąc ostatnim ogniwem w łańcuchu 
troficznym również jest narażony na oddziaływanie mikroplastiku. 
Kumulacja cząstek tworzyw sztucznych w organizmie człowieka może 
doprowadzić do przewlekłych stanów zapalnych, a w konsekwencji 
nawet do chorób nowotworowych. Dlatego istotnym jest, aby mieć 
świadomość zagrożenia i w miarę możliwości zapobiegać poprzez 
odpowiednie działania proekologiczne, takie jak segregacja odpadów 
czy wybór opakowań z tworzyw ulegających degradacji w znacznie 
szybszym tempie niż plastik.

Słowa kluczowe: mikroplastik, ryby, choroby organizmów wodnych, 
zdrowie człowieka, transfer mikroplastiku.

ORCID: 0000-0003-0603-4474.
ORCID: 0000-0002-0889-0656.

1  Mgr, ChemProf Doradztwo Chemiczne s.c. Katarzyna Łuczyńska i Michał Łuczyński.
2  Prof. dr hab. inż., Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
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Wstęp

Plastiki to syntetyczne polimery organiczne, które ze względu na swoje 
właściwości wykazują wszechstronne zastosowanie w każdej dziedzinie życia 
ludzkiego3. Szacuje się, że na całym świecie produkowane jest rocznie 300 
milionów ton tworzyw sztucznych, z czego do ekosystemów wodnych dostaje 
się około 13 milionów ton, a przewiduje się, że ta liczba wzrośnie nawet do 
250 milionów ton w ciągu najbliższych lat4. Plastik mimo swych niewątpli-
wych zalet, takich jak trwałość oraz wytrzymałość posiada jedną zasadniczą 
wadę, jego degradacja trwa wiele lat przez co zanieczyszcza wszystkie ekosyste-
my5,6. Okazuje się, że aż 70% plastiku gromadzi się w środowisku naturalnym,  
a tylko niewielki odsetek podlega recyklingowi7. Zalegające tworzywa sztucz-
ne ulegają fragmentacji pod wpływem czynników zewnętrznych tworząc 
mniejsze formy o wielkościach rządu mikro- i nanometrów8.

Celem niniejszej pracy jest poznanie mechanizmów tworzenia mikropla-
stiku w środowisku naturalnym oraz określenie czynników wpływających na 
jego kumulację i transfer troficzny w ekosystemach wodnych. Przedstawiona 
praca podkreśla również wpływ, jaki wywiera obecność cząstek mikroplasti-
ku na zwierzęta wodne, w tym ryby. W niniejszym artykule zostały poruszo-
ne także aspekty oddziaływania mikroplastiku na człowieka jako na ostatnie 
ogniwo łańcucha pokarmowego.

Pochodzenie mikroplastiku

Mikroplastik definiowany jest jako heterogeniczna mieszanina tworzyw 
sztucznych składająca się z różnego rodzaju form, takich jak włókna, granulki, 
śrut, płatki itp. Cząstki te, aby zostały zakwalifikowane jako mikroplastik po-
winny mieścić się w zakresie wielkości wynoszącym 0,1- 5,0 µm9. Ze względu 

3  E. Guzzetti, A. Sureda, S. Tejada, C. Faggio, Microplastic in Marine Organism: Environ-
mental and Toxicological Effects, „Environmental Toxicology and Pharmacology” 2018, nr 64, 
s.164-171.
4  M. Enfrin, L. F. Dumée, J. Lee, Nano/microplastics in water and wastewater treatment pro-
cesses – Origin, impact and potential solutions, „Water Research” 2019, nr 161, s. 621-638.
5  E. Guzzetti, A. Sureda, S. Tejada, C. Faggio, Microplastic in Marine…, op. cit., s. 164-171.
6  M. Enfrin, L. F. Dumée, J. Lee, Nano/microplastics in water…, op. cit., s. 621-638.
7  A. Shrivastava, Introduction to Plastics Engineering, William Andrew Publishing, Oxford 
2018, s. 207- 232.
8  W. J. Shim, S. H. Hong, S. Eo, Marine Microplastics: Abundance, Distribution, and Compo-
sition, “Microplastic Contamination in Aquatic Environments” 2018, s. 1–26.
9  Skąd się bierze mikroplastik i dlaczego jest problemem dla środowiska?, https://www.green-pro-
jects.pl/skad-sie-bierze-mikroplastik-problemem-dla-srodowiska/ (26.06.2020).
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na pochodzenie dzieli się go na dwie zasadnicze grupy, mianowicie mikropla-
stik pierwotny oraz wtórny. Pierwotny, jak sama nazwa wskazuje, od początku 
występuje w skali mikrometrycznej, głównie pochodzi z różnych gałęzi prze-
mysłu oraz gospodarstw domowych, skąd ściekami trafia do środowiska wod-
nego. Występuje najczęściej pod postacią granulek, fragmentów, włókien oraz 
filmów10. Okazuje się, że jednym z głównym źródeł mikroplastiku pierwot-
nego jest produkcja oraz użytkowanie tekstyliów z tworzyw sztucznych11. Na 
kolejnym miejscu plasuje się ścieranie opon samochodowych oraz pył miejski. 
Co ciekawe, przemysł kosmetyczny, między innymi poprzez dodawanie gra-
nulek do kosmetyków, generuje jedynie około 2% mikroplastiku pierwotne-
go12. Natomiast mikroplastik wtórny tworzy się w wyniku powolnej degradacji 
większych form tworzyw sztucznych pod wpływem różnych czynników ze-
wnętrznych, takich jak promieniowanie UV, ruchy fal morskich bądź poprzez 
udział mikroorganizmów13. Źródłem mikroplastiku wtórnego są najczęściej 
plastikowe butelki, opakowania, torebki foliowe, zabawki oraz sieci rybackie14. 
Powszechnie spotykane polimery tworzyw sztucznych występujące w postaci 
mikroplastiku to polipropylen (PP), polietylen (PE), polistyren (PS), polichlo-
rek winylu (PVC) i polietylen tereftalanu (PET)15. Cząstki te rozprowadzane 
są za pośrednictwem prądów morskich do najodleglejszych obszarów globu. 
Okazuje się, że Wielka Pacyficzna Plama Śmieci w 94% składa się głównie  
z dryfujących różnorodnych cząstek mikroplastiku. Zatrważające jego ilości 
zaobserwowano również na plażach wybrzeża Indii oraz w wodach arktycz-
nych na głębokości 2340-5570 m16,17. Ocean południowy również przebadano  
w kierunku obecności cząstek mikroplastiku i w tym przypadku zaobserwowano, 

10  L. C. De Sá, M. Oliveira, F. Ribeiro, T. L. Rocha, M. N. Futter, Studies of the effects of 
microplastics on aquatic organisms: What do we know and where should we focus our efforts in the 
future?, „Science of The Total Environment” 2018, nr 645, s. 1029- 1039.
11  B. Henry, K. Laitala, I. G. Klepp, Microfibres from apparel and home textiles: Prospects for 
including microplastics in environmental sustainability assessment, „Science of The Total Environ-
ment” 2018, nr 652, s. 483-494.
12  Skąd się bierze mikroplastik...
13  L. C. De Sá, M. Oliveira, F. Ribeiro, T. L. Rocha, M. N. Futter, Studies of the effects…, op. 
cit., s. 1029–1039.
14  R. K. Naik, M. M. Naik, P. M. D’ Costa, F. Shaikh, Microplastics in ballast water as an 
emerging source and vector for harmful chemicals, antibiotics, metals, bacterial pathogens and HAB 
species: A potential risk to the marine environment and human health. „Marine Pollution Bulletin” 
2019, nr 149, s. 110525.
15  E. Guzzetti, A. Sureda, S. Tejada, C. Faggio, Microplastic in Marine…, op. cit., s. 164-171.
16  R. K. Naik, M. M. Naik, P. M. D’ Costa, F. Shaikh, Microplastics in ballast..., op. cit.,  
s. 110525.
17  M. Bergmann, V. Wirzberger, T. Krumpen, C. Lorenz, S. Primpke, M. B. Tekman,  
G. Gerdts, High quantities of microplastic in Arctic deep-sea sediments from the HAUSGARTEN 
Observatory, „Environmental Science & Technology” 2019, nr 51, s. 11000–11010.
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iż nie jest on wolny od tego rodzaju zanieczyszczenia. Przeprowadzone do tej 
pory badania jednoznacznie dowodzą, że każde środowisko wodne zaczynając 
od plaż, a kończąc na dnach wszystkich oceanów na świecie zostały zanieczysz-
czone mikroplastikiem18. Niezależnie od pochodzenia i występowania wyso-
kie stężenia mikroplastiku mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko 
wodne oraz procesy w nim zachodzące19.

Transfer mikroplastiku do organizmów żywych

Zaobserwowany w ostatnich latach wzrost zanieczyszczenia ekosystemu 
wodnego mikroplastikiem skorelowany jest z rosnącą globalną dystrybu-
cją tworzyw sztucznych, przez co cząstki mikroplastiku zaobserwowano już  
w ponad 100 gatunkach organizmów wodnych zaczynając od zooplanktonu, 
a kończąc na wielorybach20,21. Świadczy to o jego ciągłym transferze w środo-
wisku naturalnym22. Za pośrednictwem różnych ekosystemów, które często 
są ze sobą powiązane odbywa się zarówno akumulacja, jak i transmisja mi-
kroplastiku. Istotną rolę w tym szlaku odgrywają ekosystemy słodkowodne, 
w tym rzeki oraz jeziora23. Szacuje się, że około 80% tworzyw sztucznych 
dostaje się do oceanów właśnie za pośrednictwem rzek24. Natomiast jeziora 
są doskonałym tymczasowym lub długoterminowym rezerwuarem mikropla-
stiku. Zjawiska atmosferyczne takie jak opady deszczów, grad czy nawet silne 
wiatry również przyczyniają się do nierównomiernej dystrybucji cząstek pla-
stiku w systemach wodnych. Dlatego też transmisja mikroplastiku w całym 
ekosystemie odbywa się w rzeczywistości w sposób wielowymiarowy, na wielu 
płaszczyznach jednocześnie25.

18  R. K. Naik, M. M. Naik, P. M. D’ Costa, F. Shaikh, Microplastics in ballast..., op. cit.,  
s. 110525.
19  E. Guzzetti, A. Sureda, S. Tejada, C. Faggio, Microplastic in Marine…, op. cit., s.164-171.
20  M. Han, Niux. , M. Tang, Distribution of microplastics in surface water of the lower Yellow 
River near estuary, “Science of the Total Environment” 2020, nr 701, s. 135-601.
21  H. Liu, L. Tang, Y. Liu, G. Zeng, Y. Lu, J. Wang, M. Yu, Wetland-a hub for microplastic 
transmission in the global ecosystem, “Resources, Conservation and Recycling” 2019, nr 142,  
s. 153–154.
22  L. Su, H. Deng, B. Li, Q. Chen, V. Pettigrove, C. Wu, H. Shi, The occurrence of micro-
plastic in specific organs in commercially caught fishes from coast and estuary area of east China, 

“Journal of Hazardous Materials“ 2019, nr 365, s. 716-724.
23  H. Liu, L. Tang, Y. Liu, G. Zeng, Y. Lu, J. Wang, M. Yu, Wetland-a hub for…, op. cit., 
s. 153–154.
24  M. Han, Niux. , M. Tang, Distribution of microplastics in…, op. cit., s. 135-601.
25  H. Liu, L. Tang, Y. Liu, G. Zeng, Y. Lu, J. Wang, M. Yu, Wetland-a hub for…, op. cit., 
s. 153–154.



15

WPŁYW MIKROPLASTIKU NA ORGANIZMY WODNE

Na transfer troficzny cząstek tworzyw sztucznych w ekosystemach wod-
nych wpływa wiele czynników, które powiązane są ze spożyciem, bioakumula-
cją oraz biomagnifikacją związków toksycznych w organizmach wodnych26. Ze 
względu na swoje mikrometryczne rozmiary mikroplastik jest „optymalnym 
pożywieniem” dla wielu grup zwierząt wodnych w tym dla zooplanktonu, mię-
czaków, skorupiaków, ryb, ptaków oraz ssaków morskich27. Bezpośrednią dro-
gą wniknięcia mikroplastiku do wnętrza ciał organizmów wodnych są głównie 
mechanizmy polegające na zbieraniu i sortowaniu cząstek materii stałej w celu 
wychwycenia materii organicznej o odpowiednim rozmiarze. Istotny wpływ 
na połknięcie mikroplastiku przez zwierzęta ma jego gęstość, cząstki o mniej-
szej gęstości, takie jak PP i PE dryfują swobodnie w toni wodnej, natomiast PS  
i PVC charakteryzują się większą gęstością przez co opadają na dno i są bardziej 
dostępne dla zwierząt reprezentujących bezkrytyczny mechanizm pobierania 
pokarmów. Zwierzęta pobierające mikrometryczne cząstki tworzyw sztucznych 
bezpośrednio z toni wodnej bądź osadów dennych stają się zatem istotnym, 
bo pierwszym ogniwem łańcucha troficznego, w którym mikroplastik prze-
kazywany jest na kolejne poziomy troficzne w ekosystemie wodnym. Ryzyko 
spożycia większej ilości tworzyw sztucznych występuje w przypadku dużych 
zwierząt wodnych, takich jak rekiny czy wieloryby, gdyż zwierzęta te filtrując 
setki litrów wody dziennie narażone są zarówno na bezpośrednie wychwycenie 
cząstek mikroplastiku, jak i pośrednie poprzez połknięcie zanieczyszczonego 
zooplanktonu. Taki mechanizm prowadzi do przenoszenia cząstek mikro-
plastycznych na wyższe poziomy troficzne28. Wnikanie cząstek mikroplastiku 
może odbywać się również poprzez aktywną selekcję wynikającą z błędnego 
rozpoznania sensorycznego29. Dobrym przykładem tego typu mechanizmu po-
bierania mikroplastiku jest połykanie cząstek w tym samym kolorze co prefe-
rowane pożywienie. Schemat ten dotyczy również kształtu, mianowicie cząstki  
o kształcie na przykład granulki mogą być błędnie identyfikowane jako drobiny 
pożywienia. Ten mechanizm wychwytywania mikroplastiku zaobserwowano 

26  S. Y. Au S., C. M. Lee, J. E. Weinstein, P. van den Hurk, S. J. Klaine, Trophic transfer of 
microplastics in aquatic ecosystems: Identifying critical research needs, “Integrated Environmental 
Assessment and Management” 2017, nr 13(3), s. 505–509.
27  E. S. Germanov, A. D. Marshall, L. Bejder, M. C. Fossi, N. R. Loneragan, Microplastics: 
No small problem for filter-feeding megafauna, “Trends in Ecology & Evolution” 2017, nr 33,  
s. 227–232.
28  S. Franzellitti, L. Canesi, M. Auguste, R. H. G. R. Wathsala, E. Fabbri, Microplastic expo-
sure and effects in aquatic organisms: A physiological perspective, “Environmental Toxicology and 
Pharmacology” 2019, nr 68, s. 37–51.
29  C. J. Moore, Synthetic polymers in the marine environment: a rapidly increasing, long-term 
threat, „Environmental Research” 2008, nr 108, s. 131–139.
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miedzy innymi u żółwi, małych ryb oraz skorupiaków30. Okazuje się, że cha-
rakterystyka powierzchni cząstek również ma istotny wpływ na przenikanie 
mikrometrycznych elementów tworzyw sztucznych do łańcucha troficznego. 
Plastiki, które posiadają neutralny bądź dodatni ładunek na powierzchni są 
częściej wchłaniane ze względu na większe powinowactwo do komórek glo-
nów, a te z kolei następnie zjadane są przez zwierzęta na wyższym poziomie 
troficznym, na przykład przez ślimaki. Wszystkie opisane powyżej mechani-
zmy wchłaniania, spożycia bądź wychwytywania cząstek mikroplastiku po-
wodują, iż elementy te będą podlegać ciągłej bioakumulacji w organizmach 
wodnych, a gromadzenie go w organizmach na niższych poziomach łańcucha 
pokarmowego prowadzi do kaskadowej kumulacji tych cząstek na poziomach 
wyższych31,32. Przykładowy schemat głównych szlaków transferu mikroplasti-
ku w ekosystemie wodnym został przedstawiony na rys. 1.

Okazuje się, że wniknięcie mikroplastiku do łańcucha pokarmowego 
następuje już po 3 godzinach ekspozycji makroplanktonu na mezoplank-
ton zanieczyszczony cząstkami tworzyw sztucznych33. Dobrym przykładem 
transferu mikroplastiku w ekosystemie wodnym jest doświadczenie przepro-
wadzone przez Farrell and Nelson (2013) polegające na ekspozycji omułek 
na 0,5 µm cząstki polistyrenu znakowane fluorescencyjnie, następnie zanie-
czyszczone omułki podano krabom. Analiza tkanek kraba wykazała obecność 
mikrocząstek polistyrenu między innymi w hemolimfie, żołądku, układzie 
wątrobowo-trzustkowym, jajnikach oraz skrzelach34. Podobną zależność wy-
kazał Mattsson i in. (2014), mianowicie analizie na obecność mikrocząstek 
plastiku poddano ryby, które karmione były glonami zawierającymi wyzna-
kowane mikroplastiki. Dodatkowe analizy wykazały negatywny wpływ mi-
kroplastku na metabolizm, którego zachwianie było prawdopodobnie spo-
wodowane zmianami morfologicznymi w mózgu. Badania te potwierdziły,  
 
 

30  S. Franzellitti, L. Canesi, M. Auguste, R. H. G. R. Wathsala, E. Fabbri, Microplastic expo-
sure…, op. cit., s. 37–51.
31  S. Y. Au S., C. M. Lee, J. E. Weinstein, P. van den Hurk, S. J. Klaine, Trophic transfer of 
microplastics…, op. cit., s. 505-09.
32  M. Carbery, W. O’Connor, T. Palanisami, Trophic transfer of microplastics and mixed 
contaminants in the marine food web and implications for human health, “Environment Interna-
tional” 2018, nr 115, s. 400–409.
33  S. Y. Au S., C. M. Lee, J. E. Weinstein, P. van den Hurk, S. J. Klaine, Trophic transfer of 
microplastics…, op. cit., s. 505-09.
34  P. Farrell, K. Nelson, Trophic Level Transfer of Microplastic: Mytilus Edulis (L.) to Carcinus 
Maenas (L.), ”Environmental Pollution” 2013, nr 177, s. 1-3.
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że ekspozycja na mikroplastik na niższych poziomach troficznych może wywo-
ływać niepożądane skutki u zwierząt na poziomach wyższych35.

Rysunek 1. Transfer mikroplastiku w ekosystemie wodnym

Źródło: Mikroplastiki - nowe zanieczyszczenia ekosystemów wodnych, http://www.
labportal.pl/article/mikroplastiki-nowe-zanieczyszczenia-ekosystemow-wodnych 
(29.06.2020).

Obecność mikroplastiku w rybach

Występowanie mikroplastiku w rybach jest często poruszanym tematem 
badań. Zainteresowanie tą tematyką związane jest z wciąż rosnącą konsumpcją 
ryb mimo ciągłego wzrostu zanieczyszczenia wód słodkich oraz słonych cząst-
kami tworzyw sztucznych. Mikroplastik zaobserwowano w wielu gatunkach 
ryb dzikich, jak i hodowlanych36. Alomar i in. (2017) wykazali, iż jedna trze-
cia schwytanych ryb M. surmuletus w zachodniej części Morza Śródziemnego 
zawierała w swoich wnętrznościach cząstki mikroplastiku. Zaobserwowano 

35  K. Mattsson, M. T. Ekvall, L. A. Hansson, S. Linse, A. Malmenda, T. Cedervall, Altered 
Behavior, Physiology, and Metabolism in Fish Exposed to Polystyrene Nanoparticles, “Environmen-
tal Science & Technology” 2014, nr 49(1), s. 553–561.
36  E. Guzzetti, A. Sureda, S. Tejada, C. Faggio, Microplastic in Marine…, op. cit., s.164-171.
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również nieznaczny wzrost aktywności S-transferazy glutationowej, który po-
wiązany jest z indukcją systemu detoksykacji37. Podobnych obserwacji do-
konali Bessa i in. (2018), przy czym miejscem poboru ryb do badań było 
ujście rzeki Mondego w Portugalii, obecność mikroplastiku zaobserwowano 
u prawie 40% badanych osobników. W przeważającej części były to cząstki  
o kształcie włókien w kolorze głównie niebieskim, transparentnym i czarnym38. 
Nawet w regionach świata takich jak Arktyka ryby zanieczyszczone są mikro-
plastikami. Co ciekawe, jego stężenie w wodach w tym regionie jest wyższe niż 
na niższych szerokościach geograficznych. Dodatkowo wykazano, iż obecność 
mikroplastiku w rybach różni się w zależności od sposobu żywienia oraz ich 
siedliska39. Potwierdzeniem wpływu miejsca bytowania ryb na obecność mi-
kroplastiku w ich organizmach są badania Pazos i in (2017). Ryby, złowione 
w pobliżu ujścia ścieków wykazywały dużo wyższe stężenia cząstek mikropla-
stycznych niż w przypadku ryb schwytanych w innych miejscach40.

W celu poznania mechanizmu oddziaływania mikroplastiku na ryby 
przeprowadzono szereg doświadczeń w kontrolowanych warunkach ekspo-
zycji na mikrometryczne tworzywa sztuczne. Większość publikacji potwier-
dza negatywne oddziaływanie mikroplastiku na funkcjonowanie i rozwój ryb. 
Manabe i in. (2011) badali wpływ cząstek plastiku na rozwój larw medaki 
(Oryzias latipes), w trakcie doświadczenia odnotowano spadek przeżywalności 
larw narażonych na mikrometryczne cząsteczki lateksu41. Badania potwier-
dzają także interakcję mikroplastiku na drapieżność ryb, ekspozycja na pla-
stik powoduje jej spadek oraz zmniejszenie ogólnej wydajności42. Obecność 

37  C. Alomar, A. Sureda, X. Capó, B. Guijarro, S. Tejada, S. Deudero, Microplastic ingestion 
by Mullus surmuletus Linnaeus, 1758 fish and its potential for causing oxidative stress, “Environ-
mental Research” 2017, nr 159, s. 135–142.
38  F. Bessa, P. Barría, J. M. Neto, J. P. G. L. Frias, V. Otero, P. Sobral, J. C. Marques, Occur-
rence of microplastics in commercial fish from a natural estuarine environment, “Marine Pollution 
Bulletin” 2018, nr 128, s. 575-584.
39  S. Morgana, L. Ghigliotti, N. Estévez-Calvar, R. Stifanese, A. Wieckzorek, T. Doyle, J. S. 
Christiansen, M. Faimali, F. Garaventa, Microplastics in the Arctic: A case study with sub-sur-
face water and fish samples off Northeast Greenland, “Environmental Pollution” 2018, nr 242,  
s. 1078-1086.
40  R. S. Pazos, T. Maiztegui, D. C. Colautti, A. H. Paracampo, N. Gómez, Microplastics in 
gut contents of coastal freshwater fish from Río de la Plata estuary, “Marine Pollution Bulletin” 
2017, nr 122, s. 85-90.
41  M. Manabe, N. Tatarazako, M. Kinoshita, Uptake, excretion and toxicity of nanosized latex 
particles on medaka (Oryzias latipes) embryos and larvae, “Aquatic Toxicology” 2011, nr 105,  
s. 576–581.
42  L. C. De Sa, L. G. Luis, L. Guilhermino, Effects of microplastics on juveniles of the common 
goby (Pomatoschistus microps): confusion with prey, reduction of the predatory performance and 
efficiency, and possible influence of developmental conditions, ”Environmental Pollution” 2015, 
nr 196, s. 359–362.
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mikrometrycznych tworzyw sztucznych w organizmach wodnych powoduje 
zmiany w tkankach wątrobowych, przez co wpływa na zaburzenia metabo-
lizmu energetycznego. Badania te potwierdzają toksyczne oddziaływanie  
i możliwość modulacji procesów komórkowych w organizmach ryb43. Okazuje 
się, że mikroplastik nie jest również obojętny dla tkanek serca ryb, ekspozy-
cja danio pręgowanego (Danio rerio) na mikrocząstki powoduje wady serca 
oraz zmniejszenie częstotliwości akcji serca już na etapie zarodka44,45. Badania 
dowodzą również, że cząstki mikroplstiku mają także wpływ na metabolizm 
tłuszczów u ryb, ponadto zaburzają stosunek trójglicerydów i cholesterolu  
w surowicy krwi oraz dystrybucję cholesterolu pomiędzy mięśniami a wątro-
bą46. Mikrocząstki plastiku wywołują także stany zapalne oraz nagromadzenie 
się lipidów w wątrobie ryb. Ekspozycja na tego rodzaju zanieczyszczenia wy-
wołuje dodatkowo stres oksydacyjny w komórkach. Badania sugerują, że wpły-
wają ponadto na zaburzenia metabolizmu lipidów47. Okazuje się, iż narażenie 
na mikroplastik oddziałuje dodatkowo na mikrobiotę jelitową ryb, powodując 
jej dysbiozę, czyli ogólne zaburzenia jej funkcjonowania, co może doprowadzić 
do stanów zapalnych przewodu pokarmowego48. Warto podkreślić, że cząstki 
tworzyw sztucznych potrafią przeniknąć przez barierę krew-mózg i wywołać 
bezpośrednie reakcje z tkanką mózgową. Interakcja na mózg ryb powoduje 
zmianę ich zachowań, co może przyczynić się do zakłócenia funkcji ekosyste-
mów wodnych. Badania dowodzą, iż obecność mikroplastiku w środowisku 
wodnym ma istotnie negatywny wpływ na funkcjonowanie ryb, prowadząc 
między innymi do zmniejszenia współczynnika przeżywalności osobników,  
u których wykryto te mikrometryczne fragmenty tworzyw sztucznych.

43  A. Karami, N. Romano, T. Galloway, H. Hamzah, Virgin microplastics cause toxicity and-
modulate the impacts of phenanthrene on biomarker responses in African catfish (Clarias gariepinus), 

“Environmental Research” 2016, nr 151, s. 58–70.
44  B. Ravit, K. Cooper, G. Moreno, B. Buckley, I. Yang, A. Deshpande, Microplastics in urban 
New Jersey freshwaters: distribution, chemical identification, and biological affects, “Aims Environ-
mental Science” 2017, nr 4, s. 809–826.
45  J. A. Pitt, J. S. Kozal, N. Jayasundara, A. Massarsky, R. Trevisan, N. Geitner, Uptake, tissue 
distribution, and toxicity of polystyrene nanoparticles in developing zebrafish (Danio rerio), “Aquat-
ic Toxicology” 2018, nr 194, s. 185–194.
46  T. Cedervall, L. A. Hansson, M. Lard, B. Frohm, S. Linse, Food chain transport of nanopar-
ticles affects behaviour and fat metabolism in fish, “PLoS One 7” 2012, nr 2, s. 32254.
47  Y. F. Lu, Y. Zhang, Y. F. Deng, W. Jiang, Y. P. Zhao, J. J. Geng, Uptake and accumulation 
of polystyrene microplastics in zebrafish (Danio rerio) and toxic effects in liver, “Environmental 
science & technology” 2016, nr 50, s. 4054–4060.
48  Y. X. Jin, J. Z. Xia, Z. H. Pan, J. J. Yang, W. C. Wang, Z. W. Fu, Polystyrenemicroplastics 
induce microbiota dysbiosis and inflammation in the gut of adult zebrafish. “Environmental Pollu-
tion” 2018, nr 235, s. 322–329.
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Wpływ mikroplastiku na organizmy wodne

Mikroplastik gromadzący się w innych niż ryby organizmach wodnych 
może mieć również negatywny wpływ na ich rozwój oraz przeżywalność. Po 
pobraniu ze środowiska wodnego kumulowany jest głównie w przewodzie 
pokarmowym, ale często też dochodzi do transportu cząstek mikroplastiku 
do sąsiednich tkanek, gdzie również jest gromadzony49. Ciągła ekspozycja  
i mylne spożywanie tworzyw sztucznych powoduje zmniejszenie ilości skład-
ników odżywczych, które powinny być dostarczone z właściwym pokarmem. 
W wyniku takiego długotrwałego procesu upośledzone zostają niektóre funk-
cje molekularne oraz komórkowe, takie jak zdolności immunologiczne, reak-
cja na stres, sygnalizacja komórkowa oraz homeostaza energii w komórce50. 
Ciekawym przykładem oddziaływania kumulacji mikroplastiku w organi-
zmach wodnych są badania Sussarellu i in. (2016). Doświadczenie polegało 
na obserwacji ostryg pacyficznych w trakcie trwania ich cyklu reprodukcyj-
nego. Okazuje się, że kumulacja mikroplastiku spowodowała zahamowanie 
reprodukcji oraz znaczne obniżenie jakości oraz ilości gamet w porównaniu 
do grupy kontrolnej51. Badania dowodzą, iż ciągła ekspozycja na mikroplastik 
wywołuje wzrost aktywacji enzymów przeciwutleniających, zmniejszenie ak-
tywności enzymów detoksykujących oraz immunologicznych takich jak fosfa-
taza alkaliczna. Sugeruje to, że wysokie stężenia mikrometrycznych tworzyw 
sztucznych mogą aktywować reakcję na stres, a jednocześnie tłumić zdolności 
detoksykujące oraz immunologiczne52. Doświadczenia przeprowadzone przez 
LeMoine i in. (2018) wykazują, iż obecność cząstek mikroplastiku w trakcie 
rozwoju zarodków i larw danio pręgowanego wpływa negatywnie na tworze-
nie się układu nerwowego już na poziomie transkrypcji genów związanych  
z aksonogenezą oraz różnicowaniem i funkcjonowaniem neuronów. Ekspo-
zycja na cząstki plastiku wywiera również negatywny wpływ na główne szlaki 
metaboliczne w komórce, w szczególności na szlak glikolityczny oraz szlak 

49  S. Y. Au S., C. M. Lee, J. E. Weinstein, P. van den Hurk, S. J. Klaine, Trophic transfer of 
…, op. cit., s. 505–509 
50  S. Franzellitti, L. Canesi, M. Auguste, R. H. G. R. Wathsala, E. Fabbri, Microplastic expo-
sure…, op. cit., s. 37–51.
51  R. Sussarellu, M. Suquet, Y. Thomas, C. Lambert, C. Fabioux, M. E. J. Pernet, N. Le 
Goïc, V. Quillien, C. Mingant, Y. Epelboin, C. Corporeau, J. Guyomarch, J. Robbens, I. Paul-
Pont, P. Soudant, A. Huvet, Oyster reproduction is affected by exposure to polystyrene microplastics, 

“Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 2016,  
nr 113, s. 2430–2435.
52  J. Tang, X. Ni, Z. Zhou, L. Wang, S. Lin, Acute microplastic exposure raises stress response 
and suppresses detoxification and immune capacities in the scleractinian coral Pocillopora damicor-
nis, “Environmental Pollution” 2018, nr 243, s. 66–74.
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metabolizujący purynę53. Dodatkowo udowodniono zmniejszony poziom ak-
tywności esterazy w osoczu oraz niższe poziomy fosfatazy alkalicznej w śluzie 
skórnym, co przekłada się na osłabienie układu odpornościowego ryb54. Wyso-
kie stężenia mikroplastiku w środowisku wodnym powodują także stany zapal-
ne związane ze zmianami histopatologicznymi w jelitach55. Przeprowadzono 
wiele badań na temat interakcji mikroplastiku na zooplankton, ze względu 
na jego kluczowe połączenie troficzne między pierwotnymi producentami  
a zwierzętami na wyższych poziomach troficznych. Okazuje się, że narażenie 
zooplanktonu na cząstki mikroplastyczne negatywnie wpływa na zdolności re-
produkcji poprzez zmniejszenie wielkości jaj oraz jakości wylęgu56,57.

Kolejną istotną kwestią oddziaływania mikroplastiku na organizmy wod-
ne są dodatki używane do produkcji tworzyw sztucznych, które następnie ra-
zem z mikroplastikiem pierwotnym bądź wtórnym dostają się do środowiska 
wodnego. Dodatki te stosuje się w celu poprawy jakości produkowanych two-
rzyw sztucznych, należą do nich między innymi ftalany, alkilofenole, polibro-
mowane etery difenylowe, heksabromocyklododekany. Okazuje się, że związki 
te nawet w niskich stężeniach mogą wpływać na gospodarkę hormonalną zwie-
rząt. Innym problemem jest adsorpcja zanieczyszczeń organicznych oraz me-
tali ciężkich na powierzchni cząstek mikroplastiku, a następnie ich desorpcja 
w ciele zwierząt wodnych. Najczęstszymi tego typu zanieczyszczeniami są wę-
glowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, heksachlorocykloheksany, 
węglowodory halogenowane oraz pestycydy58. Na powierzchni mikroplastiku 
znaleziono również związki nieorganiczne, takie jak srebro, dwutlenku tytanu, 

53  C. M. R. LeMoine, B. M. Kelleher, R. Lagarde, C. Northam, O. O. Elebute, B. J. Cassone, 
Transcriptional effects of polyethylene microplastics ingestion in developing zebrafish (Danio rerio), 

“Environmental Pollution” 2018, nr 243, s. 591–600.
54  I. Brandts, M. Teles, A. Tvarijonaviciute, M. L. Pereira, M. A. Martins, L. Tort, M. Ol-
iveira, Effects of polymethylmethacrylate nanoplastics on Dicentrarchus labrax, “Genomics” 2018, 
nr 110, s. 435–441.
55  S. Franzellitti, L. Canesi, M. Auguste, R. H. G. R. Wathsala, E. Fabbri, Microplastic expo-
sure…, op. cit., s. 37–51.
56  M. Cole, P. Lindeque, E. Fileman, C. Halsband, T. S. Galloway, The impact of polystyrene 
microplastics on feeding, function and fecundity in the marine copepod Calanus helgolandicus, “En-
vironmental Science & Technology” 2017, nr 49, s. 1130–1137. 
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Herwerden, Toxic effects of polyethylene terephthalate microparticles and Di(2-ethylhexyl)phthalate 
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2017, nr 141, s. 298–305.
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bar, siarkę oraz cynk59,60. Badania sugerują, że warunki panujące w przewo-
dzie pokarmowym zwierząt ciepłokrwistych, takie jak temperatura ciała około 
36°C, pH w zakresie 2–5,5 oraz obecność surfaktantów jelitowych zwiększa-
ją desorpcję zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych. Po odseparowaniu się za-
nieczyszczeń ich bioakumulacja zależy od właściwości substancji chemicznej 
oraz warunków panujących u danego zwierzęcia. Okazuje się, że desorpcja 
zanieczyszczeń organicznych może nieść znaczące ryzyko dla organizmów 
wodnych. Badania pokazują, iż po ekspozycji na cząstki tworzyw sztucznych 
następuje bioakumulacja zarówno cząstek plastiku, jak i zanieczyszczeń orga-
nicznych z nim związanych61. Batel i in. (2016) wykazali, że zaadsorbowany 
na powierzchni cząstek plastiku beznopiren może być transportowany po-
przez transfer pokarmowy do wyższych poziomów troficznych62. Przenoszone 
zanieczyszczenia wywołują negatywne skutki w funkcjonowaniu organizmów 
wodnych. Oddziałują między innymi na zmniejszenie zdolności immunolo-
gicznych, wywołanie efektów neurotoksycznych oraz genotoksyczności63,64.

Wpływ mikroplastiku na zdrowie człowieka

Organizm człowieka jest codziennie narażony na mikroplastik poprzez 
trzy drogi: spożycie żywności zawierającej te cząstki, wdychanie zanieczysz-
czonego powietrza oraz poprzez kontakt skórny z produktami zawierający-
mi tworzywa sztuczne65. Połknięcie jest uważane za główną drogę narażenia 
człowieka na cząstki mikroplastiku. Szacowane spożycie mikroplastików 

59  E. Fries, J. H. Dekiff, J. Willmeyer, M. T. Nuelle, M. Ebert, D. Remy, Identification of 
polymer types and additives in marine microplastic particles using pyrolysis-GC/MS and scanning 
electronic microscopy, “Environmental Science: Processes & Impacts” 2013, nr 15, s. 1949–1956.
60  F. R. Khan, K. Syberg, Y. Shashoua, N. R. Bury, Influence of polyethylene microplastic beads 
on the uptake and localization of silver in zebrafish (Danio rerio), “Environmental Pollution” 
2015, nr 2015, s.73–79.
61  A. Bakir, S. J. Rowland, R. C. Thompson, Enhanced desorption of persistent organic pol-
lutants from microplastics under simulated physiological conditions, “Environmental Pollution” 
2014, nr 185, s. 16–23.
62  A. Batel, F. Linti, M. Scherer, L. Erdinger, T. Braunbeck, Transfer of benzo[a]pyrene from 
microplastics toArtemianauplii and further to zebrafish via a trophic food web experiment: CYP1A 
induction and visual tracking of persistent organic pollutants, “Environmental Toxicology and 
Chemistry” 2016, nr 35(7), s. 1656–1666.
63  M. A. Browne, S. J. Niven, T. S. Galloway, S. J. Rowland, R. C. Thompson, Microplastic 
Moves Pollutants and Additives to Worms, Reducing Functions Linked to Health and Biodiversity, 

“Current Biology” 2013, nr 23, s. 2388–2392.
64  C. G. Avio, S. Gorbi, M. Milan, M. Benedetti, D. Fattorini, G. d’ Errico, F. Regoli, Pol-
lutants bioavailability and toxicological risk from microplastics to marine mussels, “Environmental 
Pollution” 2015, nr 198, s. 211–222.
65  M. Revel, A. Châtel, C. Mouneyrac, Micro(nano)plastics: A threat to human health? “Cur-
rent Opinion in Environmental Science & Health” 2018, nr 1, s. 17-23.
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na podstawie konsumpcji środków spożywczych wynosi 39 000 do 52 000 
cząstek na osobę na rok66. Kumulacja mikroplastiku może doprowadzić do 
zaburzeń odpowiedzi immunologicznej, wzrostu przepuszczalność jelit oraz 
zmiany w składzie i metabolizmie drobnoustrojów jelitowych67. Duże stężenia 
nagromadzonego mikroplastiku mogą przyczynić się do stresu oksydacyjnego 
oraz cytotoksyczności komórek. Bioakumulacja tworzyw sztucznych w ciele 
człowieka wywołuje dodatkowo przewlekły stan zapalny, a ten w konsekwencji 
może doprowadzić do chorób nowotworowych (rys. 2). Częstym skutkiem 
obecności mikrocząstek plastiku jest występowanie chorób związanych z od-
pornością oraz neurodegradacją68. Wykazano również, iż cząstki mikroplasti-
ku przenikają przez komórki błon śluzowych, barierę krew-mózg oraz łożysko 
powodując uszkodzenia komórek oraz upośledzenie alokacji energii podobnej 
jak w przypadku organizmów wodnych69. Konieczne jest przeprowadzenie 
dalszych badań, które oszacowałyby ryzyko związane ze spożyciem owoców 
morza jako źródła mikroplastiku70. Ich obecność w przewodzie pokarmowym 
ryb nie jest bezpośrednim dowodem na transfer do organizmu człowieka, gdyż 
wnętrzności zazwyczaj są usuwane przed spożyciem. Potencjalnym ryzykiem 
jest obecność mikroplstiku w tkankach71. Akumulacja mikroplastiku w ciele 
człowieka w wyniku spożycia zanieczyszczonych ryb oraz innych owoców mo-
rza jest wysoce prawdopodobna, jednak brak jest kompletnych danych na te-
mat innych możliwych źródeł zakażenia mikroplastikiem takich jak inne pro-
dukty spożywcze czy napoje i wody butelkowane72. Istotnym jest aby ustalić,  
które gatunki ryb i innych zwierząt wodnych popularnie spożywane przez 
człowieka są bardziej narażone na zanieczyszczenie mikroplastikiem, a które 
mniej73.

66  J. C. Prata, J. P. da Costa, I. Lopes, A. C. Duarte, T. Rocha-Santos, Environmental exposure 
to microplastics: an overview on possible human health effects, “Science of The Total Environment” 
2019, nr 701, 134455.
67  S. Y. Salim, G. C. Kaplan, K. L. Madsen, Air pollution effects on the gut microbiota, “Gut 
Microbes” 2013, nr 5, s. 215-219.
68  J. C. Prata, J. P. da Costa, I. Lopes, A. C. Duarte, T. Rocha-Santos, Environmental exposure 
to…, op. cit., 134455.
69  A. D. Vethaak, H. A. Leslie, Plastic debris is a human health issue, “Environmental Science 
& Technology” 2016, nr 50, s. 6825–6826.
70  S. L. Wright, F. J. Kelly, Plastic and human health: a micro issue?, “Environmental Science 
& Technology” 2017, nr 51, s. 6634–6647.
71  C. Alomar, A. Sureda, X. Capó, B. Guijarro, S. Tejada, S. Deudero, Microplastic ingestion 
by Mullus surmuletus Lin-naeus…, op. cit., s. 135–142.
72  S. L. Wright, F. J. Kelly, Plastic and human health: a micro issue?, “Environmental Science 
& Technology” 2017, nr 51, s. 6634–6647.
73  M. Carbery, W. O’Connor, T. Palanisami, Trophic transfer of microplastics…, op. cit.,  
s. 400–409.
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Rysunek 2. Transfer mikroplastiku do organizmu człowieka oraz możliwe efekty 
uboczne

Źródło: Carbery M., O’ Connor W., Palanisami T. 2018, s. 406.

Zakończenie

Mikroplastik jest poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego 
w tym również dla człowieka. Ciągły wzrost produkcji tworzyw sztucznych 
przyczynia się do tworzenia coraz to nowych pokładów mikroplastiku, który 
zalega między innymi w ekosystemach wodnych. Kumulacja tworzyw sztucz-
nych, a następnie ich degradacja prowadzi do przedostania się powstałych 
mikrocząstek do łańcucha troficznego, przez co na jego negatywne oddzia-
ływanie narażone są wszystkie grupy zwierząt wodnych. Mikroplastiki zabu-
rzają praktycznie wszystkie funkcje życiowe zwierząt. Dodatkowo wiadomo, 
że mikroplastiki są doskonałym wektorem dla innych zanieczyszczeń oraz 
chemikaliów organicznych, które razem z nimi dostają się do wnętrza organi-
zmów zwierząt. Mikroplastyczne cząstki oraz zaadsorbowane na powierzchni 
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związki chemiczne powodują szereg skutków ubocznych wpływając m.in. na 
układ hormonalny, nerwowy czy pokarmowy. Człowiek jako ostatnie ogni-
wo w łańcuchu pokarmowym również jest narażony na niekorzystne działanie 
mikroplastiku. Dlatego też istotne jest, aby być świadomym występującego 
zagrożenia i w każdy możliwy sposób mu zapobiegać bądź ograniczać jego 
wpływ poprzez działania proekologiczne.
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EFFECTS OF MICROPLASTICS  
ON AQUATIC ORGANISMS

Summary: The purpose of this work is to present the problem 
associated with the presence of microplastics in aquatic ecosystems. 
The constantly growing number of residual plastics contributes to the 
creation and accumulation of microplastics in the environment. Due to 
their micrometric size, these particles easily penetrate the food chain of 
aquatic animals, often causing negative effects. They often contribute 
to both a decrease in survival and to inhibition of the development 
of organisms that have been contaminated with it, thus affecting the 
entire aquatic eclipse. Human being the last link in the trophic chain 
is also exposed to the impact of microplastics. The accumulation of 
plastic particles in the human body can lead to chronic inflammation 
and, consequently, even to cancer. That is why it is important to be 
aware of the threat and prevent it, if possible, through appropriate 
actions.

Keywords: microplastic, fishes, diseases of aquatic organisms, human 
health, transfer of microplastic.
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OD ELEKTROD WĘGLOWYCH  
DO SPOLARYZOWANYCH GRANIC 

CIECZOWYCH.  
PRACA PRZEGLĄDOWA DOTYCZĄCA 

ELEKTROCHEMICZNEGO 
OZNACZANIA ANTYBIOTYKÓW 

FLUOROCHINOLONOWYCH

Streszczenie: W niniejszej pracy zostały przedstawione najciekawsze 
doniesienia naukowe dotyczące elektroanalitycznego badania antybio-
tyków fluorochinolonowych. Większość opisanych doniesień nauko-
wych skupia się na wąskiej grupie tych antybiotyków, w skład której 
wchodzą: lewofloksacyna, ofloksacyna, marbofloksacyna, norfloksacy-
na, ciprofloksacyna i moksifloksacyna. Ze względu na rosnące znacze-
nie tych związków w leczeniu chorób bakteryjnych, jak również na ich 
niekontrolowane występowanie w środowisku naturalnym, potrzeb-
ne jest wytwarzanie nowych, tanich, a zarazem prostych w obsłudze 
czujników chemicznych do monitorowania ich stężenia oraz obecności  
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w ekosystemach. Obecny stan wiedzy pokazuje, iż elektroanaliza jest  
w stanie sprostać zadanym wymaganiom. W literaturze istnieje wiele 
gotowych rozwiązań pozwalających na oznaczanie antybiotyków flu-
orochinolonowych w próbkach rzeczywistych. Nasza praca skupia się 
na najprostszych, aczkolwiek wysoce skutecznych rozwiązaniach, ba-
zujących na elektrodach niemodyfikowanych, spolaryzowanych grani-
cach cieczowych oraz na badaniach odziaływań antybiotyków fluoro-
chinolonowych  z jonami metali i DNA. 

Słowa kluczowe: elektrochemia, elektrody węglowe, woltamperome-
tria, czujniki elektrochemiczne, spolaryzowane granice cieczowe.
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Wstęp

Nowym wyzwaniem, z którym mierzy się obecnie nauka i gospodarka 
na świecie, jest problem antybiotykooporności bakteryjnej u ludzi i zwierząt. 
Wiele badań sugeruje, że jedną z głównych przyczyn powstawania lekoopor-
ności jest nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków. Jednymi  
z najczęściej przepisywanych antybiotyków na świecie są antybiotyki z gru-
py fluorochinolonów (FAs, z ang. fluorochinolone antibiotics). Fluorochino-
lony, ze względu na szybkie działanie bakteriobójcze, znalazły powszechne 
zastosowanie w leczeniu zakażeń układu moczowego, w weterynarii oraz jako 
dodatki paszowe. Dodawanie FAs do pokarmu dla zwierząt gospodarskich 
ma często charakter profilaktyczny, ale w konsekwencji przyczynia się do ich 
niekontrolowanego uwolnienia do środowiska (do wód i gleb) oraz sprzyja 
rozwojowi oporności wielu szczepów bakteryjnych na antybiotyki tej klasy7. 
Warto również dodać, że większość tych związków nie jest metabolizowana  
 
 

7  Frade V. M. F., Dias M., Teixeira A. C. S. C., Palma M. S. A., Environmental Contamina-
tion by Fluoroquinolones, „Brazilian J. Pharm. Sci.” 2014, nr 50 (1), s. 41–54.
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w organizmach i jest wydalana w postaci niezmienionej wraz z moczem, kałem 
i obornikiem8. 

Ze względu na fakt, że FAs występują w środowisku naturalnym, koniecz-
ne jest monitorowanie ich stężenia oraz obecności w ekosystemach. Obecnie 
laboratoria analityczne wykorzystują zaawansowane techniki analityczne opar-
te głównie na spektroskopii, spektrometrii lub chromatografii9. Metody te 
wymagają jednak wyszkolonego i doświadczonego personelu oraz dużych na-
kładów finansowych. Obiecującą alternatywę dla wyżej wymienionych technik 
stanowią techniki elektrochemiczne. Do ich licznych zalet należą m.in. możli-
wość wytworzenia i zastosowania selektywnych i czułych rozwiązań o niskich 
kosztach eksploatacji. 

W niniejszym rozdziale zostały opisane wybrane przykłady elektroana-
litycznego oznaczania FAs na niemodyfikowanych elektrodach węglowych  
i spolaryzowanych granicach cieczowych oraz badania odziaływań FAs z jona-
mi metali i DNA oraz inne rozwiązania związane z omawianą teamtyką (tabela 
1). 

Elektroanalityczne oznaczanie antybiotyków 
fluorochinolonowych na niemodyfikowanych 
elektrodach węglowych

W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem chemików ana-
lityków cieszą się techniki elektrochemiczne stosowane zarówno w analizie 
jakościowej, jak i ilościowej, które   w połączeniu z komercyjnie dostępny-
mi elektrodami stałymi znalazły szerokie zastosowanie w elektroanalizie FAs. 
Doniesienia literaturowe pokazują, że elektrochemiczne badanie  i oznacza-
nie FAs wykonywano najczęściej przy użyciu elektrod rtęciowych (redukcja 
grupy karbonylowej). Pomimo, że elektrody te zapewniały najwyższą czułość, 
odtwarzalność  i powtarzalność oraz pozwalały na uzyskanie bardzo niskich 
granic wykrywalności  w oznaczaniu FAs10, ich zastosowanie w elektroanalizie 
straciło na popularności ze względu na toksyczne właściwości oparów rtęci  
 

8  Rusu A., Hancu G., Uivaroşi V., Fluoroquinolone Pollution of Food, Water and Soil, and 
Bacterial Resistance, „Environ. Chem. Lett.” 2014, nr 13 (1), s. 21–36.
9  Sousa J., Alves G., Fortuna A., Falcão A., Analytical Methods for Determination of New Fluo-
roquinolones in Biological Matrices and Pharmaceutical Formulations by Liquid Chromatography: 
A Review. „Analytical and Bioanalytical Chemistry” 2012, s. 93–129.
10  Ni Y., Wang Y., Kokot S., Simultaneous Determination of Three Fluoroquinolones by Lin-
ear Sweep Stripping Voltammetry with the Aid of Chemometrics, „Talanta” 2006, nr 69 (1),  
s. 216–225.
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(z tego powodu w niniejszej pracy nie skupiamy się na opisie badań uzyska-
nych z ich użyciem). 

Alternatywę dla elektrod rtęciowych stanowią elektrody węglowe, takie 
jak: elektroda diamentowa domieszkowana borem (BDDE) czy elektroda  
z węgla szklistego (GCE), które z powodzeniem zostały zastosowane do bada-
nia i oznaczania FAs. Elektrochemiczne utlenianie FAs na elektrodach węglo-
wych, które zachodzi głównie w środowisku kwaśnym lub obojętnym, zostało 
schematycznie przedstawione na przykładzie marbofloksacyny (Mar) na GCE 
(rysunek 1). Antilén i inni w swojej pracy zaproponowali dwa możliwe me-
chanizmy elektroutleniania FAs11: (I) utlenienie zewnętrznego atomu azotu 
w pierścieniu piperazynowym, (II) tworzenie pochodnej trihydroksylowanej. 
W obydwu przypadkach sygnał analityczny (utleniania) pochodzący od FAs 
został zarejestrowany w zakresie potencjałów od około +0,85 V do +1,2 V  
vs. Ag|AgCl (nieodwracalny proces elektrodowy). 

W literaturze znajdziemy wiele ciekawych prac dotyczących elektroana-
litycznego oznaczania FAs na niemodyfikowanych elektrodach stałych. Przy-
kładem może być elektrochemiczna analiza ciprofloksacyny (Cip) na BDDE 
w 0,1 M HNO3

12. Użycie tego czujnika pozwoliło uzyskać zadowalające pa-
rametry analityczne, tj. szeroki zakres liniowości (70,0 nM – 2,8 mM) oraz 
niską wartość dolnej granicy wykrywalności (LOD) wynoszącą 16,0 nM. 
Aplikacyjność zaproponowanej metody zweryfikowano badając zawartość Cip  
w preparacie farmaceutycznym oraz w ludzkim moczu. Parametry analityczne 
dla innych przykładów elektrochemicznego badania FAs na m.in. elektrodach 
niemodyfikowanych zamieszczono  w tabeli 1. 

Podsumowując, badanie i oznaczanie FAs jest możliwe z zastosowaniem 
komercyjnych niemodyfikowanych stałych elektrod węglowych, które przede 
wszystkim są tanie, ich użycie jest bardzo łatwe, a dodatkowo za ich pomocą 
możliwe jest uzyskanie satysfakcjonujących parametrów analitycznych. 

11  Antilén M., Valencia C., Peralta E., Canales C., Espinosa-Bustos C., Escudey M., En-
rofloxacin Behavior in Presence of Soil Extracted Organic Matter: An Electrochemical Approach. 

„Electrochim. Acta” 2017, nr 244,  s. 104–111.
12  Dönmez F., Yardım Y., Şentürk Z., Electroanalytical Determination of Enrofloxacin Based 
on the Enhancement Effect of the Anionic Surfactant at Anodically Pretreated Boron-Doped Dia-
mond Electrode. „Diam. Relat. Mater.” 2018, nr 84, s. 95–102.
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Rysunek 1. Struktura chemiczna FAs oraz przykładowy woltamperogram fali prosto-
kątnej zarejestrowany na potrzeby tej pracy, przedstawiający sygnał utlenienia Mar na 
GCE w buforze Brittona–Robinsona (pH 5,0)

Źródło: Opracowanie własne.

Elektrochemiczne badania antybiotyków 
fluorochinolonowych na spolaryzowanych 
granicach cieczowych

Intrygującymi i coraz częściej stosowanymi systemami w badaniach elek-
trochemicznych są spolaryzowane granice cieczowe (ITIES, z ang. the inter-
face between two immiscible electrolyte solutions). Zapewnienie odpowiednich 
warunków w układzie dwóch niemieszających się ze sobą cieczy (np. obec-
ność zdysocjowanej soli hydrofilowej w fazie wodnej oraz z reguły częściowo 
zdysocjowanej soli hydrofobowej w fazie organicznej), pozwala na polaryzację 
stworzonego układu oraz badania elektrochemicznie kontrolowanych przejść 
substancji obdarzonych ładunkiem z jednej fazy do drugiej13. Międzyfazowe 
przejście jonów można zarejestrować jako prąd faradajowski przy zastosowa-
niu wszystkich dostępnych metod elektrochemicznych. W tym miejscu należy 
zaznaczyć, iż analiza z użyciem czujników bazujących na ITIES nie ogranicza 
się do badania związków chemicznych posiadających ugrupowania ulegające 
procesom utleniania i redukcji, a przede wszystkim polega na międzyfazowym 
przenoszeniu jonów. 

13  Samec Z., Electrochemistry at the Interface between Two Immiscible Electrolyte Solutions 
(IUPAC Technical Report), „Pure Appl. Chem.” 2004, nr 76 (12), s. 2147–2180.
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Systemy opierające się na ITIES z powodzeniem stosuje się w badaniach 
elektroanalitycznych FAs. Rysunek 2 obrazuje schematycznie przejście dodat-
nio naładowanej cząsteczki ofloksacyny (Ofl) z fazy wodnej do fazy organicz-
nej wraz z odpowiedzią analityczną w postaci woltamperogramu cyklicznego. 
Rudnicki i inni14,15 zaproponowali metodę miniaturyzacji ITIES na bazie 
kapilarek krzemionkowych o średnicy wewnętrznej mikrootworu wynoszą-
cej 5; 10 lub 25 µm. Kapilary te, w zależności od właściwości chemicznych 
wewnętrznej powierzchni mikroporów, były wypełniane fazą wodną lub orga-
niczną, po czym były umieszczane w fazie antagonistycznej. Skonstruowane 
w ten sposób platformy zostały użyte do wyznaczenia podstawowych para-
metrów analitycznych dla Ofl, Mar, enrofloksacyny (Enr) i Cip. Wartości 
dolnych LOD oszacowano na poziomie 10–6 M. Dodatkowo, w opisanych 
badaniach elektrochemicznych wyznaczono i przedyskutowano szereg para-
metrów fizykochemicznych, takich jak: współczynniki dyfuzji czy też współ-
czynniki podziału.

Rysunek 2. Woltamperogram cykliczny zarejestrowany dla międzyfazowego przejścia 
dodatnio naładowanej cząsteczki Ofl. Kierunek przejścia jonu dla pików prądu dodat-
niego oraz ujemnego został zobrazowany w ramkach zaznaczonych czerwoną linią. 
Fazą wodną był 10 mM roztwór NaCl rozpuszczony w 10 mM HCl. Fazę organiczną 
stanowił 10 mM roztwór hydrofobowego elektrolitu podstawowego

Źródło: Opracowanie własne.

14  Rudnicki K., Poltorak L., Skrzypek S., Sudholter E. J. R., Ion Transfer Voltammetry for 
Analytical Screening of Fluoroquinolone Antibiotics at the Water – 1.2-Dichloroethane Interface, 
„Anal. Chim. Acta„ 2019, nr 1085,  s. 75–84.
15  Rudnicki K., Poltorak L., Skrzypek S., Sudhölter E. J. R., Fused Silica Micro-Capillaries 
Used for a Simple Miniaturization of the Electrified Liquid – Liquid Interface, „Anal. Chem.” 
2018, nr 90, s. 7112–7116.
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Innym przykładem są badania lewo-Ofl wykonane w polaryzowalnym 
układzie żel organiczny – faza wodna16. Analiza polegała na (I) wprowadzeniu 
fazy organicznej (mieszanina eteru oktylowo-2-nitrofenylowego, poli(chlorku 
winylu) oraz hydrofobowej soli tetraoktyloaminy tetrakis (pentafluorofenylo)
boranu) do mikrootworu wykonanego w cienkim filmie polimerowym; (II) 
żelowaniu fazy organicznej; (III) umieszczeniu wypełnionego mikrootworu 
wraz z elektrodami do fazy wodnej zawierającej lewo-Ofl. Zastosowanie me-
tod woltamperometrycznych, poprzedzonych etapem zatężania sprotonowa-
nej cząsteczki lewo-Ofl w żelu organicznym, pozwoliło na obniżenie dolnej 
LOD do poziomu 10–7 M. 

Podsumowując, badania FAs na ITIES wykraczają poza standardowe ba-
dania elektroanalityczne wykonywane przy użyciu elektrod stałych. Te inte-
resujące systemy pozwalają na wyznaczenie wielu parametrów fizykochemicz-
nych związanych   z międzyfazowym transferem jonów. Dodatkowym atutem 
ITIES jest możliwość oznaczenia związków chemicznych, które są uznawane 
za elektrochemicznie nieaktywne na konwencjonalnych elektrodach.

Elektrochemiczne badania oddziaływań 
antybiotyków fluorochinolonowych z jonami 
metali i DNA

FAs, ze względu na swoją strukturę chemiczną (posiadają kwasową gru-
pę karboksylową  i karbonylowy atom tlenu po jednej stronie cząsteczki oraz 
zasadowy pierścień piperazynowy po stronie przeciwnej), są zdolne do two-
rzenia kompleksów z kationami metali (jony metali mogą pełnić funkcję ato-
mu centralnego między dwoma cząsteczkami FAs (ligandami) bądź łączyć się  
z jednym lub dwoma ugrupowaniami liganda17). 

Zdolności kompleksowania jonów metali z FAs zostały wykorzystane do 
pośredniego elektrochemicznego oznaczania FAs. Spośród licznych publikacji 
w tej tematyce na uwagę zasługują prace opisane przez Shana i innych18,19. 

16  Jeshycka S., Kim E. M., Lee H. J., Electrochemical Investigation on Ionizable Levofloxa-
cin Transfer Reaction across Liquid/Liquid Interfaces and Potential Applications to Milk Analysis. 

„Electrochim. Acta” 2018, nr 282, s. 964–972.
17  Alvarez E. J., Vartanian V. H., Brodbelt J. S., Metal Complexation Reactions of Quinolone 
Antibiotics in  a Quadrupole Ion Trap, „Anal. Chem.” 1997, nr 69 (6), s. 1147–1155.
18  Shan J., Liu Y., Li R., Wu C., Zhu L., Zhang J., Indirect Electrochemical Determination 
of Ciprofloxacin by Anodic Stripping Voltammetry of Cd(II) on Graphene-Modified Electrode,  

„J. Electroanal. Chem.” 2015, nr 738, s. 123–129.
19  Shan J., Li R., Yan K., Zhu Y., Zhang J., In Situ Anodic Stripping of Cd(II) from CdS 
Quantum Dots for Electrochemical Sensing of Ciprofloxacin, „Sensors Actuators, B Chem.” 2016, 
nr 237, s. 75–80.
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Pośrednie oznaczanie Cip na GCE modyfikowanej grafenem13 oraz kropkami 
kwantowymi i siarczkiem kadmu14 opierało się na reakcji kompleksowania 
pomiędzy Cip a jonami Cd2+ (kolejne dodatki Cip o wzrastającym stężeniu 
powodowały liniowy spadek natężenia prądu piku pochodzącego od jonów 
Cd2+).  W obydwu przypadkach możliwe było oznaczanie Cip w stosunkowo 
szerokim zakresie liniowości (100.0 nM – 10.0 µM) oraz uzyskano niskie 
wartości dolnych LOD (na poziomie 10–8 M). Zdolność FAs do tworzenia 
kompleksów z kationami metali została wykorzystana nie tylko do ich pośred-
niego oznaczania, ale również do badania stechiometrii kompleksów metal:li-
gand. Li i inni20 badali stechiometrię kompleksu Cu2+–Ofl na GCE. Stwier-
dzili, że możliwe jest tworzenie się kompleksu Cu2+ z Ofl zarówno w stosunku 
stechiometrycznym 1:1, jak i 1:2 (metal:ligand), jednak najbardziej trwałe 
kompleksy powstaną w drugim przypadku. 

FAs, podobnie jak wiele innych leków, wykazują niespecyficzne interak-
cje z DNA, co schematycznie zostało zobrazowane na rysunku 3. Z jednej 
strony pozwala to na projektowanie eksperymentów elektrochemicznych do 
wykrywania FAs, a z drugiej służy do opisu fizykochemicznego istniejących 
oddziaływań FAs–DNA. Wstępne zatężenie moksyfloksacyny, gatifloksacyny, 
sparfloksacyny21 oraz lewo-OFL22 na powierzchni GCE modyfikowanej DNA 
doprowadziło do związania cząsteczek FAs z DNA i pozwoliło uzyskać wyższe 
sygnały utleniania pochodzące od oznaczanych antybiotyków, niż na GCE 
niemodyfikowanej DNA oraz niskie wartości dolnych LOD na poziomie 10–9 
M. Dodatkowo, zostały określone stałe asocjacji FAs–DNA, niemniej jednak 
mechanizm odziaływania pomiędzy FAs a DNA nie jest w pełni poznany, 
prawdopodobnie ze względu na występowanie zjawiska interkalacji i oddzia-
ływań elektrostatycznych.

Podsumowując, stałe elektrody węglowe modyfikowane DNA mogą 
zostać wykorzystane nie tylko do standardowych analiz elektroanalitycznych 
FAs, ale przede wszystkim do oceny właściwości fizykochemicznych i mecha-
nistycznych odziaływań FAs–DNA. 

20  Li W., Chen X., Fu Y., Zhang J., Enantioselective Recognition Mechanism of Ofloxacin via 
Cu(II)-Modulated DNA, „J. Phys. Chem. B” 2014, nr 118 (20), s. 5300–5309.
21  Radi A. E., Wahdan T., Anwar Z., Mostafa H., Electrochemical and Spectroscopic Studies 
on the Interaction of Gatifloxacin, Moxifloxacin and Sparfloxacin with DNA and Their Analytical 
Applications, „Electroanalysis” 2010, nr 22 (22), s. 2665–2671.
22  Radi A., El Ries M. A., Kandil S., Electrochemical Study of the Interaction of Levofloxacin 
with DNA, „Anal. Chim. Acta” 2003, nr 495 (1–2), s. 61–67.
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Rysunek 3. Schemat pokazujący możliwość elektrochemicznego badania oddziaływa-
nia FAs z DNA oraz jonami metali ciężkich

Źródło: Opracowanie własne. 

Zakończenie 

W niniejszej pracy opisano oraz porównano wybrane przykłady doty-
czące elektroanalitycznego badania i oznaczania FAs na niemodyfikowanych 
elektrodach węglowych, spolaryzowanych granicach cieczowych oraz elektro-
chemicznego badania oddziaływań FAs z cząsteczkami DNA i jonami metali. 
Głównym wnioskiem, który można wyciągnąć na podstawie opisanych wyni-
ków w tej pracy jest wysoka skuteczność metod elektroanalitycznych stosowa-
nych do oznaczania FAs. W większości przypadków proponowane rozwiązania 
można z powodzeniem stosować do badania próbek rzeczywistych uzyskując 
zadowalającą selektywność. Otrzymane wartości LOD dla przebadanych pró-
bek rzeczywistych (np. produkty żywnościowe, płyny biologiczne) w większo-
ści przypadków oscylują w okolicach dolnych granic stężeń µM. Są to typowe 
wartości, które otrzymujemy przy pomocy innych podstawowych metod ana-
litycznych (np. wysokosprawnej chromatografii cieczowej lub metod bazują-
cych na spektroskopii UV-Vis), przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości 
używanych odczynników. Mankamentem metod elektroanalitycznych jest 
duża podatność na zanieczyszczenia lub obecność substancji interferujących. 
Obecne badania były prowadzone w matrycach o stosunkowo prostym skła-
dzie chemicznym i naszym zdaniem to właśnie ten typ próbek powinien przy-
ciągnąć największą uwagę metod elektroanalitycznych. Zaskakujący pozostaje 
fakt, iż pomimo rosnącej świadomości związanej z antybiotykoopornością bak-
teryjną wiele związków z grupy FAs nie została przebadana elektrochemicznie. 
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Skróty

2 kolumna: GCE – elektroda z węgla szklistego; BDDE – elektroda diamentowa 
domieszkowana borem; HMDE – wisząca kroplowa elektroda rtęciowa; ITIES – granica 
pomiędzy dwoma niemieszającymi się roztworami elektrolitów; CPE – pastowa elektroda 
węglowa; ISE – elektroda jonoselektywna; PtE – elektroda platynowa; Pt-Hg – platynowa 
elektroda amalgamatowa; Ag-Hg – srebrna elektroda amalgamatowa.

3 kolumna: SWV – woltamperometria fali prostokątnej; SWAdSV – adsorpcyjna 
woltamperometria stripingowa fali prostokątnej; DPSV – pulsowa różnicowa 
woltamperometria stripingowa; DPASV – pulsowo-różnicowa anodowa woltamperometria 
stripingowa; SWCSV – katodowa woltamperometria stripingowa fali prostokątnej; ITV 

– woltamperometria przeniesienia jonu; DPV – woltamperometria pulsowo-różnicowa; 
MP – miareczkowanie potencjometryczne; ECL – katodowa elektrochemiluminescencja; 
CE-ECL – elektroforeza kapilarna w połączeniu z elektrochemiluminescencją.

4 kolumna: Ep – prąd piku; SCE – nasycona elektroda kalomelowa.

8 kolumna: BRB – bufor Brittona–Robinsona; PB – bufor fosforanowy. 

9 kolumna: LOQ – granica oznaczalności.

1   da Silva W. P., de Oliveira L. H., Santos A. L. dos, Ferreira V. S., Trindade M. A. 
G., Sample Preparation Combined with Electroanalysis to Improve Simultaneous 
Determination of Antibiotics in Animal Derived Food Samples, „Food Chem.” 2018, 
nr 250, s. 7–13.

2   Zhong Y. S., Ni Y. N., Kokot S., Application of Differential Pulse Stripping 
Voltammetry and Chemometrics for the Determination of Three Antibiotic Drugs in 
Food Sample, „Chinese Chem. Lett.” 2012, nr 23 (3), s. 339–342.

3   Shan J., Li R., Yan K., Zhu Y., Zhang J., In Situ Anodic Stripping of Cd(II) from 
CdS Quantum Dots for Electrochemical Sensing of Ciprofloxacin, „Sensors Actu-
ators,  B Chem.” 2016, nr 237, s. 75–80.

4   Trindade M. A. G., Cunha P. A. C., De Araújo T. A., Da Silva G. M., Ferreira V. 
S., Interaction Study of Moxifloxacin with Cu(II) Ion Using Square-Wave Voltam-
metry and Its Application in the Determination in Tablets, „Eclet. Quim.” 2006, nr 
31 (1), s. 31–38.

5   Salehniya H., Amiri M., Mansoori Y., Positively Charged Carbon Nanoparti-
culate/Sodium Dodecyl Sulphate Bilayer Electrode for Extraction and Voltammetric 
Determination of Ciprofloxacin in Real Samples, „RSC Adv.” 2016, nr 6 (37), s. 
30867–30874.

6   Ibrahim H. K., Abdel-Moety M. M., Abdel-Gawad S. A., Al-Ghobashy M. A., 
Kawy M. A., Validated Electrochemical and Chromatographic Quantifications of 
Some Antibiotic Residues in Pharmaceutical Industrial Waste Water, „Environ. Sci. 
Pollut. Res.” 2017, nr 24 (8), s. 7023–7034.

7   Abulkibash A. M., Sultan S. M., Al-Olyan A. M., Al-Ghannam S. M., Differen-
tial Electrolytic Potentiometric Titration Method for the Determination of Cipro-
floxacin in Drug Formulations, „Talanta” 2003, nr 61 (2), s. 239–244.

8   Chen S. L., Liu Y., Zhao H. C., Jin L. P., Zhang Z. L., Zheng Y. Z., Determi-
nation of Norfloxacin Using a Terbium-Sensitized Electrogenerated Chemilumines-
cence Method, „Luminescence” 2006, nr 21 (1), s. 20–25.



44

PAULINA BORGUL, KONRAD RUDNICKI, KAROLINA SIPA I IN.

9   Liu Y. M., Shi Y. M., Liu Z. L., Determination of Enoxacin and Ofloxacin by 
Capillary Electrophoresis with Electrochemiluminescence Detection in Biofluids and 
Drugs and Its Application to Pharmacokinetics, „Biomed. Chromatogr.” 2010, nr 
24 (9), s. 941–947.

FROM CARBON BASED ELECTRODES  
TO POLARIZED LIQUID –  

LIQUID INTERFACES. ELECTROCHEMICAL 
DETECTION OF FLUOROCHINOLONE ANTIBIOTICS –  

A REVIEW

Summary: In this work we have summarized the most exciting scien-
tific works describing electroanalytical detection of fluoroquinolone 
antibiotics. Vast amount of the concerned scientific publications is fo-
cused only on a few from rather large group of antibiotics and includes 
levofloxacin, ofloxacin, marbofloxacin, norfloxacin, ciprofloxacin and 
moxifloxacin. Due to increasing importance of this chemical species in 
bacterial infections treatment and their uncontrolled exposure to the 
natural environment the analytical chemistry is seeking for new, cheap 
and simple in operation chemical sensors. The current state of the art 
shows that electroanalysis can answer all this requirements. A very few 
examples exists showing fully operational solutions allowing for detec-
tion in real samples. Sensing platforms described in this review cover 
non-modified solid electrodes, electrodes modified with nano-objects, 
polymers and polarized liquid-liquid interfaces.

Keywords: electrochemistry, carbon electrodes, voltammetry, electro-
chemical sensors, polarized liquid-liquid interfaces.
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Dorota Dąbrowska1, Justyna Możejko-

Ciesielska2, Sławomir Ciesielski1

MOLEKULARNE METODY 
BADANIA MIKROORGANIZMÓW 

FERMENTACJI METANOWEJ

Streszczenie: Fermentacja metanowa jest procesem kontrolowanej de-
kompozycji organicznych związków biodegradowalnych, wykorzysty-
wanym do zagospodarowania odpadów organicznych pochodzenia ko-
munalnego, rolno-spożywczego i osadów nadmiernych z oczyszczalni 
ścieków. Podczas tego procesu następuje stabilizacja odpadów organicz-
nych oraz synteza gazów, głównie metanu i dwutlenku węgla. Biogaz 
stanowi alternatywę dla paliw kopalnych i może być wykorzystany do 
wytwarzania prądu elektrycznego, ciepła lub paliw. Głównym czynni-
kiem decydującym o produkcji biogazu jest poznanie mechanizmów 
tego procesu, a szczególnie mikroorganizmów w nich uczestniczących 
oraz zrozumienie zachodzących między nimi interakcji. W tym celu 
opracowano szereg technik molekularnych opartych na bezpośredniej 
analizie materiału genetycznego. Mają one przewagę nad tradycyjnymi 
technikami, ponieważ nie wymagają przeprowadzenia hodowli bakte-
ryjnych na podłożach hodowlanych oraz charakteryzują się czułością, 
powtarzalnością wyników i krótkim czasem ich uzyskania. 

Słowa kluczowe: biogaz, beztlenowy rozkład, DNA, metagenomika, 
metan, 

1  Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, 
Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
2  Katedra Mikrobiologii i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie.
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Wstęp

W ciągu ostatnich lat beztlenowy rozkład substancji organicznych stał 
się najczęściej wykorzystywanym sposobem stabilizacji odpadów. Jest on  
z powodzeniem wykorzystywany do rozkładu substancji organicznych  
i jednocześnie umożliwia produkcję metanu. Beztlenowy rozkład (AD, ang. 
anaerobic digestion) jest procesem kontrolowanej dekompozycji biodegrado-
walnych substancji organicznych bez udziału tlenu przy odpowiedniej tem-
peraturze właściwej dla rozwoju bakterii mezofilowych lub termofilowych. 
Beztlenowy rozkład jest najczęściej stosowany do zagospodarowania frakcji 
organicznej odpadów komunalnych, odpadów z przemysłu rolno-spożywcze-
go oraz osadów nadmiernych pochodzących z oczyszczalni ścieków. Pozwala 
on na jednoczesną redukcję ilości odpadów organicznych i syntezę biogazu 
będącego mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla. Dlatego też beztle-
nowy rozkład substancji organicznych uważany jest za pro-ekologiczne po-
dejście umożliwiające wytwarzanie energii zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 

Mikrobiologia syntezy biogazu

Beztlenowa degradacja związków organicznych jest czteroetapowym 
procesem zależnym od aktywności mikroorganizmów i warunków operacyj-
nych. Pierwszym etapem procesu jest hydroliza substancji organicznych do 
prostych związków takich jak aminokwasy, cukry proste, długołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe oraz alkohole. Warunkiem właściwego przebiegu tego etapu 
jest obecność bakterii posiadających zdolność wytwarzania enzymów hydroli-
tycznych3. Jako że jednym z najczęściej wykorzystywanych substratów są od-
pady pochodzenia roślinnego, zawierające wysokie stężenia związków lignoce-
lulozowych, to ważne jest, aby w środowisku znajdowały się mikroorganizmy 
wytwarzające hydrolazy. Do najczęściej występujących bakterii beztlenowych 
odpowiedzialnych za rozkład celuloz zalicza się Bacterioides succinogenes, Clo-
stridium lochhadii, Clostridium cellobioporus, Ruminococcus flavefaciens, Rumi-
nococcus albus, Butyrivibrio fibrosolvens, Clostridium thermocellum, Clostridium 
stercorarium i Micromonospora bispora4. Hemicelulozy są rozkładane przez 
Bacterioides ruminicola, B. fibrisolvens, R. flavenfaciens i R. albus108. Białka są 

3  A. Schnürer, A. Jarvis, Microbiological Handbook for Biogaz Plants, Swedish Waste Manage-
ment, Swedish Gas Centre Report 207, 2010.
4  A. C. Palmisano, M. A. Barlaz, Microbiology of solid waste, CRC Press 1996.
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degradowane do peptydów, aminokwasów, azotu amonowego i dwutlenku 
węgla przez szereg bakterii wytwarzających proteazy. Zalicza się do nich głów-
nie proteolityczne Clostridium perfringens, C. bifermentans, C. histolyticum,  
i C. sporogenes. Dodatkowo, inne gatunki należące do rodzajów Bacterio-
ides, Butyrivibrio, Fusobacterium, Peptococcus, Campylobacter i Streptococcus 
biorą udział w rozkładzie białek do aminokwasów, a te do lotnych kwasów 
tłuszczowych. 

Hydroliza tłuszczów jest katalizowana przez enzymy określane jako este-
razy i prowadzi do powstawania nasyconych i nienasyconych długołańcucho-
wych kwasów tłuszczowych i glicerolu. Glicerol jest łatwo przyswajalny przez 
wiele mikroorganizmów, podczas gdy długołańcuchowe kwasy tłuszczowe  
w wyniku betaoksydacji są rozkładane do lotnych kwasów tłuszczowych i wo-
doru. Do beztlenowych mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład tłusz-
czów zalicza się Anaerovibrio lipotyca i Syntrophomonas wolfei, chociaż również 
bakterie z rodzajów Clostridium i Micrococcus posiadają zdolność dekompozy-
cji lipidów. 

Powstałe w wyniku hydrolizy cukry proste, długołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe i aminokwasy są wykorzystywane w drugim etapie - acidogene-
zie (tzw. faza kwaśna). Związki te są degradowane do lotnych kwasów tłusz-
czowych (LKT), głównie kwasu octowego, propionowego i masłowego oraz 
alkoholi, a także H2, CO2

5. Proporcje ilościowe poszczególnych LKT zależą 
od występujących gatunków bakterii beztlenowych i warunków operacyjnych 
procesu. Stężenie i proporcje poszczególnych LKT wytwarzanych podczas 
acidogenezy są niezwykle istotne, gdyż ma to wpływ na produkcję metanu6. 
Acidogeneza, w porównaniu z pozostałymi etapami procesu, charakteryzuje 
się wysoką szybkością rozkładu, gdzie główny szlak prowadzi do wytworzenia 
octanu, dwutlenku węgla i wodoru, a produkty fermentacji wykorzystywane 
są bezpośrednio w metanogenezie7. Zbyt wysokie stężenie wodoru może pro-
wadzić do nagromadzenia się mleczanu, etanolu i LKT. W fazie acidogenezy 
udział biorą bakterie należące do różnych grup filogenetycznych, stwierdzono  
 
 
 

5  S. Kalyuzhnyi, A. Veeken, B. Hamelers, Two-particle model of anaerobic solid state fermenta-
tion, “Water Sci. Technol.” 2000, nr 41(3), s. 43-50.
6  S. Hwang, Y. Lee, K. Yang, Maximisation of acetic acid production in partial acidogenesis of 
swine wastewater, “Biotechnol. Bioeng.” 2001, nr 75, s. 521-529.
7  B. Schink, Energetics of syntrophic cooperation in methanogenic degradation, “Microbiol. Mol. 
Biol. Rev” 1997, nr 61, s. 262-280.
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między innymi obecność Acitinomycetes, Bacteroidetes, Chloroflexi, Firmicutes 
i Proteobacteria 8,9.

Kolejnym etapem jest acetogeneza, w której obligatoryjne bakterie octa-
nowe degradują LKT powstałe podczas etapu acidogenezy do octanu, dwu-
tlenku węgla i wodoru10. Wysokie stężenie octanu uzyskuje się głównie podczas 
degradacji lotnych kwasów tłuszczowych, tj. propionianu i maślanu. Wzrost 
produkcji metanu następuje w wyniku przekształcenia lotnych kwasów tłusz-
czowych głównie w octan lub CO2 i H2. Dodatkowo, gromadzenie lotnych 
kwasów tłuszczowych (C3-C5) w reaktorze beztlenowym może prowadzić do 
obniżenia pH, co wpływa hamująco na wzrost mikroorganizmów metanogen-
nych11. Za przemianę lotnych kwasów tłuszczowych (C3-C5) w octan oraz 
CO2 i H2 odpowiedzialna jest grupa bakterii zwanych acetogenami syntro-
ficznymi, gdyż występują w syntrofii z metanogenami. Mikroorganizmy te 
charakteryzują się wolnym wzrostem oraz wysoką wrażliwością na zmiany wa-
runków operacyjnych procesu. Ponadto okres ich adaptacji do zmieniających 
się warunków środowiskowych jest bardzo długi, dlatego też proces syntezy 
metanu powinien być prowadzony w stabilnych warunkach dla rozwoju mi-
kroorganizmów12. Mikroorganizmy acetogenne występują wraz z metanoge-
nami zużywającymi wodór, gdyż podczas degradacji związków organicznych, 
stężenie wodoru musi być na niskim poziomie114. Działania syntroficzne obu 
grup mikroorganizmów równoważą procesy produkcji i rozkładu wodoru, co 
prowadzi do syntezy metanu. Do najczęściej występujących acetogenów syn-
troficznych zalicza się rozkładające walerian i maślan Syntrophomonas wolfeii 
oraz wykorzystujące propionian Syntrophobacter wolini13. 

Metanogeneza jest ostatnim etapem procesu produkcji biogazu, pod-
czas którego następuje synteza metanu i dwutlenku węgla. Proces ten jest 

8  A. Ueki, H. Akasaka, D. Suzuki, K. Ueki, Paludibacter propionicigenes gen. nov., sp. nov.,  
a novel strictly anaerobic, Gram-negative, propionate-producing bacterium isolated from plant res-
idue in irrigated rice-field soil in Japan, “Int. J. Syst. Evol. Microbiol.” 2006, nr 56, s. 39-44.
9  T. Yamada, Y. Sekiguchi, S. Hanada, H. Imachi, A. Ohashi, H. Harada, Y. Kamagata, 
Anaerolinea thermolimosa sp. nov., Levilinea saccharolytica gen. nov., sp. nov. and Leptolinea tar-
divitalis gen. nov., sp. nov., novel filamentous anaerobes, and description of the new classes Anaero-
lineae classis nov. and Caldilineae classis nov. in the bacterial phylum Chloroflexi, “Int. J. Syst. Evol. 
Microbiol.” 2006, nr 56, s. 1331-40.
10  P. Fox, F. G. Pohland, Anaerobic treatment applications and fundamentals: substrate specific-
ity during phase separation, “Water Environ. Res.” 1994, nr 66, s. 716-724.
11  J. L. Garcia, B. K. C. Patel, B. Ollivier, Taxonomic, phylogenetic, and ecological diversity of 
methanogenic Archaea, “Anaerobe” 2000, nr 6, s. 205-226.
12  J. Xing, C. Criddle, R. Hickey, Effects of a long-term periodic substrate perturbation on an 
anaerobic community, “Water Res.” 1997, nr 31, s. 2195-2204.
13  S. H. Zinder, Physiological ecology of methanogens, [in:] (red.) Ferry J.G., Methanogenesis: 
Ecology, Physiology, Biochemistry and Genetics, Chapman and Hall, New York 1993, s. 128-206.
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przeprowadzony głównie przez bakterie metanogenne, dla których podstawo-
wymi substratami są octan, dwutlenek węgla i wodór. Do produkcji metanu 
mogą być również wykorzystywane aminy metylowe i alkohole14. Podobnie 
jak w innych etapach procesu produkcji biogazu, również podczas metanoge-
nezy występują różne grupy mikroorganizmów. Dominującą grupą są arche-
ony, które jako substrat do produkcji biogazu wykorzystują octan. Drugą gru-
pę stanowią hydrogenotrofy, dla których podstawowym substratem jest wodór 
i dwutlenek węgla. Do metanogenów rozkładających octan zalicza się głównie 
Methanosaeta i Methanosarcina, podczas gdy do metanogenów wykorzystują-
cych wodór Methanobacterium, Methanococcs, Methanogenium i Methanobre-
vibacter115,118. Methanosaeta i Methanosarcina charakteryzują się różnym tem-
pem wzrostu, a także różnią się zdolnością do wykorzystywania octanu15.

Molekularne metody badania mikroorganizmów

Proces beztlenowej fermentacji składa się z czterech etapów, jednak 
wszystkie fazy prowadzone są równolegle przez szereg bakterii i archeonów, 
które są współzależne od siebie. Stabilny proces produkcji biogazu o wyso-
kiej zawartości metanu można osiągnąć tylko wtedy, gdy interakcje między 
różnymi grupami bakterii są prawidłowe. Istnieje duże ryzyko, że proces ten 
może ulec pogorszeniu lub nawet zatrzymaniu, gdy interakcje te są zakłócone 
z jakiegokolwiek powodu. Konieczne jest więc posiadanie odpowiednich me-
tod umożliwiających szybkie i efektywne monitorowanie obecności i rozwoju 
wszystkich mikroorganizmów zaangażowanych w ten proces. 

Zastosowanie metod molekularnych daje przewagę nad tradycyjnymi 
technikami, ponieważ nie wymagają one przeprowadzenia hodowli bakteryj-
nych na podłożach hodowlanych. Ponadto metody te charakteryzują się czu-
łością, powtarzalnością wyników, a przede wszystkim szybkością ich uzyska-
nia. Techniki oparte na analizie materiału genetycznego są szczególnie istotne  
w przypadku bakterii metanogennych, bardzo wrażliwych na zmiany warun-
ków środowiskowych. Metody molekularne dają możliwość zdecydowanie  
 
 
 

14  Y. Liu, W. B. Whitman, Metabolic, phylogenetic, and eclogical, diversity of the methanogenic 
archaea, “Ann. NY Acad. Sci.” 2008, nr 1125, s. 171-189.
15  P. Westerman, B. K. Ahring, R. Mah, Treshold acetate aoncetration for acetate catabolism by 
aceticlastic methanogenic bacteria, “Appl. Environ. Microbiol.” 1989, nr 55, s. 514-515.
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efektywniejszej ich identyfikacji w oparciu o uwarunkowania środowiskowe 
aniżeli techniki konwencjonalne16. 

Metody elektroforetyczne

Metody elektroforetyczne umożliwiają skuteczną kontrolę struktury 
zbiorowisk mikroorganizmów, a przez to wczesną diagnozę zaburzenia ich 
składu, a dzięki temu kontrolę procesu produkcji biogazu17. Możliwość bez-
pośredniej ekstrakcji materiału genetycznego, zastosowanie łańcuchowej re-
akcji polimerazy (PCR) oraz rozdziału elektroforetycznego stworzyły nowe 
możliwości uzyskania danych o strukturze zbiorowisk mikroorganizmów bez-
tlenowej fermentacji metanowej. Metodami elektroforetycznymi najczęściej 
wykorzystywanymi do badania zbiorowisk metanogennych są: elektroforeza 
w gradiencie czynnika denaturującego (DGGE, ang. Denaturing Gradient Gel 
Electrophoresis), elektroforeza polimorfizmu długości terminalnych fragmen-
tów restrykcyjnych (T-RFLP, ang. Terminal - Restriction Fragment Length 
Polymorhism), analiza regionu zlokalizowanego między genami 16S a 23S 
rRNA (RISA, ang. Ribosomal Intergenic Spacer Analysis) i jej zautomatyzowa-
na wersja - ARISA. 

DGGE 

Elektroforeza w gradiencie czynnika denaturującego (DGGE) umożli-
wia rozdział fragmentów DNA o tej samej długości, natomiast różniących się 
budową nukleotydową. Przy zastosowaniu tej metody bada się dwuniciowe 
fragmenty DNA, przeważnie odpowiadające fragmentowi genu kodującego 
16S rRNA. Różnice w jego sekwencji nukleotydowej warunkują odmienną 
ruchliwość cząstek w żelu denaturującym, zatrzymując je na innych wysoko-
ściach odpowiadających różnemu stężeniu czynnika chemicznego. Fragmenty 
dsDNA migrują w żelu poliakryloamidowym zgodnie z masą cząsteczkową, 
a ekspozycja na wzrastające stężenie denaturanta prowadzi do ich częścio-
wej denaturacji, co z kolei zmienia tempo ich migracji. Uzyskany rozdział 
fragmentów jest determinowany różną temperaturą topnienia związaną  

16  S. Ciesielski, Metody molekularne w badaniach struktury i funkcji zbiorowisk mikroorgani-
zmów, [w:] (red.) I. Wojnowska-Baryła, Trendy w biotechnologii środowiskowej, Wydawnictwo 
UWM, Olsztyn 2008.
17  B. F. Pycke, C. Etchebehere, P. Van de Caveye, A. Negroni, W. Verstraete, N. Boon,  
A time-course analysis of four full-scale anaerobic digesters in relation to the dynamics of change of 
their microbial communities, “Water Sci. Technol.” 2011, nr 63(4), s. 769-775.
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z charakterystyczną sekwencją nukleotydową18. Dzięki tej metodzie możliwe 
jest porównywanie sekwencji kwasów nukleinowych w tych samych genach 
różnych mikroorganizmów, uzyskując charakterystyczny dla próbki wzór 
prążkowy. Porównując wzory prążkowe różnych prób można z powodzeniem 
obserwować zachodzące w czasie zmiany w składzie zbiorowisk mikroorga-
nizmów. DGGE ze względu na niski koszt, łatwość użycia oraz możliwość 
analizowania wielu prób jednocześnie są powszechnie stosowane w badaniu 
ekologii mikroorganizmów fermentacji metanowej. Worm i in. (2009)19 ba-
dali zmiany w strukturze zbiorowisk mikroorganizmów w zależności od składu 
pożywki hodowlanej dostarczanej do reaktora. Determinowano wpływ braku 
molibdenu, wolframu oraz selenu na aktywność i strukturę bakterii degradu-
jących kwas propionowy w reaktorze anaerobowym typu UASB (ang. Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket). 

T-RFLP

Pokrewną metodą elektroforetyczną stosowaną w badaniu struktury 
populacji mikroorganizmów aktywnych w procesach produkcji biogazu jest 
technika wykorzystująca polimorfizmu długości terminalnych fragmentów re-
strykcyjnych (T-RFLP). W metodzie tej jeden ze starterów wykorzystywanych 
w reakcji PCR jest znakowany barwnikiem fluorescencyjnym pozwalającym 
na detekcję jedynie wyznakowanych terminalnych fragmentów restrykcyj-
nych. Powielony badany fragment DNA jest poddawany trawieniu enzymami 
restrykcyjnymi, następnie długości terminalnych fragmentów DNA odczy-
tywane są przy pomocy detektora fluorescencji lub sekwenatora kapilarnego. 
Metoda ta umożliwia badanie bogactwa, różnorodności, struktury oraz dy-
namiki złożonych zbiorowisk mikroorganizmów w reaktorach anaerobowych. 
Głównym ograniczeniem tej techniki są trudności z doborem właściwych star-
terów reakcji PCR oraz jej niska czułość20. Mimo wspominanych czynników 

18  G. Muyzer, E. C. de Waal, A. G. Uitterlinden, Profiling of complex microbial populations by 
denaturing gradient gel electrophoresis analysis of polymerase chain reaction-amplified genes coding 
for 16S rRNA, “Appl. Environ. Microbiol.” 1993, nr 59(3)z, s. 695-700.
19  P. Worm, F. G. Fermoso, P. N. L. Lens, C. M. Plugge, Decreased activity of a propionate 
degrading community in a UASB reactor fed with synthetic medium without molybdenum, tungsten 
and selenium, “Enzyme Microb. Tech.” 2009, nr 45(2), s. 139-145.
20  H. Hayashi, M. Sakamoto, M. Kitahara, Y. Benno, Molecular analysis of fecal microbiota 
in elderly individuals using 16S rDNA library and T-RFLP, “Microbiol. Immunol.” 2003, nr 
47(8), s. 557-570.
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utrudniających analizę, McKeown i in. (2009)21 z sukcesem zastosowali me-
todę T-RFLP do badania bioróżnorodności w fermentorach beztlenowych 
zasilanych odciekami przemysłowymi zaszczepionymi biomasą mezofilną. 
Przydatność techniki T-RFLP potwierdzili także Zupančič i in. (2009)22. 
Autorzy monitorowali wpływ odcieków browarniczych z dodatkiem różnego 
stężenia drożdży browarniczych w reaktorze anaerobowym typu UASB na 
zmianę struktury mikrobiologicznej. 

RISA

Analiza odcinka zlokalizowanego między genami kodującymi 16S i 23S 
rRNA jest metodą powszechnie stosowaną w badaniu zbiorowisk mikroor-
ganizmów pozwalającą na uzyskanie danych w formie wzorów prążkowych, 
jeśli zastosuje się jej tradycyjną wersję polegającą na rozdziale produktów 
PCR w żelu. Możliwość automatycznego przeprowadzenia analizy (ARISA) 
pozwala na uzyskanie wyższej rozdzielczości przy wysokiej czułości detekcji, 
a otrzymane wyniki mają formę zbioru pików, co pozwala na wykrycie zdecy-
dowanie wyższej liczby różnych mikroorganizmów w porównaniu z metodą 
RISA23. Zależność ta została potwierdzona przez Ciesielskiego i in. (2013)24 
podczas badania metanogennych archeonów w beztlenowym fermentorze 
zasilanym kiszonką kukurydzy z dodatkiem miskanta cukrowego (rys. 1).  
W pracy tej zastosowano dwa różne warianty ARISA, z których jeden polegał 
na wykorzystaniu elektroforezy kapilarnej, a drugi na zastosowaniu elektrofo-
rezy mikroprzepływowej.

21  M. McKeown, C. Scully, A. Enright, F. Chinalia, C. Lee, T. Mahony, T. Collins,  
V. O’Flaherty, Psychrophilic methanogenic community development during long-term cultivation 
of anaerobic granular biofilms, “The ISME Journal” 2009, nr 3, s. 1231–1242.
22  G. D. Zupančič, I. Skrjanec, R. M. Logar, Anaerobic co-digestion of excess brewery yeast in 
a granular biomass reactor to enhance the production of biomethane, “Bioresour. Technol.” 2012, 
nr 124, s. 328-337.
23  L. Ranjard, F. Poly, J. C. Lata, C. Mouge, J. Thioulouse, S. Nazaret, Characterization 
of Bacterial and Fungal Soil Communities by Automated Ribosomal Intergenic Spacer Analysis 
Fingerprints: Biological and Methodological Variability, “Appl. Environ. Microbiol.” 2001,  
nr 67(10), s. 4479–4487.
24  S. Ciesielski, K. Bułkowska, D. Dabrowska, D. Kaczmarczyk, P. Kowal, J. Możejko, Ri-
bosomal Intergenic Spacer Analysis as a Tool for Monitoring Methanogenic Archaea Changes in an 
Anaerobic Digester, “Curr. Microbiol.” 2013, nr 67(2), s. 240–248.
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Rysunek 1. Przykładowy wynik analizy archeonów metanogennych uzyskany z wyko-
rzystaniem elektroforezy kapilarnej (A) i mikroprzepływowej (B)
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Metody masowego sekwencjonowania DNA

Ostatnio coraz częściej złożone środowiska mikrobiologiczne bada się 
wykorzystując metody sekwencjonowania masowego określane jako sekwen-
cjonowanie II i III generacji (Next Generation Sequencing, NGS). Dzięki 
rozwojowi tych technologii, możliwe było stworzenie wysokoprzepustowych 
sekwenatorów umożliwiających jednoczesne sekwencjonowanie nawet milio-
nów fragmentów DNA. Do najczęściej wykorzystywanych technik sekwencjo-
nowania drugiej generacji należą: 454-pirosekwencjonowanie, Solexa i SOLiD. 
Obecnie coraz częściej wykorzystuje się metody sekwencjonowania trzeciej ge-
neracji, takie jak SMRT i Oxford Nanopore. 

Pirosekwencjonowanie jest pierwszą metodą sekwencjonowania nowej 
generacji, opierającą się na sekwencjonowaniu przez syntezę, podczas któ-
rej jest monitorowana inkorporacja nukleotydów w czasie rzeczywistym. Jej 
zasada opiera się na dwóch reakcjach enzymatycznych z udziałem sulfurazy  
i lucyferazy oraz przemiany uwolnionych pirofosforanów w sygnał świetlny 
rejestrowany przez światłoczułą matrycę CCD. 

Inną, powszechnie wykorzystywaną metodą sekwencjonowania drugiej 
generacji jest Solexa, którą na rynek wprowadziła firma Illumina (San Die-
go, USA). W metodzie tej do pofragmentowanego DNA przyłącza się krótkie 
adaptery, które mają zdolność przyłączania się do płytki. Fragmenty DNA 
przyczepiają się do płytki obydwoma końcami tworząc tzw. mostki. Mostki te 
są matrycą, na której namnażane są kolejne nici potomne, tworząc sektory lub 
polony (ang. polymerase generated colonies), z których każdy reprezentuje inny 
powielony fragment DNA. Wszystkie fragmenty DNA w polonie sekwencjo-
nuje się równolegle z wykorzystaniem światłoczułej matrycy umożliwiającej 
uzyskanie milionów odczytów jednocześnie25. Applied Biosystems (Foster 
City, USA), po kilku latach od wprowadzenia metody Solexa, wprowadziła 
nową metodę sekwencjonowania SOLiD opartą na łączeniu fragmentów DNA 
(ligacji). Każda z wymienionych technik umożliwia uzyskanie informacji o bu-
dowie nukleotydowej badanych genomów bądź ich wybranych fragmentów. 
Uzyskane sekwencje DNA mogą być wykorzystane do analizy genomów lub 
metagenomów, jeśli sekwencjonowaniu poddano metagenomowe DNA po-
chodzące z próbek środowiskowych. Analiza metagenomowego DNA polega 
najczęściej na identyfikacji taksonów wchodzących w skład badanej próbki do 
czego wykorzystuje się zbiory sekwencji DNA zgromadzone w Banku Genów.

25  M. Kotowska, J. Zakrzewska-Czerwińska, Kurs szybkiego czytania DNA –nowoczesne techni-
ki sekwencjonowania, „Biotechnologia” 2010, nr 4(91), s. 24-38.
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Niewątpliwie opracowanie metod sekwencjonowania nowej generacji 
stanowiło rewolucję w badaniach genomowych, głównie dzięki znacznemu 
zwiększeniu przepustowości oraz radykalnemu obniżeniu kosztów sekwen-
cjonowania, w porównaniu do metod pierwszej generacji. Mimo tych zalet 
technologie NGS posiadają również szereg ograniczeń wynikających głów-
nie z krótkich długości pojedynczych odczytów. Złożenie tych wielu krót-
kich elementów w pełen obraz może być niekiedy bardzo trudne. W związku 
z tymi wadami pojawiła się potrzeba opracowania kolejnej generacji metod 
sekwencjonowania, przezwyciężających opisane powyżej ograniczenia i po-
zwalających na zwiększenie długości uzyskiwanych odczytów. Technologie 
sekwencjonowania trzeciej generacji w przeciwieństwie do drugiej generacji 
nie bazują na amplifikacji i sekwencjonowaniu krótkich fragmentów DNA, 
ale wykorzystują bezpośrednie sekwencjonowanie pojedynczej cząsteczki 
DNA. Najbardziej znanymi przykładami tego typu technologii są Single Mo-
lecule Real Time (SMRT) firmy Pacific Biosciences (PacBio) oraz technologia 
Oxford Nanopore.

W technologii SMRT proces sekwencjonowania przeprowadzany jest na 
płytkach szklanych zawierających wiele małych studzienek nazwanych zero-

-mode waveguides (ZMW). Pojedyncza cząsteczka DNA jest sekwencjonowa-
na przez polimerazę DNA unieruchomioną wewnątrz ZMW. W metodzie tej 
wykorzystywane są nukleotydy znakowane różnymi fluoroforami. W momen-
cie wbudowania nukleotydu do syntetyzowanej nici emitowana jest niewielka 
ilość światła, co umożliwia detekcję i rozpoznanie, który rodzaj nukleotydu 
został przyłączony. W metodzie Oxford Nanopore wykorzystuje się zupełnie 
inne podejście do sekwencjonowania. Sekwencjonowanie odbywa się w tym 
przypadku na opornej elektrycznie membranie, w której znajduje się tysiące 
porów o nanometrowej średnicy. Jednoniciowy DNA w momencie przecho-
dzenia przez pory powoduje zmianę parametrów elektrycznych membrany. 
Ponieważ rozmiar każdego rodzaju nukleotydu jest inny, każdy z nich posiada 
unikalną sygnaturę elektryczną.

Jedna z pierwszych prac, w których wykorzystano podejście polegające 
na sekwencjonowaniu metagenomu zbiorowiska mikroorganizmów odpowie-
dzialnych za syntezę biogazu zostało opisane przez Schlüter’a i in. (2008)26. 

26  A. Schlüter, T. Bekel, N. N. Diaz, M. Dondrup, R. Eichenlaub, K. H. Gartemann,  
I. Krahn, L. Krause, H. Krömeke, O. Kruse, J. H. Mussgnug, H. Neuweger, K. Niehaus,  
A. Pühler, KK. J. Runte, R. Szczepanpwski, A. Tauch, A. Tilker, P. Viehöver, A. Goessmann, 
The metagenome of a biogas-producing microbial community of a production-scale biogas plant fer-
menter analyzed by the 454-pyrosequencing technology, “J. Biotechnol.” 2008, nr 136, s. 77–90.
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W badaniach tych, DNA wyizolowano z reaktorów zasilanych kiszonką ku-
kurydzy, zielonego żyta i niewielką ilością obornika. Sekwencjonowanie prze-
prowadzono na platformie Genome Sequencer FLX (454 - pirosekwencjono-
wanie). Dzięki uzyskanym wynikom można było stwierdzić, że w badanych 
próbkach obecnych było 956 taksonów mikroorganizmów. Wśród stwierdzo-
nych taksonów przeważały Clostridia (52 %), dużo było również Bacteroide-
tes (12 %) i Bacilli (12 %) oraz Methanomicrobiales (10%). Clostridia były 
reprezentowane głównie przez Clostridium thermocellum, który to mikroorga-
nizm posiada zdolność syntezy niezwykle efektywnego kompleksu enzymów 
zdolnych do degradacji polisacharydów27. Wśród metanogennych Archaea 
najczęściej występowały gatunki z klasy z Methanomicrobia i rodzaju Metha-
nocellus. Methanocellus należy do gatunków, które wytwarzają metan poprzez 
szlak hydrogenotroficzny. 

Korzystanie z wysokiej przepustowości pirosekwencjonowania jest przy-
datne nie tylko do charakterystyki mikroorganizmów związanych z fermenta-
cją, ale również do badania szlaków metabolicznych związanych z degradacją 
biomasy i syntezą metanu28. Autorzy tych badań wykorzystując pirosekwen-
cjonowanie (Genome Sequencer FLX Titanium, Roche) do analizy meta-
genomu, udowodnili, że bakterie i archeony stanowią odpowiednio 91,5 %  
i 4,4% wszystkich mikroorganizmów. Wśród bakterii dominowały przedstawi-
ciele Firmicutes i Clostridia, a w dalszej kolejności Proteobacteria i Bacteroidetes.  
W szczególności gatunki z rodzajów Aminobacterium, Psychrobacter, Anaero-
coccus, Clostridium, Syntrophomonas i Bacteroides, odgrywały według autorów, 
kluczową rolę w początkowym etapie rozkładu białek, tłuszczów, celulozy  
i innych polisacharydów. Dominującymi metanogenami były gatunki nale-
żące do Methanomicrobia, a wśród nich Methanosarcina barkeri fusaro, który 
jest zdolny do rozkładu wielu substratów i zawiera zarówno acetotroficzne, jak  
i hydrogenotroficzne drogi syntezy metanu29. 

27  V. V. Zverlov, G. A. Velikodvorskaya, W. H. Schwarz, Two new cellulosome components 
encoded downstream of celI in the genome of Clostridium thermocellum: the non-processive endoglu-
canase CelN and the possibly structural protein CseP, “Microbiology” 2003, nr 149, s. 515–524.
28  A. Li, Y. Chu, X. Wang, L.. Ren, J. Yu, X. Liu, J. Yan, L. Zhang, S. Wu, S. Li, A pyrose-
quencing-based metagenomic study of methane-producing microbial community in solid-state biogas 
reactor, “Biotechnol. Biofuels.” 2013, nr 6:3.
29  Y. Liu, Handbook of Hydrocarbon and Lipid Microbiology, Volume 1. Edited by Timmis KN. 
Berlin Heidelberg: Springer-Verlag 2010. 
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Podobne wyniki do poprzednio cytowanych uzyskał Wirth i in. (2012)30 
wykorzystując metodę sekwencjonowania SOLiD™ (Applied Biosystems). 
Chociaż warunki fermentacji beztlenowej były nieco inne, wyniki sekwen-
cjonowania wydają się prowadzić do tych samych wniosków. Przedstawicie-
le typów Firmicutes i Bacteroidetes odgrywają najważniejszą rolę w hydrolizie 
biomasy roślinnej. Ponadto, autorzy wykryli wiele gatunków z rodzaju Clo-
stridium należących do domeny Bacteria.

Wiele powszechnie stosowanych metod sekwencjonowania DNA II i III 
generacji generuje gigabitowe bazy danych. Chociaż zapewnia to wysoki po-
ziom głębokości sekwencjonowania na próbkę, krótkie długości odczytu mogą 
ograniczać zdolność do składania dłuższych sekwencji DNA, szczególnie przy 
ocenie złożonych społeczności mikroorganizmów. Takie problemy mogą po-
jawić się w przypadku genów o niskiej rozbieżności ewolucyjnej pomiędzy 
organizmami, czy też w przypadku sekwencji repetytywnych dłuższych niż 
długość pojedynczego odczytu (np. operony rRNA). Jednym ze sposobów na 
rozwiązanie tych problemów jest połączenie wielu wzajemnie uzupełniających 
się technologii sekwencjonowania. Połączenie metody sekwencjonowania  
II generacji z metodami III generacji daje większe prawdopodobieństwo po-
krycia regionów problematycznych w przypadku metod sekwencjonowania 
dostarczających krótkich odczytów. Takie podejście pokazano m. in. w pracy 
Frank i in. (2016)31, gdzie zaprezentowano różne zastosowania danych uzy-
skanych metodą PacBio w analizie metagenomicznej zespołu drobnoustrojów 
w reaktorze beztlenowym. 

Podsumowanie

Odnawialne źródła energii są alternatywą dla paliw kopalnych takich jak 
ropa naftowa, węgiel i gaz, których wydobycie jest ograniczone, a na któ-
rych wciąż opiera się gospodarka światowa. Beztlenowa degradacja nieogra-
niczonych ilości odpadów organicznych jest ponadto doskonałym sposobem 
na redukcję zanieczyszczeń organicznych odpadów stałych i ciekłych, efektu 
cieplarnianego i wszystkich konsekwencji z tym związanych. Wykorzystanie 
odpadów organicznych do produkcji biogazu jest uzasadnioną ekonomicznie 

30  R. Wirth, E. Kovacs, G. Maroti, Z. Bagi, G. Rakhely, L. Kovacs, Characterization of a bio-
gas-producing microbial community by short-read next generation DNA sequencing, “Biotechnol. 
Biofuels.” 2012, nr 5, s. 41-56.
31  A. Frank, Y. Pan, A. Tooming-Klunderud, V. G. H. Eijsink, A. C. McHardy, A. J. Ned-
erbragt, P. B. Pope, Improved metagenome assemblies and taxonomic binning using long-read 
circular consensus sequence data. „Sci. Rep.” 2016, nr 6:25373.



58

MARTYNA GODZIEBA, KATARZYNA BUŁKOWSKA, DOROTA DĄBROWSKA I IN.

i przyjazną środowisku technologią umożliwiającą produkcję energii bez wy-
twarzania dodatkowych ilości dwutlenku węgla. Uzyskany na tej drodze bio-
gaz może być użyty do wytwarzania prądu elektrycznego, ciepła lub paliwa do 
pojazdów i maszyn. 

Głównym czynnikiem decydującym o sukcesie w procesie syntezy bioga-
zu jest poznanie struktury mikroorganizmów oraz zrozumienie zachodzących 
między nimi oddziaływań. Dlatego też poprzez wykorzystanie coraz nowocze-
śniejszych metod molekularnych realne jest poznanie struktury i zrozumienie 
funkcji zbiorowisk mikroorganizmów. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie 
wydajności procesu, jak również opracowanie nowych rozwiązań zmierzają-
cych do syntezy metanu i innych bioproduktów. 
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MOLECULAR METHODS  
FOR TESTING METHANE FERMENTATION 

MICROORGANISMS

Summary: Methane fermentation is a process of controlled decompo-
sition of biodegradable substances, used to manage organic municipal 
waste, agri-food waste, and excessive sludge from wastewater treatment 
plants. During this process, organic waste is reduced, and gas, mainly 
methane and carbon dioxide, are synthesized. Biogas is an alternative 
to fossil fuels and can be used to generate electricity, heat or, as mo-
tor fuel. The main factor determining success in the biogas synthesis 
process is understanding the mechanism of this process, especially the 
microorganisms playing the role in this process and the interactions 
between them. For this purpose, several molecular techniques, based 
on the analysis of genetic material, have been developed. They have 
an advantage over traditional techniques because they do not require 
growing bacteria on culture medium and have greater sensitivity and 
repeatability.

Keywords:  anaerobic digestion, biogas, DNA, metagenomics, me-
thane.
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ANALIZA  
TOKSYKOLOGICZNA ODCIEKÓW  

ZE SKŁADOWISK ODPADÓW.  
MODELE BIOLOGICZNE  

W BADANIACH ZANIECZYSZCZEŃ 
ŚRODOWISKA POTENCJALNIE 

NIEBEZPIECZNYCH DLA 
ZDROWIA CZŁOWIEKA

Streszczenie: Składowanie jest jedną z najstarszych obecnie stosowa-
nych metod gospodarowania odpadami, aczkolwiek nadal bardzo po-
wszechną. Wskutek zachodzących podczas magazynowania odpadów 
złożonych procesów chemicznych i biologicznych powstaje odciek ze 
składowiska. Ze względu na możliwość przenikania odcieków ze skła-
dowisk do wód gruntowych i ich migracji na znaczne odległości, analiza 
ich właściwości toksykologicznych jest bardzo ważna. Mogą one stano-
wić potencjalne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego i dla zdrowia 
człowieka. Aby oszacować ich potencjał cytotoksyczny, przeprowadzo-
no badania ich właściwości fizykochemicznych oraz analizy ich cyto-
toksyczności w wybranych szczepach bakteryjnych i normalnych oraz 
nowotworowych komórkach skóry ludzkiej. Uzyskane wyniki wskazują 
na różne odpowiedzi różnych szczepów bakterii w zależności od stężenia 
odcieku. Fibroblasty pod wpływem odcieków, szczególnie w wyższych 
stężeniach, wykazały spadek ich żywotności i wzrost poziomu apoptozy, 
a komórki czerniaka A-375 przeciwnie - wzrost względnej żywotności  
 

1  Dr n. farm., Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii, Wydział Budownictwa i Nauk  
o Środowisku, Politechnika Białostocka. 

Finansowanie: Praca została zrealizowana w ramach pracy nr WZ/WBiIŚ/3/2019 i sfinansowa-
na ze środków na naukę MNiSW.
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i spadek apoptozy. Przedstawione wyniki wskazują na potencjalnie cy-
totoksyczne i kancerogenne właściwości badanych odcieków. 

Słowa kluczowe: odcieki ze składowisk, fibroblasty, czerniak, cytotok-
syczność, bakterie.

ORCID: 0000-0002-7711-3017.

Wstęp 

Biorąc pod uwagę wzrost liczebności populacji ludzkiej, postępującą 
urbanizację i wynikający z tego wzrost produkcji odpadów na mieszkańca, na-
leży podkreślić, że właściwe zarządzanie odpadami jest kluczowym aspektem 
zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Utylizacja odpadów 
na składowiskach jest jedną z najstarszych obecnie stosowanych metod go-
spodarki odpadami, ale nadal bardzo powszechną na całym świecie. Podczas 
przechowywania odpady podlegają wielu kompleksowym procesom biolo-
gicznym i fizykochemicznym, w wyniku czego powstaje złożony produkt – 
tzw. odciek. W składzie takiego produktu prawie zawsze identyfikowane są 
podstawowe kategorie chemiczne związków z grup ważnych zanieczyszczeń 
środowiska, takich jak metale ciężkie, organiczne ksenobiotyki, a także roz-
puszczone związki organiczne i nieorganiczne. Skład chemiczny odcieku zale-
ży głównie od rodzaju odpadów magazynowanych na składowisku, ale także 
od stopnia infiltracji wody, stopnia nawodnienia, technologii zastosowanej 
na składowisku oraz stopnia degradacji odpadów2. Odcieki ze składowisk 
odpadów są ważnym z ekologicznego punktu widzenia rodzajem zanieczysz-
czenia środowiska, ponieważ mogą przenikać do wód gruntowych i migro-
wać na znaczne odległości, stanowiąc zagrożenie dla ekosystemu i zdrowia 
publicznego. W rezultacie składniki chemiczne odcieku mogą gromadzić 

2  H. Omar, S. Rohani, Treatment of landfill waste, leachate and landfill gas: a review, “Front. 
Chem. Sci. Eng.” 2015, 9 (1), s. 15–32; V. Torretta, N. Ferronato, I. A. Katsoyiannis, A. K. 
Tolkou, M. Airoldi, Novel and conventional technologies for landfill leachates treatment: a review, 

“Sustainability” 2017, 9 (1), s. 9; P. Yao, Perspectives on technology for landfill leachate treatment, 
“Arab. J. Chem.” 2017, 10, s. 2567–S2574; T. H. Christensen, P. Kjeldsen, P. L Bjerg, D. L. 
Jensen, J. B. Christensen, A. Baun, H.-J. Albrechtsen, G. Heron, Biogeochemistry of landfill 
leachate plumes, “Appl. Geochem.” 2001, 16 (7–8), s. 659–718.
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się w różnych ogniwach łańcucha pokarmowego3. Tradycyjne metody ana-
lizy odcieków obejmują przede wszystkim testy chemiczne ograniczające się 
głównie do oznaczania metali ciężkich i związków organicznych o właściwo-
ściach rakotwórczych, estrogennych i toksycznych. Pozwalają one na wstęp-
ne oszacowanie zagrożenia i ryzyka, jakie odcieki stanowią dla środowiska  
i człowieka4. Jednak tylko testy biologiczne przeprowadzone z wykorzystaniem 
organizmów modelowych pozwalają ocenić ich potencjalną toksyczność dla 
organizmów żywych. Jeśli model biologiczny wykorzystany do badań zostanie 
odpowiednio wybrany lub gdy testy zostaną przeprowadzone na kilku różnych 
modelach biologicznych, wówczas istnieje duża szansa na uzyskanie reprezen-
tatywnych wyników toksyczności tak złożonej matrycy. Możliwe jest badanie 
biodostępności i interakcji składników próbki, a w konsekwencji działania 
addytywnego, synergistycznego lub antagonistycznego w danym modelu bio-
logicznym5. Ghosh i in. przedstawili w swojej pracy przeglądowej różne biolo-
giczne metody analizy toksykologicznej złożonych matryc zawierających różne 
zanieczyszczenia środowiska w postaci mieszanin związków6. W celu zbadania 
potencjalnie toksycznego wpływu składników odcieków i/lub osadów ścieko-
wych na organizmy żywe stosuje się jako modele biologiczne linie komórkowe 
ludzkie i zwierzęce, np.:, ryb, ale także różne szczepy bakteryjne i wybrane ga-
tunki glonów. Jedną z najczęstszych metod jest pomiar poziomu hamowania 
bioluminescencji naturalnie luminescencyjnych bakterii z gatunku Aliivibrio 
fischeri zgodnie z normą ISO, 19987. Baderna i in. w swojej pracy skupili się na 
kulturach ludzkich komórek in vitro jako głównym modelu biologicznym po-
zwalającym oszacować potencjalne ryzyko związane z odciekami ze składowisk 
odpadów dla zdrowia ludzi8. Jednym z głównych powodów coraz częstszego 
stosowania testów biologicznych wykorzystujących kultury ludzkich komórek 
in vitro jest ich bardzo wysoka wrażliwość na mutagenne i rakotwórcze toksyny 

3  C. Khalil, C. Al Hageh, S. Korfali, R. S. Khnayzer, Municipal leachates health risks: chemical 
and cytotoxicity assessment from regulated and unregulated municipal dumpsites in Lebanon, “Che-
mosphere” 2018, 208, s. 1–13; N. Sang, G. Li, Genotoxicity of municipal landfill leachate on root 
tips of Vicia faba, „Mutat. Res.” 2004, 560 (2), s. 159–165.
4  B. O. Clarke, T. Anumol, M. Barlaz, S. A. Snyder, Investigating landfill leachate as a source 
of trace organic pollutants, „Chemosphere” 2015, 127, s. 269–275.
5  M. Farre, D. Barcelo, Toxicity testing of wastewater and sewage sludge by biosensors, bioassays 
and chemical analysis, “Trends Anal. Chem.” 2003, 22, s. 299–310.
6  P. Ghosh, I. S. Thakur, A. Kaushik, Bioassays for toxicological risk assessment of landfill leach-
ate: a review, “Ecotoxicol. Environ. Saf.” 2017, 141, s. 259–270.
7  Polish Standard. PN-EN ISO 11348-3:2008 Water Quality. Determination of the Inhibitory 
Effect of Water Samples on Light Emission by Vibrio Fischeri (Study on Luminescent Bacteria). Part 
3: Method Using Lyophilized Bacteria; ISO: Poland, Warsaw 2008. 
8  D. Baderna, F. Caloni, E. Benfenati, Investigating landfill leachate toxicity in vitro: A review 
of cell models and endpoints, “Environ Int.” 2019, 122, s. 21-30.
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obecne w matrycach środowiskowych. Kompetencja metaboliczna ludzkich 
linii komórkowych jest ich ważną właściwością, ponieważ wiele składników 
matryc środowiskowych, takich jak odcieki lub osady ściekowe, wykazuje swój 
genotoksyczny i/lub rakotwórczy potencjał dopiero po aktywacji metabolicz-
nej9. Jedną z najczęściej używanych linii komórkowych do takich badań jest 
HepG2 - ludzka linia komórek raka wątroby. Wynika to z faktu, że wątroba 
jest organem najbardziej narażonym na działanie toksyn po wniknięciu ich do 
organizmu przez układ pokarmowy. Należy jednak wspomnieć, że inne linie 
komórkowe są również wykorzystywane jako model do badania toksyczności 
osadów ściekowych i odcieków ze składowisk odpadów. Należą do nich mię-
dzy innymi MFC-7, limfocyty, fibroblasty, linia Jurkat, CHO, HOS, NIH / 
3T3 i MVLN. Najczęściej stosowanymi testami są test MTT, test kometowy 
i test błękitu trypanu. Najważniejsze metody opierają się na pomiarze cyto-
toksyczności, proliferacji, żywotności komórek i genotoksyczności. Zwykle 
średni czas ekspozycji komórek na badany odciek w szerokim zakresie stężeń 
procentowych wynosi od 24 do 48 godzin. Aby jednak zweryfikować uzy-
skane wyniki testów cytotoksyczności, należy wykonać kilka różnych testów 
opartych na różnych zasadach, np. test integralności błony komórkowej (test 
LDH i test neutralnej czerwieni), test aktywności wybranych kaspaz jako mar-
kerów apoptozy i test zaburzeń metabolizmu energetycznego (poziom ATP, 
redukcja rezazuryny)10.

Celem niniejszej pracy było określenie potencjalnej toksyczności próbek 
odcieków ze składowiska odpadów uzyskanych z lokalnego składowiska od-
padów komunalnych. Biorąc pod uwagę potencjalną toksyczność odcieku i 
możliwość ich ostatecznej migracji do środowiska i poprzez infiltrację do wód 
gruntowych, głównym celem pracy jest analiza ich działania w różnych mode-
lach biologicznych, ale także badanie ich składu chemicznego.

9  H. Glatt, I. Gemperlein, F. Setiabudi, K. L. Platt, F. Oesch, Expression of xenobiotic-me-
tabolizing enzymes in propagatable cell cultures and induction of micronuclei by 13 compounds, 

„Mutagenesis” 1990, 5, s. 241–249.
10  C. Prasse, D. Stalter, U. Schulte-Oehlmann, J. Oehlmann, T. A. Ternes, Spoilt for choice: 
a critical review on the chemical and biological assessment of current wastewater treatment technol-
ogies, “Water Res.” 2015, 87, s. 237–270.
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Materiały i metody

WłAścIWoścI FIzyko-chEmIcznE oDcIEkóW 

Analizowane w niniejszym badaniu odcieki pochodziły z basenów reten-
cyjnych składowiska odpadów stałych zlokalizowanego w północno-wschod-
niej części Polski (Hryniewicze koło Białegostoku). Próbki poddano trzy-
krotnej filtracji z zastosowaniem filtrów strzykawkowych (Merck Millipore)  
o porowatości 0,22µm, aby zapobiec mikrobiologicznej kontaminacji linii ko-
mórkowej A-375 i linii komórkowej fibroblastów oraz szczepów bakteryjnych. 
Otrzymane filtraty używano do dalszych analiz.

Stężenia całkowitego węgla organicznego (TOC), a także azotu całkowi-
tego (TN) określono przy użyciu analizatora Shimadzu TOC-5050A. Metale 
ciężkie, a także aluminium, siarka, fosfor i cyna były analizowane za pomocą 
aparatu S2 PICOFOX S2 TXRF (Total X-Ray Reflection Fluorescence), Bru-
ker, Berlin, Niemcy.

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT) określono za pomocą sys-
temu pomiarowego OxiTop. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) 
mierzono za pomocą testu ChZT (Merck Millipore), pH-metr Hacha został 
użyty do określenia pH i przewodności elektrycznej (EC). Zmętnienie okre-
ślono metodą nefelometryczną za pomocą urządzenia WTW 550 IR. Kolor 
określono w skali platynowo-kobaltowej za pomocą spektrofotometru Hach 
DR 4000. Do oznaczenia zawartości jonów nieorganicznych zastosowano 
chromatograf jonowy Thermo Scientific ICS 5000+. WWA oznaczono stosu-
jąc system GC-MS Triple Quad 7890B. Badanie obejmowało 16 określonych 
WWA: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluor, fenantren, antracen, fluoranten, 
piren, benzo (a) antracen, chryzen, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, 
benzo (a) piren, indeno (1, 2, 3-cd) piren, dibenzo (a, h) antracen, benzo  
(g, h, i) perylen.

AnALIzA cyToTokSycznoścI oDcIEkóW W komóRkAch PRokARIoTycznych

Szczepy bakteryjne wykorzystane w badaniach - Escherichia coli (ATCC 
25922) i Bacillus subtilis (ATCC 11774) pochodziły z kolekcji ATCC (Ame-
rican Type Culture Collection, Manassas, VA, USA). Były one hodowane  
w podłożu Mueller Hinton II Broth (MH II) w 37°C. Następnie, po 24h in-
kubacji, kultury zawieszono w świeżej płynnej pożywce MH II, w której koń-
cowe stężenie komórek bakterii wynosiło około 108 jtk/mL (jtk – jednostek 



68

AGATA JABŁOŃSKA-TRYPUĆ

tworzących). W celu oszacowania aktywności antybakteryjnej badanych próbek 
użyto zawiesiny E. coli i B. subtilis w gęstości 106 jtk/mL. Przygotowanie testu 
metodą podwójnych mikrorozcieńczeń w płytce 96-dołkowej wykonano we-
dług Jabłońska-Trypuć11. Końcowe stężenia analizowanych próbek odcieków  
w kolejnych dołkach wynosiły: 50%, 25%, 12.5%, 6.25%, 3.13%, 1.56%, 
0.78%, 0.39%, 0.20% i 0.10%. Aktywność antymikrobiologiczna odcieków 
w stosunku do E. coli i B. subtilis była analizowana z wykorzystaniem testu 
MTT oraz testu luminescencyjnego BacTiter-Glo™ według Jabłońska-Trypuć 
(2020) i Jabłońska-Trypuć (2019)12. Wyniki przedstawiono jako relatywną 
żywotność komórek badanych szczepów w porównaniu do kontroli wyrażoną 
w procentach. Każdy eksperyment został powtórzony trzykrotnie w celu wy-
konania analizy statystycznej otrzymanych wyników. 

AnALIzA cyToTokSycznoścI oDcIEkóW W komóRkAch EukARIoTycznych 

Potencjalna toksyczność odcieków była badana przy użyciu dwóch ludz-
kich linii komórkowych – czerniaka A-375 oraz linii fibroblastów skóry ludz-
kiej. Obie linie pochodziły z kolekcji ATCC (American Type Culture Col-
lection). Obie linie były hodowane w medium DMEM zawierającym 4.5mg/
ml glukozy suplementowanym 10% surowicy bydlęcej FBS (foetal bovine 
serum), penicyliną (100U/mL) i streptomycyną (100µg/mL), w 37°C w at-
mosferze 5% CO2. Żywotność komórek obu analizowanych linii była badana 
w następujących stężeniach próbek odcieków: 0.1%, 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 
2.5%, 5%, 10%, 15%, 20% i 30%. Czas inkubacji wynosił 24h.

Badane próby odcieków były przechowywane w lodówce w temp. 4°C. 
Były one dodawane do medium hodowlanego w ilości pozwalającej na osią-
gnięcie stężeń końcowych w zakresie: 0.1%, 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 5%, 
10%, 15%, 20% i 30%. Komórki kontrolne były inkubowane bez badanych 
związków w medium hodowlanym.

11  A. Jabłońska-Trypuć, U. Wydro, L. Serra-Majem, A. Butarewicz, E. Wołejko, The Com-
parison of Selected Types of Municipal Sewage Sludge Filtrates Toxicity in Different Biological 
Models: From Bacterial Strains to Mammalian Cells. Preliminary Study, „Water” 2019, 11,  
s. 2353.
12  A. Jabłońska-Trypuć, U. Wydro, L. Serra-Majem, A. Butarewicz, E. Wołejko, The Analysis 
of Bifenox and Dichlobenil Toxicity in Selected Microorganisms and Human Cancer Cells, “Int. J. 
Environ. Res. Public Health” 2019, 16(21), 4137; A. Jabłońska-Trypuć, U. Wydro, E. Wołe-
jko, G. Świderski, W. Lewandowski, Biological Activity of New Cichoric Acid–Metal Complexes 
in Bacterial Strains, Yeast-Like Fungi, and Human Cell Cultures In Vitro, “Nutrients” 2020, 
12(1), s. 154.
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Cytotoksyczność była mierzona przy wykorzystaniu dwóch metod. Jedna 
z nich to test MTT oparty na reakcji z bromkiem 3-(4,5-dimetyltiazol-2-y-
l)-2,5-difenyltetrazolowym13. Fibroblasty wysiewano na płytki 96-dołkowe 
w gęstości 2x104komórek/dołek. Komórki linii A-375 wysiewano na płyt-
ki 96-dołkowe w gęstości 5x103 komórek/dołek. Obie linie były następnie 
kultywowane przez 24h, po czym zmieniano medium na zawierające badane 
związki w opisanych stężeniach. Po 24-godzinnym czasie inkubacji komór-
ki płukano trzykrotnie PBS-em i inkubowano z roztworem MTT (5 mg/
mL w PBS) przez 2 godziny w 37°C w 5% CO2 w inkubatorze. Następnie 
dodawano 100µL DMSO i inkubowano hodowlę w ciemności przez następ-
ne 2 godziny. Po tym czasie mierzono absorbancję przy długości fali 570nm  
w czytniku płytek GloMax®-Multi Microplate Multimode Reader. Żywotność 
komórek obu linii była obliczana jako procent komórek kontrolnych inkubo-
wanych bez badanych związków. Wszystkie eksperymenty wykonano w trzech 
powtórzeniach. 

Druga metoda zastosowana w celu oszacowania cytotoksyczności bada-
nych próbek odcieków była oparta na pomiarach luminescencji. Użyto ze-
stawu CellTiter-Glo™ 2.0 Assay (Promega, Madison, WI). Pomiary zostały 
wykonane wg instrukcji producenta. Luminescencja została zmierzona przy 
użyciu czytnika płytek GloMax®-Multi Microplate Multimode Reader. Ba-
danie przeprowadzono w trzech powtórzeniach, aby zapewnić powtarzalność 
wyników i przeprowadzić analizę statystyczną.

BADAnIE PozIomu APoPTozy

Apoptoza została zbadana w obu liniach komórkowych przy zastosowa-
niu testu bioluminescencyjnego opartego na pomiarach aktywności kaspaz 3/7 

- Caspase-Glo® 3/7 assay. Komórki obu badanych linii zostały wysiane na białe 
płytki 96-dołkowe i hodowane przez 24h. Po tym czasie zostały poddane dzia-
łaniu badanych odcieków w wyżej opisanych stężeniach. Czas inkubacji wyno-
sił 24h. Po określonym czasie inkubacji medium hodowlane zostało usunięte  
i przeprowadzono test wg zaleceń producenta. Zasada działania testu jest opar-
ta na pomiarach poziomu luminescencji, które są proporcjonalne do poziomu 
aktywności wybranych kaspaz w komórkach. Do wykonania pomiarów uży-
to czytnika płytek GloMax®-Multi Microplate Multimode Reader. Badanie 

13  J. Carmichael, W. G. DeGraff, A. F. Gazdar, J. D. Minna, J. B. Mitchell, Evaluation  
of a tetrazolium-based semiautomated colorimetric assay: Assessment of chemosensitivity testing, 

“Cancer Res.” 1987, 47, s. 936–942.
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przeprowadzono w trzech powtórzeniach, aby zapewnić powtarzalność wyników  
i przeprowadzić analizę statystyczną. 

Średni poziom apoptozy oszacowano również przy użyciu metody 
mikroskopii fluorescencyjnej z zastosowaniem barwników - jodku propidyny 
i kalceiny-AM (zestaw do podwójnego barwienia komórek zawierający jodek 
propidyny i kalceinę - AM, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA).

AnALIzA STATySTycznA

W celu oszacowania każdego analizowanego parametru, dla każdego 
badanego stężenia analizowanych związków, wykonano trzy powtórzenia. 
Wszystkie wyniki wyrażono jako średnie ± odchylenia standardowe (SD) i są 
one przedstawione jako wykresy słupkowe. Różnice między średnimi obliczo-
no stosując jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA. Dla różnic istotnych 
statystycznie wykonano test Dunnetta, w którym porównano średnie wyniki 
uzyskane dla kontroli i pozostałych zmiennych. Istotne efekty zaprezentowa-
no jako: * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001.

Do porównania średnich wyrażonych jako kombinacja dwóch czynni-
ków: żywotności i metody, zastosowano dwuczynnikową analizę wariancji 
(ANOVA), a istotne średnie porównano testem Tuckeya przy p ≤ 0,05. 

Zastosowano program Statistica 13.0 (StatSoft, Kraków, Polska).

Wyniki

WłAścIWoścI FIzykochEmIcznE oDcIEkóW 

Główne właściwości fizyko-chemiczne analizowanych próbek odcieków 
ze składowiska odpadów przedstawiono w tabeli 1. Spośród wszystkich ana-
lizowanych metali najwyższe wartości zanotowano dla Fe, Sn i Al, natomiast 
wśród jonów najwyższą wartość uzyskano dla Cl-, K + i NH4 +. Wśród ana-
lizowanych WWA najwyższe wartości uzyskano dla dibenzo [a, h] antracenu, 
acenaftenu i benzo [a] antracenu.
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Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne analizowanych odcieków ze składowiska 
odpadów

Parametr Wartość Parametr Wartość 

Zawartość metali Właściwości fizyko-chemiczne 

Fe (mg/L) 5,611 pH 7,8
Mn (mg/L) 0,282 Barwa (jednostki Pt-Co) 2710
Cu (mg/L) 0,049 Przewodnictwo elektryczne (mS/cm) 10,62
Ni (mg/L) 0,166 OWO (mg/L) 592
Cr (mg/L) 0,611 BZT5 (mg/L) 64
Zn (mg/L) 0,194 ChZT (mg/L) 1900
Pb (µg/L) 0,044 Mętność (NTU) 16
Cd (mg/L) 0,001 K+ (mg/L) 859,725
Sn (mg/L) 8,779 NH4

+(mg/L) 583,18
Al (mg/L) 3,003 P(mg/L) 1,042
Hg (mg/L) <0,001 Mg2+(mg/L) 38,783

Ca2+(mg/L) 105,311
S (mg/L) 64,345
Cl-(mg/L) 1561,08

WWA (µg/L)

Naftalen 0,3438 Benzo[a]antracen 0,4940
Acenaftalen 0,0619 Chryzen 0,0550
Acenaften 0,3941 Benzo[b]fluoranten 0,1725
Fluoren 0,0871 Benzo[k]fluoranten 0,1615
Fenantren 0,3653 Benzo[a]pyren 0,0123
Antracen 0,1161 Indeno[1,2,3-cd]pyren 0,1926
Fluoranten 0,0429 Dibenzo[a,h]antracen 0,5031
Pyren 0,2093 Benzo[gi]perylen 0,0321

WPłyW cyToTokSycznoścI oDcIEkóW  
nA WzRoST komóREk SzczEPóW BAkTERyjnych

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono wpływ różnych stężeń badanych od-
cieków ze składowiska odpadów na wzrost szczepów B. subtilis i E. coli, któ-
ry został zmierzony za pomocą dwóch metod: BacTiter-Glo™ na podstawie 
pomiaru luminescencji i metody kolorymetrycznej z odczynnikiem MTT. 
Wyniki uzyskane dla B. subtilis wskazują, że największy efekt stymulujący 
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zaobserwowano po zastosowaniu odcieków w stężeniu 1,56% (BacTiter-
-GloTM) i 3,13% (MTT), a wzrost bakterii był wyższy o 24% (BacTiter-
-GloTM) i 64% w porównaniu do kontroli. Zgodnie z wynikami uzyska-
nymi po zastosowaniu BacTiter-Glo™, inkubacja z odciekami w stężeniach 
13%, 6,25%, 0,78%, 0,39%, 0,20% i 0,10% powodowała spadek żywotności  
B. subtilis w porównaniu do kontroli. Przy użyciu testu MTT zaobserwo-
wano efekt stymulujący w większości badanych stężeń. Ponadto zauważono,  
że odcieki ze składowisk odpadów tylko w stężeniu 3,13% wykazywały działa-
nie hamujące wzrost bakterii. Wyniki analizy wariancji względnej żywotności 
komórek B. subtilis wykazały, że znacznie wyższe wartości badanego parame-
tru uzyskano dla testu MTT. Jeśli chodzi o wpływ odcieków na żywotność  
E. coli, zaobserwowano, że każde z badanych stężeń powodowało wzrost ży-
wotności komórek w obu zastosowanych metodach. Najwyższy efekt sty-
mulujący odnotowano przy stężeniu 13%. Znaczące różnice uzyskano tylko 
dla B. subtilis w zależności od zastosowanej metody.

WPłyW cyToTokSycznoścI oDcIEkóW nA WyBRAnE LInIE komóRkoWE 

W obu analizowanych liniach komórkowych zaobserwowano istotnie 
różne wyniki dotyczące względnej żywotności komórek (rys. 3 i 4). Wyniki 
testu MTT wskazały, że żywotność komórek czerniaka linii A-375 pod wpły-
wem analizowanych odcieków istotnie wzrosła. Najwyższe wzrosty badanego 
parametru zaobserwowano przy stężeniach 2,5%, 5% i 10%, gdzie osiągały 
wartości odpowiednio większe o 42%, 30% i 45% w porównaniu z próbą 
kontrolną stanowiącą 100% względnej żywotności. Luminescencyjny test 
CellTiter-Glo dał podobne wyniki wskazując na znaczny wzrost żywotności 
komórek czerniaka. Z drugiej strony, jak można było oczekiwać, w linii ko-
mórkowej fibroblastów zauważono znaczny spadek proliferacji komórek pod 
wpływem każdego badanego stężenia odcieków. Wraz ze wzrostem stężenia 
odcieków odnotowano zmniejszenie żywotności komórek. Wyniki uzyskane 
w teście MTT potwierdzono w testach luminescencyjnych.
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Rysunek 1. Względna żywotność komórek bakterii E. coli (A) i B. subtilis (B)

* względna żywotność komórek bakterii E. coli (A) i B. subtilis (B) traktowanych 
wzrastającymi stężeniami odcieku przez 24 godziny, obliczona jako odsetek komórek 
kontrolnych (C), mierzona za pomocą testu BacTiter-GloTM i MTT. Wartość na 
wykresie jest średnią z trzech niezależnych eksperymentów. Dane przedstawiono 
jako średnia ± odchylenie standardowe. * - p <0,05, ** - p <0,01, *** - p <0,001 
reprezentują statystycznie istotne różnice względem kontroli, oszacowane za pomocą 
testu Dunnetta.



74

AGATA JABŁOŃSKA-TRYPUĆ

Rysunek 2. Aktywność antybakteryjna odcieku w zależności od żywotności badanego 
szczepu bakteryjnego (B. subtilis i E. coli) i zastosowanej metody (BacTiter-Glo ™  
i MTT)

* różne litery nad słupkami wskazują na statystycznie istotne różnice między średnimi 
ocenianymi testem Tukeya przy p<0,05.
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Rysunek 3. Względna żywotność komórek czerniaka A-375

* względna żywotność komórek czerniaka A-375 traktowanych wzrastającymi 
stężeniami odcieku przez 24 godziny, obliczona jako odsetek komórek kontrolnych, 
mierzona za pomocą testu (A) CellTiter-GloTM i (B) MTT. Dane przedstawiono 
jako średnia ± odchylenie standardowe. * - p <0,05, ** - p <0,01, *** - p <0,001 
reprezentują statystycznie istotne różnice względem kontroli, oszacowane za pomocą 
testu Dunnetta.
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Rysunek 4. Względna żywotność komórek fibroblastów skóry ludzkiej

* względna żywotność komórek fibroblastów skóry ludzkiej traktowanych wzrastającymi 
stężeniami odcieku przez 24 godziny, obliczona jako odsetek komórek kontrolnych, 
mierzona za pomocą testu (A) CellTiter-GloTM i (B) MTT. Dane przedstawiono 
jako średnia ± odchylenie standardowe. * - p <0,05, ** - p <0,01, *** - p <0,001 
reprezentują statystycznie istotne różnice względem kontroli, oszacowane za pomocą 
testu Dunnetta.



77

ANALIZA TOKSYKOLOGICZNA ODCIEKÓW ZE SKŁADOWISK ODPADÓW ...

Wyniki analizy poziomu apoptozy wykazały również w przypadku komó-
rek czerniaka duży spadek aktywności kaspaz 3/7 w porównaniu z komórkami 
kontrolnymi (rys. 5). Jest to zgodne z wynikami testu na żywotność komórek. 
Badane odcieki nie powodują apoptozy w komórkach nowotworowych, a na-
wet hamują ją już w niskich stężeniach. Z drugiej strony, w zdrowych komór-
kach - fibroblastach, odcieki powodują znaczny wzrost poziomu aktywności 
kaspazy 3/7 w najniższych analizowanych stężeniach. Z kolei przy stężeniach 
2,5% i wyższych aktywność kaspazy ponownie spada poniżej poziomu kontro-
lnego, co może oznaczać nekrotyczną śmierć komórek spowodowaną działa-
niem badanych odcieków.

Uzyskane wyniki potwierdzono analizą mikroskopową wybranych stę-
żeń badanych odcieków (rys. 6). Badanie przeprowadzone z zastosowaniem 
mikroskopii fluorescencyjnej wykazało obecność komórek apoptotycznych  
w linii fibroblastów i ich brak w linii czerniaka A-375.

Dyskusja

Odcieki ze składowisk odpadów są potencjalnie niebezpiecznym produk-
tem ubocznym powstającym podczas przechowywania różnego rodzaju odpa-
dów. Mogą powodować zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych nie tylko 
w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska, ale także w dużych odległościach 
od niego stanowiąc potencjalny problem ekologiczny i zagrożenie dla życia  
i zdrowia ludzi. Oszacowanie potencjalnej toksyczności i co za tym idzie ryzy-
ka jakie odcieki mogą stanowić dla środowiska i dla zdrowia ludzi, może być 
przeprowadzone różnymi metodami. Zwykle pierwszym i podstawowym ro-
dzajem badań próbek środowiskowych pobranych ze składowisk odpadów jest 
ich analiza fizyko-chemiczna. Jednak badania tylko i wyłącznie właściwości 
fizycznych i chemicznych nie dają możliwości określenia dokładnie toksycz-
ności, jaką charakteryzować się mogą badane próbki względem organizmów 
żywych. Ponieważ coraz łatwiej dostępne są testy biologiczne oparte na kul-
turach bakteryjnych, algach, bezkręgowcach wodnych, a nawet rybach, zakres 
badań toksykologicznych stale się poszerza. Od około 20 lat obserwuje się stale 
rosnącą tendencję do wykorzystywania kultur komórek ludzkich in vitro jako 
modelu do badania biologicznych skutków ekspozycji na odcieki14.

Badane próbki odcieków charakteryzują się wysokim stężeniem ChZT, 
BZT i WWA. Ze względu na wysoką zawartość materii organicznej, duży 

14  D. Baderna, F. Caloni, E. Benfenati, Investigating landfill…, op. cit., s. 21-30.
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ładunek azotanów i azotu amonowego odcieki mogą stanowić potencjalnie 
istotne zagrożenie, jeśli dostaną się bezpośrednio do środowiska bez wcze-
śniejszych procesów oczyszczania. Zaobserwowano ciemny kolor próbek, któ-
ry zwykle związany jest z obecnością substancji humusowych. Jest to zgodne  
z danymi literaturowymi wskazującymi na wysoką zawartość materii organicz-
nej w odciekach15. Qiu A i wsp. przedstawili kolejność jonów metali ciężkich 
wg ich potencjału toksycznego, Cr>Cd>Cu>Zn>Ni, wskazując pierwiastki, 
które mają najwyższy potencjał toksyczny. Autorzy stwierdzili również, że 
różne jony metali ciężkich wykazują więcej niż jeden rodzaj toksyczności16.  
W prezentowanych badaniach zaobserwowano wysoki poziom wspomnia-
nych jonów metali i wykazano, podobnie jak Qiu A i in., że nawet śladowe 
ilości jonów metali ciężkich mogą gromadzić się w komórkach i ostatecznie 
wykazywać toksyczne działanie na mikroorganizmy. W niniejszym badaniu 
przeprowadzono różnorodne testy chemiczne i biologiczne przedstawiając 
różne możliwości oszacowania potencjalnej toksyczności złożonych matryc 
środowiskowych, takich jak odcieki ze składowisk odpadów.

Istnieje niewiele danych dotyczących bezpośredniego wpływu odcieków 
ze składowisk odpadów na wybrane szczepy bakteryjne. Głównym modelem 
bakteryjnym do badania toksyczności próbek środowiskowych jest Allivibrio 
fischeri, ale w takich analizach stosuje się również szczepy takie jak: Escheri-
chia coli i Bacillus subtilis17. Prezentowane wyniki wskazują, że w przypadku 
B. subtilis niższe stężenia odcieków powodowały wyższą toksyczność, a z dru-
giej strony w przypadku E. coli zaobserwowano znaczące zmiany żywotności 
komórek pod wpływem badanych odcieków. Tylko 13% stężenie wykaza-
ło działanie stymulujące na komórki E. coli. Uzyskane dane wskazujące na 
wzrost względnej żywotności B. subtilis w porównaniu z kontrolą, są zgod-
ne z danymi literaturowymi wskazującymi, że B. subtilis jest raczej odporny 
na toksyczne związki chemiczne i jest najliczniejszą bakterią obecną w osa-
dzie czynnym18. Dlatego bakteria ta jest idealnym kandydatem do badania 

15   M. Vedrenne, R. Vasquez-Medrano, D. Prato-Garcia, B. A. Frontana-Uribe, J. G. 
Ibanez, Characterization and detoxification of a mature landfill leachate using a combined coagu-
lation–flocculation/photo Fenton treatment, “J. Hazard. Mater.” 2012, s. 2012.
16   A. Qiu, Q. Cai, Y. Zhao, Y. Guo, L. Zhao, Evaluation of the Treatment Process of 
Landfill Leachate Using the Toxicity Assessment Method, “Int. J. Environ. Res. Public Health.” 
2016, 21,13(12), s. E1262.
17   D. J. Thomas, S. F. Tyrrel, R. Smith, S. J. Farrow, Bioassays for the evaluation of 
landfill leachate toxicity, “Toxicol. Environ. Health B Crit Rev.” 2009, 12(1), s. 83-105.
18   H. Takigami, S. Matsui, T. Matsuda, Y. Shimizu, The Bacillus subtilis rec-assay:  
A powerful tool for the detection of genotoxic substances in the water environment. Prospect for assess-
ing potential impact of pollutants from stabilized wastes, „Waste Manage.” 2002, 22, s. 209–213.
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toksyczności odcieków.
 
Rysunek 5. Apoptoza w komórkach fibroblastów (A) i komórkach czerniaka A-375 
(B)

* apoptoza w komórkach fibroblastów (A) i komórkach czerniaka A-375  
(B) traktowanych wzrastającymi stężeniami odcieku przez 24 godziny wyrażona 
jako poziom aktywności kaspaz 3/7. Dane przedstawiono jako średnia ± odchylenie 
standardowe. * - p <0,05, ** - p <0,01, *** - p <0,001 reprezentują statystycznie 
istotne różnice względem kontroli, oszacowane za pomocą testu Dunnetta.
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Rysunek 6. Wpływ wybranych stężeń odcieku na apoptozę w komórkach fibroblastów 
(A) i komórkach czerniaka (B)

* wpływ wybranych stężeń odcieku na apoptozę w komórkach fibroblastów  
(A) i komórkach czerniaka (B) ocenianą za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego 
(powiększenie 200 ×). Komórki fibroblastów traktowano odciekiem w stężeniu 2%, 
komórki czerniaka traktowano odciekiem w stężeniu 5% przez 24h i wybarwiono 
kalceiną-AM i jodkiem propidyny. 
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Ludzkie linie komórkowe są coraz powszechniej stosowanym modelem  
w analizie wpływu zanieczyszczeń środowiskowych na organizm człowieka. 
Pozwalają na szybkie, precyzyjnie i relatywnie mniej kosztowne uzyskanie du-
żej ilości wyników cytotoksyczności – tzw. screening, w krótkim czasie. Biorąc 
pod uwagę względy bioetyczne stanowią również doskonałą alternatywę dla 
testów na zwierzętach. Do najczęściej wykorzystywanych w badaniach cy-
totoksyczności należą linie takie jak MCF-7, HepG2 lub limfocyty, jednak 
inne linie komórkowe są również coraz częściej wykorzystywane jako model 
biologiczny do analizy in vitro wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdro-
wie ludzi. Przykładem mogą być normalne ludzkie fibroblasty skóry i linia 
czerniaka ludzkiego Me45, które zostały wykorzystane w pracy Widziewicza i 
in., w której porównano efekty toksyczne surowych i oczyszczonych odcieków 
ze składowisk odpadów z różnych systemów oczyszczania19. Uzyskane wyniki 
wskazują, że analizowane odcieki wykazują znaczący wpływ zarówno na nor-
malne, zdrowe komórki, jak i komórki nowotworowe, ale należy zauważyć, 
że na dwóch różnych liniach komórkowych uzyskano zupełnie różne wyniki. 
Analizowany zakres stężeń odcieków, na które eksponowane były badane ko-
mórki, był podobny, jak wskazano w danych literaturowych. Według Gosh 
i wsp. komórki linii HepG2 eksponowano na odcieki w zakresie stężeń od  
0 do 20% w teście MTT20. Podobnie jak w prezentowanych badaniach Gosh 
i in. zaobserwowali istotny efekt cytotoksyczny. Uzyskane wyniki wskazują na 
statystycznie istotne zmiany względnej żywotności komórek w zakresie stężeń 
odcieku od 1,5% do 5% i dotyczy to obu badanych linii komórkowych, ale z 
odwrotnym wpływem na analizowany parametr. Baderna i wsp. badali rów-
nież cytotoksyczność odcieków w podobnym zakresie stężeń i stwierdzili, że są 
cytotoksyczne nawet w niskich stężeniach, ale także po dłuższym czasie inku-
bacji21. Prezentowane wyniki wskazujące na potencjał cytotoksyczny i kance-
rogenny badanych odcieków są zgodne z wynikami analizy chemicznej. Od-
cieki zawierają dużą ilość związków cytotoksycznych i kancerogennych, na co 
wskazują wyniki analiz chemicznych. Metale ciężkie, WWA i amoniak obecne 
w próbkach mogą powodować stres oksydacyjny, a tym samym wywoływać 
apoptozę. Zostało to również wykazane przez Eckers i in. w ich badaniach 

19  K. Widziewicz, J. Kalka, M. Skonieczna, P. Madej, The comet assay for the evaluation of 
genotoxic potential of landfill leachate, “Scientific World J.” 2012, s. 435239.
20  P. Ghosh, A. Gupta, I. Indu Thakur, Combined chemical and toxicological evaluation of 
leachate from municipal solid waste landfill sites of Delhi, India, “Environ. Sci. Pollut. Res.” 2015, 
22, s. 9148–9158.
21  D. Baderna, F. Caloni, E. Benfenati, Investigating landfill…, op. cit., s. 21-30.
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na linii HepG222. Zaobserwowano, że raczej niższe stężenia odcieków  
w zakresie od 1,5% do 2% spowodowały znaczny wzrost poziomu apoptozy  
w fibroblastach. W komórkach czerniaka nie zaobserwowano żadnych zna-
czących zmian powyżej poziomu kontroli, a raczej spadek, co może oznaczać, 
że badane odcieki hamują apoptozę w komórkach nowotworowych czyniąc 
je bardziej odpornymi. Podobnie Alabi i wsp. przeanalizowali wybrane pa-
rametry w fibroblastach traktowanych odciekami w szerokim zakresie stężeń  
i zaobserwowali apoptotyczną fragmentację DNA w komórkach narażonych 
na najniższe stężenie odcieku, podczas gdy nekrozę stwierdzono po inkubacji  
w wyższych stężeniach wynoszących od 20 do 40%23. Uzyskane wyniki po-
twierdzono również poprzez wykonanie podwójnego barwienia fluorescencyj-
nego komórek eksponowanych na wybrane stężenia odcieków. Wszystkie te 
dane potwierdzają hipotezę, że szlak apoptotyczny może być jednym z mecha-
nizmów cytotoksyczności badanych odcieków.

Wnioski

Odcieki ze składowisk odpadów są potencjalnie wysoce toksycznym pro-
duktem ubocznym powstającym w efekcie składowania odpadów na składowi-
skach. Mogą zanieczyszczać gleby i wody gruntowe nie tylko w bezpośrednim 
sąsiedztwie składowiska, ale także w dużej odległości od niego, stanowiąc tym 
samym duże zagrożenie ekologiczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Najczęst-
sze metody analizy toksyczności próbek środowiskowych, w tym odcieków, 
opierają się na analizie fizyko-chemicznej, ale takie podejście nie jest wystar-
czające w badaniach toksyczności. Dlatego stosowanie biologicznych modeli 
in vitro jest coraz bardziej popularne. Organizmy modelowe, takie jak bak-
terie, glony i mikro-bezkręgowce wodne są powszechnie stosowane, ale tylko 
modele komórek ludzkich mogą odzwierciedlać możliwe przemiany metabo-
liczne zachodzące w narządach ludzkich, które mogą być narażone na kseno-
biotyki po przypadkowej ekspozycji na odcieki. Ludzkie linie komórkowe są 
również wykorzystywane do analizy in vitro molekularnych mechanizmów 
działania. W celu uzyskania możliwie najlepszych wyników potencjalnej tok-
syczności odcieków postanowiono przeprowadzić badania fizyko-chemiczne 

22  A. Eckers, K. Reimann, L. O. Klotz, Nickel and copper ion-induced stress signaling in hu-
man hepatoma cells: analysis of phosphoinositide 30-kinase/Akt signaling, “Biometals” 2009, 22, 
s. 307–316.
23  O. A. Alabi, A. A. Bakare, F. B. Filippin-Monteiro, J. A. Sierra, T. B. Creczynski-Pasa, 
Electronic waste leachate-mediated DNA fragmentation and cell death by apoptosis in mouse fibro-
blast (NIH/3T3) cell line, “Ecotoxicol. Environ. Saf.” 2013, 94, s. 87–93.
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i badania oparte na hodowlach wyselekcjonowanych szczepów bakteryjnych 
oraz komórek ludzkich in vitro. Przedstawione w pracy wyniki wyraźnie wska-
zują na konieczność monitorowania obecności odcieków w środowisku, po-
nieważ mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia eksponowanych populacji 
ludzkich i całego środowiska.
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TOXICOLOGICAL ANALYSIS OF LANDFILL LEACHATE.  
BIOLOGICAL MODELS IN THE STUDY  

OF ENVIRONMENTAL POLLUTION  
POTENTIALLY DANGEROUS TO HUMAN HEALTH

Summary: Waste storage is one of the oldest currently used methods of 
waste management, although still very common all over the world. As 
a result of complex chemical and biological processes occurring during 
the storage of waste, so-called leachate from the landfill is generated. 
Due to the possibility of leachate infiltration from landfills and their 
migration over a considerable distance, the analysis of their toxicological 
properties seems to be very important. They can pose a potential threat 
to the natural environment, but also to human health. To assess their 
toxic potential, studies of their physicochemical properties and analysis 
of their cytotoxicity were carried out in selected bacterial strains and 
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normal and cancerous cells derived from human skin. The obtained 
results show a variety of responses of different bacterial strains 
depending on the leachate concentration used. Fibroblasts under the 
influence of leachates, especially at higher concentrations, showed 
a decrease in their viability and an increase in the level of apoptosis, 
while A-375 melanoma cells is the opposite - an increase in relative 
viability and a decrease in apoptosis. The presented results indicate the 
potentially cytotoxic and carcinogenic properties of the tested leachate.

Keywords: landfill leachate, fibroblasts, melanoma, cytotoxicity, bac-
teria.
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NANOCZĄSTEK POLISTYRENU 

NA KOMÓRKI KRWI

Streszczenie: Wraz ze wzrostem gospodarki rośnie zapotrzebowanie na 
produkty z tworzyw sztucznych. Z tego względu w ostatnim czasie co-
raz większe zainteresowanie budzi zagrożenie mikro- i nanoplastikiem. 
Istnieje coraz więcej doniesień naukowych świadczących o wpływie 
mikro- i nanocząstek plastiku na zanieczyszczenie środowiska (gleby, 
wody i powietrza) oraz kumulowanie się go w łańcuchu pokarmowym. 
Polistyren jest najczęściej używany na rynku światowym do produk-
cji tworzyw sztucznych. Powstaje on poprzez polimeryzację monome-
rów styrenu. Sugeruje się, że nanocząstki polistyrenu mogą wnikać do 
krwioobiegu, łączyć się lub wpływać na funkcjonowanie wszystkich 
elementów morfotycznych krwi.

Słowa kluczowe: nanocząstki, polistyren, erytrocyty, leukocyty, trom-
bocyty

Nr ORCID: 0000-0001-5954-9100.

1  mgr, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uni-
wersytet Łódzki.
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Wstęp

Materiały z tworzyw sztucznych są nieodłącznym elementem współcze-
snego świata, dlatego mogą powodować poważne zagrożenie dla środowiska 
i zdrowia ludzi. Do najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych na rynku 
światowym należą: polietylen (PE), polipropylen (PP), polichlorek winylu 
(PVC), polistyren (PS), poliuretan (PUR) i politereftalan etylenu (PET). Naj-
większy udział w produkcji plastiku około 40% stanowi przemysł opakowa-
niowy (rys. 1)2.

Rysunek 1. Produkcja tworzyw sztucznych w różnych gałęziach przemysłu

Źródło: Opracowanie na podstawie B. Worm, K. Lotze, I. Jubinville, C. Wilcox,  
J. Jambeck, Plastic as a Persistent Marine Pollutant, „Ann. Rev. Environ. Res.” 2017, 
nr 42, s. 1-26.

Właściwości tworzyw sztucznych tj. trwałość, elastyczność, odporność na 
czynniki środowiskowe oraz niska cena sprawiają, że ich ilość wciąż rośnie. 
W roku 2017 i 2018 produkcja tworzyw sztucznych wyniosła odpowiednio 
348 mln ton i 359 mln ton3. Hesler i wsp. sugerują, że wartości te mogą zna-
cząco wzrosnąć, gdyż co roku każdy z mieszkańców Europy zużywa ok. 31 
kg tworzyw plastikowych z czego tylko 30% podlega procesowi recyklingu4. 

2  B. Worm, K. Lotze, I. Jubinville, C. Wilcox, J. Jambeck, Plastic as a Persistent Marine Pol-
lutant, “Ann. Rev. Environ. Res.” 2017, nr 42, s. 1-26.
3  Plastic the Facts, An analysis of European plastics production, demand and waste data, Plastics 
Europe, 2019, s. 1-42.
4  M. Hesler, L. Aengenheister, B. Ellinger, R. Drexel, S. Straskraba, C. Jost, et al., Multi-end-
point toxicological assessment of polystyrene nano- and microparticles in different biological models 
in vitro, “Toxicol. Vitro” 2019, nr 61, s. 1-15.
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Ponadto odpady z tworzyw sztucznych stanowią około 60-80% zanieczyszczeń 
mórz i oceanów, a na niektórych obszarach ilość tych odpadów może osiągać 
nawet 90-95%5. Szacuje się, że co roku do morza uwalnianych jest 8 mln ton 
plastików. Istnieją obawy, że do roku 2050 w oceanach może znajdować się 
więcej odpadów plastikowych niż ryb, gdyż materiały te są odporne na czynni-
ki środowiskowe, co w konsekwencji prowadzi do ich zalegania w środowisku 
przez dziesięciolecia6,7.

Tworzywa sztuczne mogą zostać zdegradowane do wielkości mikro 
(<5000 nm) oraz nano (<100nm), na skutek degradacji większych przedmio-
tów z tworzyw sztucznych głównie poprzez szlaki mechaniczne i fotooksyda-
cyjne8. Udowodniono, że nanocząstki plastiku znajdują się m.in. w powietrzu9, 
wodzie10 oraz glebie11. Pojawia się również coraz więcej badań potwierdzają-
cych kumulowanie się nanocząstek plastiku w łańcuchu pokarmowym12, 13. 
Ponadto nanocząstki te mają zdolność przechodzenia przez błony komórko-
we i wnikanie do komórek i tkanek1. Decydującym czynnikiem wchłaniania 
cząstek przez organizm jest ich wielkość. Cząsteczki <150 µm mogą poten-
cjalnie zostać wchłonięte przez błonę śluzową jelit i przejść do układu lim-
fatycznego, cząsteczki <110 µm mogą dostać się do krwioobiegu przez żyłę 
 
 
 
 
 

5  D. Xanthos, T.R. Walker, International policies to reduce plastic marine pollution from sin-
gle-use plastics (plastic bags and microbeads): A review, “Mar. Pollut. Bull” 2017, nr 118 (1–2), 
s.17-26.
6  J.D. Sutter, How to stop the sixth mass extinction, CNN, 2016, [online], https: // edition.cnn. 
com /2016 / 12 /12/world/sutter-vanishing-help/index.html.
7  Plastic the Facts, An analysis of European plastics production, demand and waste data, Plastics 
Europe, 2016, s. 1-38.
8  S. Mason, D. Garneau, R. Sutton, Y. Chu, K. Ehmann, J. Barnes, et al., Microplastic pollu-
tion is widely detected in US municipal wastewater treatment plant effluent, “Environ. Poll.” 2016, 
nr 218, s. 1045-54.
9  A. Vianello, R. Jensen, L. Liu, J. Vollertsen, Simulating human exposure to indoor airborne 
microplastics using a breathing thermal manikin, “Sci. Rep.” 2019 nr 9, 8670, s. 1-11. 
10  A. Staroń, O. Długosz, J. Pulit-Prociak, et al., Analysis of the exposure of organisms to the 
action on nanomaterials, “Materials” 2020, nr 13(349), s. 1-18.
11  T.T. Awet, Y. Kohl, F. Meier, S. Straskraba, A.-L. Grun, T. Ruf, C. Jost, R. Drexel,  
E. Tunc, C. Emmerling, Effects of polystyrene nanoparticles on the microbiota and function-
al diversity of enzymes in soil, “Environ. Sci. Eur.” 2018, nr 30(11), s. 1-10.
12  C. Yooeun, K. Dokyung, W.K. Shin, A. Youn-Joo, Trophic transfer and individual impact 
of nano-sized polystyrene in a four-species freshwater food chain, “Sci. Rep.” 2018, nr 8, s. 1-11.
13  K. Mattsson, L. Hansson, T. Cedervall, Nanoplastics in the aquatic environment, “Environ. 
Sci. Proc. Imp.” 2015, nr 17, s. 712-21.
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wrotną, a cząsteczki <20 µm mogą dodatkowo kumulować się w narządach 
wewnętrznych14,15,16,17.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych dotyczą-
cych wpływu nanocząstek polistyrenu na komórki krwi (erytrocyty, leukocy-
ty, trombocyty)  ze względu na wzrastającą obecność mikro- i nanoplastiku  
w środowisku.

Polistyren

Polistyren (PS) to jeden z najczęściej wykorzystywanych rodzajów two-
rzywa sztucznego (rys.2). Związek ten otrzymywany jest w wyniku polime-
ryzacji monomerów styrenu. Jest on szeroko stosowany w wielu gałęziach 
gospodarki, głównie do produkcji styropianu, izolatorów i materiałów opa-
kowaniowych18. Biokompatybilność polistyrenu sprawia, że jest on także uży-
wany do produkcji urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego19. PS nie 
ulega biodegradacji w temperaturach poniżej 200°C, dlatego też jednorazowe 
produkty są dużym problemem i stanowią poważne źródło zanieczyszczeń 
środowiska20. 

14  EFSA, Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood. 
“EFSA J.” 2016, nr 14(6), 4501, s. 1-30.
15  C. Schmidt, C. Lautenschlaeger, E.-M. Collnot, M. Schumann, C. Bojarski, J.-D. Schulz-
ke, C.-M. Lehr, Stallmach A., Nano- and microscaled particles for drug targeting to in-
flamed intestinal mucosa—a first in vivo study in human patients, “J. Control. Release” 
2013, nr 165, s.139-145.
16  M. Smith, D.C. Love, C.M. Rochman, R.A. Neff, Microplastics in seafood and the im-
plications for human health, “Curr. Environ. Heal. Rep.” 2018, nr 5, s. 375-386.
17  S. Wright, F. Kelly, Plastic and human health: a micro issue?, “Environ. Sci. Technol.” 
2017, nr 51, s. 6634– 6647.
18  M. Samper, D. Garcia-Sanoguera, F. Parres, J. Lopez, Recycling of expanded polystyrene 
from packaging, “Prog. Rubb. Plast. Recycl. Technol” 2010, nr 26(2), s. 83-92. 
19  P.M. van Midwoud, A. Janse, M.T. Merema, G.M. Groothuis, E. Verpoorte, Comparison 
of biocompatibility and adsorption properties of different plastics for advanced microfluidic cell and 
tissue culture models, “Anal. Chem.” 2012, nr 1, 84(9), s. 3938-44.
20  Y. Tokiwa, B.P. Calabia, C.U. Ugwu, S. Aiba, Biodegradability of plastics, “Int. J. Mol. Sci.” 
2009, nr 10, s. 3722-42. 
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Rysunek 2. Wzór strukturalny polistyrenu

Źródło: Opracowanie własne.

PS oprócz nanocząstek może także uwalniać monomery styrenu. Nano-
cząstki polistyrenu (NP-PS) są szeroko stosowane w procesach biomedycznych 
i technologicznych  ze względu na swój kształt, rozmiar oraz różne modyfi-
kacje powierzchni21. Bezpieczeństwo oraz toksyczność styrenu w produktach 
codziennego użytku jest nadzorowana przez wiele agencji międzynarodowych. 
Ważnym aspektem tego nadzoru jest kontrola uwalniania monomerów styre-
nu do środowiska w trakcie procesów polimeryzacji lub topnienia22. Określo-
no dopuszczalną wartość styrenu w przypadku przewlekłego narażenia, która 
wynosi 300 ppm (1000 µg/m3)23. Wyższe stężenia tego związku mogą być 
toksyczne dla ludzi.  W przemyśle polimerowym poziomy styrenu nie przekra-
czają na ogół 20 ppm24. Jednak długotrwała ekspozycja na małe ilości styrenu 
może wywoływać działanie neurotoksyczne, cytogenetyczne, rakotwórcze i he-
matologiczne25. Styren został sklasyfikowany przez Międzynarodową Agencję 
Badań nad Rakiem (IARC) jako czynnik rakotwórczy dla ludzi (klasa rako-
twórczości B2)22.

21  T. Xia, M. Kovochich, M. Liong, J.I Zink, A.E. Nel, Cationic polystyrene nanosphere toxicity 
depends on cell-specific endocytic and mitochondrial injury pathways, ACS Nano, 2008, s. 1-10. 
22  J.L. Gurman, L. Baier, B.C. Levin, Polystyrenes: A review of the literature on the products of 
thermal decomposition and toxicity, “Fire Mater.” 1987, nr 11, s. 109-30.
23  A. Mutti, C. Buzio, F. Perazzoli, E. Bergamaschi, M.C. Bocchi, L. Selis, et al., Lymphocyte 
subpopulations in workers exposed occupationally to styrene, “Med Lav” 1992, nr 83, s. 167-77. 
24  WHO, Styrene. Air Quality Guidelines for Europe, 2nd ed., World Health Organization 
Regional Office for Europe Copenhage, 2000, s. 1-288.
25  B.J. Dowty, J.L. Laseter, J. Storet, Transplacental migration and accumulation in blood of 
volatile organic constituents[J], “Pediatr. Res” 1976, nr 10, s. 696–701.
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Wnikanie nanocząstek plastiku  
do organizmu i komórek 

 Głównymi drogami narażenia organizmu na nanocząstki plastiku 
jest: droga pokarmowa, oddechowa oraz kontakt przez skórę26. Nanocząst-
ki mogą wnikać do komórek, migrować przez tkanki i w konsekwencji ku-
mulować się w różnych narządach11,12,27. Cząstki nanoplastiku do komórek 
mogą dostawać się na drodze fagocytozy, pinocytozy lub transportu biernego. 
Transport bierny jest szczególnie wykorzystywany przez erytrocyty  z uwagi 
na fakt, że w tych komórkach nie zachodzi proces endocytozy28 (rys. 3). Na-
nocząstki polistyrenu mogą dostać się do układu krążenia i w konsekwen-
cji wchodzić w interakcje  ze wszystkimi składnikami morfotycznymi krwi29.  
W badaniach in vivo na szczurach wykazano, że po doustnym podaniu na-
nocząstek polistyrenu mogą one wnikać do układu krążenia już po 15 
minutach28,30.

Wpływ nanocząstek polistyrenu  
na erytrocyty (krwinki czerwone)

Erytrocyty (RBC) to komórki krwi, których podstawową funkcją jest 
transport i wymiana tlenu i dwutlenku węgla między płucami i tkankami. 
RBC posiadają wysoce skuteczny układ przeciwutleniający31,32, natomiast bło-
na komórkowa charakteryzuje się wysoką elastycznością mechaniczną oraz  

 
 

26  A.O. Alabi, I.K. Ologbonjaye, O. Awosolu1, E.O. Alalade, Public and environmental 
health effects of plastic wastes disposal: a review, “J. Toxicol. Risk Assess.” 2020, nr 5(1), s. 1-13.
27  L. Peng, D. Fu, H. Qi, Q.C. Lan, H. Yu, C. Ge, Micro- and nano-plastics in marine envi-
ronment: Source, distribution and threats — A review, “Sci Total Environ.” 2020,nr 698, s. 1-12. 
28  L. Shang, K. Nienhaus, U.G. Nienhaus, Engineered nanoparticles interacting with cells: size 
matters, “J. Nanobiotech.” 2014, nr 12(5), s. 1-11.
29  P. Jani, G. Halbert, J. Langridge, A. Florence, Nanoparticle uptake by the rat gastrointes-
tinal mucosa: Quantification and particle size dependency, “J. Pharm. Pharmacol.” 1990, nr 42, 
s. 821-6. 
30  J. Eyles, H. Alpar, W. Field, D. Lewis, M. Keswick, The transfer of polystyrene microspheres 
from the gastrointestinal tract to the circulation after oral administration in the rat, “J. Pharm. 
Pharmacol.” 1995, nr 47, s. 561-65.
31  G. Bartosz, The Second Face of Oxygen. Free radicals in nature. Wyd. Nauk. PWN, Warsza-
wa 2004. 
32  S. De Oliveira, S. Saldanha, An overview about erythrocyte membrane, “Clin. Hemorheol. 
Microcircul” 2010, nr 44, s. 63-74.



93

WPŁYW NANOCZĄSTEK POLISTYRENU NA KOMÓRKI KRWI

Rysunek 3. Drogi wnikania nanocząstek do organizmu i sposoby ich transportu do 
komórek

Źródło: Opracowanie własne.

fizyczną wytrzymałością33,34. Uszkodzenie błony komórkowej może zakłócać 
jej funkcję oraz przyczynić się do rozwoju różnych chorób35,36.

Istnieje niewiele badań, w których oceniono wpływ nanocząstek polisty-
renu  na erytrocyty. Przyłączenie NP-PS do RBC powodowało spowolnienie 
usuwania nanocząstek z krwioobiegu, jednocześnie umożliwiało przenoszenie 
tych nanocząstek z powierzchni krwinek czerwonych do komórek śródbłonka 

33  J. Yen, S. Chen, M. Chern, P. Lu, The effect of turbulent viscous shear stress on red blood cell 
hemolysis,  “J. Artif. Organs.” 2014, nr 17(2), s. 178-185. 
34  L. Down, D. Papavassiliou, E. O’Hear, Significance of extensional stresses to red blood cell lysis 
in a shearing flow, “Ann. Biomed.” 2011, nr 39(6), s. 1632-1642.
35  S. Baritaki, P. Kanellou, S. Apostakis, D.A. Spandidos, B. Bonavida, Role of plasma mem-
brane fluidity altrations in tumor cell sensitization to apoptosis-inducing stimuli: therapeutic impli-
cations, “Cancer Res.” 2006, nr 66, s. 298-303.
36  J. Kroger, S. Jacobs, E. Jansen, A. Fritsche, H. Boening, M. Schultze, Erythrocyte mem-
brane fatty acids fluidity and risk of type 2 diabetes in EPIC-Postam study, “Diabet.” 2015, nr 58,  
s. 282-89.
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naczyniowego37,38. Przyłączenie nanocząstek do czerwonych krwinek w sto-
sunku NP/RBC 50:1 i 200:1 nie zwiększało hemolizy mysich ani ludzkich 
erytrocytów w subfizjologicznych warunkach osmotycznych, natomiast przy-
łączenie NP w stosunku NP/RBC 2000:1 powodowało wzrost hemolizy 
tylko w mysich erytrocytach. Podobną zależność zaobserwowano oceniając 
oporność mechaniczną i stres oksydacyjny erytrocytów po przyłączeniu nano-
cząstek polistyrenu36,37. Udowodniono również, że NP zmniejszają płynność 
błony, a zarazem zwiększają eksternalizację fosfatydyloseryny, co przyspiesza 
oczyszczanie czerwonych krwinek w układzie in vivo37.

Badania dotyczące aktywności hemolitycznej nanocząstek polistyrenu 
wykazały,  że czerwone krwinki w interakcji z PS-NP w pożywce bez białka 
ulegały hemolizie, która była zależna od dawki i wielkości nanocząstek. Po do-
daniu do pożywki albuminy zaobserwowano spadek aktywności hemolitycz-
nej nanocząstek polistyrenu. Wyniki  te wskazują, iż działanie hemolityczne 
PS-NP może być silnie modulowane przez stężenie białka39. Podobne właści-
wości hemolityczne zaobserwowano w przypadku mikroplastiku polipropyle-
nowego (20 µm i 25–200 µm) w erytrocytach owiec40.

Inne badania in vitro pokazały, że cząsteczki polistyrenu (≤243 nm) po-
wodowały agregację krwinek czerwonych i ich adhezję do śródbłonka naczyń 
krwionośnych41. Przedstawione powyżej badania pokazują, że właściwości na-
nocząstek i ich ilość mają znaczący wpływ na krwinki czerwone.

Wpływ nanocząstek polistyrenu  
na leukocyty (krwinki białe)

Leukocyty są podstawowym elementem układu odpornościowego, ich 
funkcja odpornościowa jest realizowana przez: fagocytozę, odporność swoistą, 

37  D. Pan, O. Vargas-Morales, B. Zern, C.A. Anselmo, V Gupta, M. Zakrewsky, S. Mitrag-
otri, V. Muzykantov, The effect of polymeric nanoparticles on biocompatibility of carrier red blood 
cells, “PLoS One” 2016, nr 11(3), s. 1-17.
38  D. Pan, J. Myerson, J. Brenner, P. Patel, A. Anselmo, S. Mitragotri, et al., Nanoparticle 
properties modulate their attachment and effect on carrier red blood cell, “Sci. Rep.” 2018, nr 8, 
1615, s. 1-12. 
39  G. Barshtein, D. Arbell, S. Yedgar, Hemolytic effect of polymeric nanoparticles: role of albu-
min, “IEEE Trans Nanobio” 2011, nr 10, s. 259-61.
40  J. Hwang, D. Choi, S. Han, J. Choi, J. Hong, An assessment of the toxicity of polypropylene 
microplastics in human derived cells, “Sci. Total Environ.” 2019, nr 684, s. 657-69.
41  G. Barshtein, L. Livshits, L. Shvartsman, N. Shlomai, S. Yedgar, D. Arbell, Polystyrene 
nanoparticles activate erythrocyte aggregation and adhesion to endothelial cells, “Cell Biochem. 
Bioph.” 2016, nr 74, s. 19-27.
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degranulację czy produkcję rodników42. Upośledzenie funkcji tych komórek 
może przyczyniać się między innymi do zaburzeń w układzie odpornościowym, 
skutkując np. rozwojem chorób autoimmunologicznych41,43. Białe krwinki 
obejmują neutrofile, bazofile, eozynofile, limfocyty oraz monocyty. Spośród 
wymienionych komórek w badaniach toksyczności ksenobiotyków najczęściej 
wykorzystywane są limfocyty i w mniejszym stopniu monocyty44. Wyróżnia 
się limfocyty T, B oraz NK. Komórki NK tzw. naturalni zabójcy należą  do 
limfocytów efektorowych odporności wrodzonej i są odpowiedzialne za elimi-
nację komórek złośliwie transformowanych lub zakażonych bakteriami bądź 
wirusami45. Limfocyty B oraz T należą do komórek odporności nabytej. Mają 
one zdolność rozpoznania antygenu przez swoiste receptory powierzchniowe46.

Obecnie nie ma badań dotyczących bezpośredniego wpływu nanocząstek 
polistyrenu na leukocyty. Natomiast jest praca, w której oceniono narażenie 
zawodowe na styren, czyli monomer polistyrenu. Badanie przeprowadzono 
na grupie 32 pracowników (22 mężczyzn  i 10 kobiet w wieku 39,7 ± 10 lat) 
zawodowo narażonych na styren przez okres około 7 lat. Przeprowadzona ana-
liza krwi obwodowej w stosunku do grupy kontrolnej wykazała zmniejszony 
odsetek limfocytów T pomocniczych, wzrost limfocytów T regulatorowych, 
wzrost odsetka limfocytów NK. W porównaniu z grupą kontrolną stosunek 
limfocytów B pozostał niezmieniony. Powyższe badanie potwierdziło immu-
notoksyczność styrenu, która może powstawać w wyniku bezpośredniego dzia-
łania na limfocyty, jak również z działania pośredniego np. za pośrednictwem 
zmian neuroendokrynnych22.

Wpływ nanocząstek polistyrenu  
na trombocyty (płytki krwi)

Fizjologicznie aktywacja płytek krwi jest kluczowym elementem proce-
su krzepnięcia krwi. Do tego potrzebna jest bardzo wysoka reaktywność tych  
 

42  D. Chaplin, Overview of the immune response, “J. Allergy Clin. Immunol.” 2010, nr 125, 
s. 3-23
43  M. Grimaldi, R. Hicks, B. Diamond, Cell selection and susceptibility to autoimmunity,  

“J. Immunol.” 2005, nr 174, s. 1775-81.
44  A.H. Al-Assaf, A.M. Alqahtani, A.A. Alshatwi, N.A. Syed, G. Shafi, T.N. Hasan, Mecha-
nism of cadmium induced apoptosis in human peripheral blood lymphocytes: the role of p53, fas and 
caspase-3, “Environ. Toxicol. Pharmacol.” 2013, 36 (3), 1033–1039.
45  P. Kwaśniak, M.K. Lemieszek, W. Rzeski, Możliwości wykorzystania komórek NK w immu-
noterapii nowotworów, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2020, 26, 1, 8-16. 
46  E. Kontny, W. Maśliński, Limfocyty B- funkcje fizjologiczne i udział w patogenezie reumato-
idalnego zapalenia stawów, „Reumatologia” 2006, 3, 150-161.
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komórek, jednak niekontrolowana stymulacja płytek krwi i ich nadpobudli-
wość znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych47.

Możliwy wpływ nanocząstek PS na fizjologię krwi i ryzyko ich aktywno-
ści protrombotycznej pozostaje tylko częściowo wyjaśniony, gdyż dostępne 
badania dotyczące interakcji nanocząstek polistyrenu z kaskadą krzepnięcia 
krwi są ograniczone. Oslakovic  i wsp. badali wpływ nanocząstek polistyrenu 
na wytwarzanie trombiny w ludzkim osoczu (bogatopłytkowym). Zastosowa-
no cząstki PS zmodyfikowane grupą -COOH o wielkości 23 nm, 24 nm, 200 
nm, 220 nm oraz cząstki PS zmodyfikowane grupą -NH2 o wielkości 57 nm  
i 340 nm. Stwierdzono, że nanocząstki modyfikowane grupami aminowymi 
wiążą się  z czynnikami krzepnięcia krwi VII i IX osocza krwi in vitro, co pro-
wadzi do wyczerpania białek w roztworze i tym samym do zmniejszenia two-
rzenia trombiny. Natomiast nanocząstki o wielkości 220 nm zmodyfikowane 
grupą –COOH aktywowały wewnętrzny szlak krzepnięcia krwi w osoczu48.

Inne badania wykazały, że ujemnie naładowane cząsteczki PS o różnej 
wielkości (tj. 25 nm, 50 nm, 119 nm, 151 nm, 201 nm) stymulowały agre-
gację płytek. Aktywacja płytek krwi zachodziła poprzez pasywną aglutynację 
oraz aktywację białka integryny αIIbβ3 szlakiem regulowanym przez enzym 
kinazę tyrozynową Src i Syk (śledzionową). Udowodniono,  że kluczowym 
czynnikiem indukującym aktywację płytek krwi jest powierzchnia badanych 
nanocząstek niezależenie od ich wielkości49.

Podsumowanie

Nanocząstki są kluczowymi składnikami najnowszych osiągnięć techno-
logicznych  w różnych dziedzinach przemysłu i medycyny, dlatego zrozumie-
nie ich sposobu interakcji  z układami biologicznymi jest niezbędne. Pomimo, 
że są prace w których wykazano,  że nanocząstki polistyrenu wpływają na 
komórkami krwi, pozostaje wiele niewyjaśnionych pytań dotyczących me-
chanizmów tego działania oraz roli, jaką odgrywają właściwości fizykoche-
miczne tych nanocząstek. Dlatego wymagane są dalsze badania, które pomogą  
 

47  E. Fröhlich, Action of nanoparticles on platelet activation and plasmatic coagulation, “Curr. 
Med. Chem.” 2016, nr 23, s. 408-30.
48  C. Oslakovic, T. Cedervall, S. Linse, B. Dahlbäck, Polystyrene nanoparticles affecting blood 
coagulation. “Nanomed.” 2012, nr 80, s. 981-6.
49  F. Zia, M. Kendall, S.P. Watson, P.M. Mendes, Platelet aggregation induced by poly-
styrene and platinum nanoparticles is dependent on surface area, “RSC Adv.” 2018, nr 8(66),  
s. 37789-94.
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lepiej zrozumieć interakcje nanocząstek polistyrenu z elementami morfotycz-
nymi krwi.
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INFLUENCE  
OF POLYSTYRENE NANOPARTICLES  

ON BLOOD CELLS

Summary: The demand for plastic products increases with the growth 
of the economy. For this reason, the threat of micro and nanoplastics 
has been growing recently. There are more and more scientific reports 
showing the impact of plastic micro- and nanoparticles on environmen-
tal pollution (soil, water and air) and its accumulation in the food chain. 
Polystyrene is most often used on the world market for the production 
of plastics. It is formed by polymerization of styrene monomers. It is 
suggested that polystyrene nanoparticles can penetrate the bloodstream, 
combie or affect the functioning of all blood morphotic elements.

Keywords: nanoparticles, polystyrene, erythrocytes, leucocytes, throm-
bocytes.
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KWAS CYNAMONOWY  
I JEGO POCHODNE  

JAKO NUTRACEUTYKI  
O POTENCJALNYCH 
WŁAŚCIWOŚCIACH 

PRZECIWNOWOTWOROWYCH

Streszczenie: Nutraceutyki to substancje łączące wartość odżywczą  
z właściwościami farmaceutycznymi, będące produktami pośredni-
mi pomiędzy tradycyjną żywnością a medycyną. W ostatnich latach 
wzrasta zainteresowanie kwasami fenolowymi jako nutraceutyka-
mi. W pracy podjęto próby oceny danych dotyczących biologicznej 
aktywności powszechnych w świecie roślin kwasów: cynamonowe-
go, p-kumarowego, kawowego i ferulowego. Szczególną uwagę po-
święcono wpływowi rozważanych kwasów na właściwości elektryczne 
błon liposomalnych modelujących błony biologiczne. Stwierdzono, 
że zastosowane kwasy mogą korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzkie 
i mieć zastosowanie jako nutraceutyki o potencjalnych właściwościach 
przeciwnowotworowych.

Słowa kluczowe: nutraceutyki, fenolokwasy, liposomy, fosfolipidy, 
ładunek elektryczny
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Wprowadzenie

Związki fenolowe, fosfolipidy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, oli-
gosacharydy, białka i peptydy, alkohole wielowodorotlenowe, składniki mi-
neralne, witaminy, probiotyki oraz fitozwiązki uznano za najbardziej istotne 
składniki o działaniu prozdrowotnym4. Składniki te często określane są mia-
nem nutraceutyków, powstałym z połączenia dwóch słów: nutrition (żywność) 
i farmaceutics (farmaceutyki). Według Wildmana5 nutraceutyk to składnik 
będący elementem wspólnym zarówno dla żywności specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego, żywności funkcjonalnej, jak i suplementów diety. Termin 
ten obejmuje każdą substancję biologicznie czynną mogącą wzmocnić, osłabić 
lub modyfikować funkcje fizjologiczne i metaboliczne organizmu. Właściwo-
ści takie mają niektóre kwasy fenolowe np. kawowy czy ferulowy6.

Kwasy fenolowe są hydroksylowymi pochodnymi kwasu benzoesowego 
lub cynamonowego. W żywności dominują kwasy hydroksycynamonowe 
różniące się miejscem podstawienia grup hydroksylowych i metoksylowych  
w szkielecie podstawowym (na rys. 1 przedstawiono strukturę chemiczną 
kwasu cynamonowego i jego podstawowych hydroksypochodnych). Kwasy te 
charakteryzują się zróżnicowaną aktywnością biologiczną w organizmie ludz-
kim, m.in. przyczyniają się do: zmiatania wolnych rodników, chelatowania 
jonów metali, zmiany aktywności enzymów i dostępności białka. Wykazano 
również, że przeciwdziałają chorobie wieńcowej, nowotworom, stanom zapal-
nym i cukrzycy. Zabezpieczają także przed uszkodzeniami fotooksydatywny-
mi skóry. 

4  A. Troszyńska, J. Honke, H. Kozłowska, Naturalne substancje nieodżywcze (NSN) 
pochodzenia roślinnego jako składniki żywności funkcjonalnej, „Postępy Fitoterapii” 2000, nr 2, 
s. 17. 
5  R. Wildman, Handbook of nutraceuticals and functional foods, CRC Press, Boca Raton 
London New York 2007.
6  E. Lamer-Zarawska, J. Oszmiański, Rola niektórych substancji roślinnych w profilaktyce 
przeciwnowotworowej, „Wiadomości Zielarskie” 1998, nr 5, s. 1.
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Rysunek 1. Struktura chemiczna kwasu cynamonowego i jego podstawowych 
hydroksypochodnych

Źródło: Opracowanie własne.

Związki fenolowe i ich pochodne szeroko rozpowszechnione w przyro-
dzie są obecnie przedmiotem wielu badań nad zastosowaniem ich w przemyśle 
farmaceutycznym. Jednym z najważniejszych parametrów determinujących 
aktywność farmakokinetyczną, farmakodynamiczną oraz toksyczną substancji 
jest jej lipofilowość. Terminem tym nazywa się powinowactwo substancji do 
fazy organicznej, czyli preferowanie przez cząsteczkę fazy organicznej nad fazę 
wodną7. Lipofilowość stosowana jest podczas tworzenia nowych, biologicznie 
czynnych substancji - lekarstw, kosmetyków, konserwantów, używek, trucizn 
czy środków ochrony roślin. Wykorzystywana jest również do oceny aktywno-
ści biologicznej leków istniejących już na rynku farmaceutycznym. 

Lipofilowość najczęściej wyrażana jest za pomocą podawanego w formie 
logarytmicznej współczynnika podziału (log P) lub współczynnika dystrybu-
cji (log D). Współczynnik podziału jest stosunkiem stężeń niejonizowanego 
związku pomiędzy fazą wodną a organiczną. Podczas pomiaru współczynnika 
podziału substancji zdolnych do jonizacji, pH fazy wodnej jest regulowane  
w taki sposób, aby dominująca postać związku była niejonizowana. Współ-
czynnik dystrybucji definiuje się jako stosunek stężenia substancji w fazie orga-
nicznej do stężenia wszystkich cząstek w fazie wodnej, przy danym pH. Sposób 
obliczenia wartości log D na podstawie log P i pKa opisują zależności8:

7  K. Jóźwiak, H. Szumiło, E. Soczewiński, Lipofilowość, metody wyznaczania i rola w działaniu 
biologicznym substancji chemicznych, „Wiadomości Chemiczne” 2001, 55(11-12), 1047.
8  M. Dąbrowska, M. Stareka, J. Skuciński, Lipophilicity study of some non-steroidal anti-
inflammatory agents and cephalosporin antibiotics: A review, “Talanta” 2011, nr 86, 35– 51.



106

JOANNA KOTYŃSKA, MARCIN ZAJĄC, MONIKA NAUMOWICZ

- dla słabych kwasów: 

- dla słabych zasad: 

W przypadku gdy związek jest w większości zjonizowany, powyższe wzo-
ry można uprościć następująco9:

- dla kwasów, gdy pH − pKa > 1: 
- dla zasad, gdy pKa − pH > 1: 
Natomiast gdy związek jest w większości niezjonizowany10:

Współczynnik podziału pomaga scharakteryzować możliwości wchła-
niania leku, przepuszczalności przez bariery biologiczne, wiązania z białkami, 
absorpcji, oddziaływania lek-receptor, przenikania do krwi i mózgu, metabo-
lizmu oraz wydalania. Log D, będący pochodną log P opisującą w sposób 
praktyczny lipofilowość w zależności od stopnia dysocjacji, ma szczegól-
ne znaczenie dla słabych elektrolitów, których stopień jonizacji zależny 
jest od pH środowiska. Powinowactwo i przepuszczalność substancji przez 
błony biologiczne wzrasta wraz ze wzrostem lipofilowości. Jednak zbyt duża 
lipofilowość jest niekorzystna, ponieważ powoduje zmniejszenie absorpcji 
leku po podaniu doustnym oraz wzrost tendencji do bioakumulacji11. 

Lipofilowość wpływa na farmakologiczne działanie substancji chemicz-
nej, dlatego wykorzystywana jest podczas procesu projektowania leków oraz 
optymalizacji właściwości farmakokinetycznych opracowywanej substancji 
czynnej. Duży postęp w dziedzinie kwalifikowania substancji do wczesnej fazy 
badań przyszłych leków zagwarantowały badania Christophera Lipińskiego  
i ogłoszenie w 1997 r. tak zwanej „reguły pięciu”12. Reguła Lipińskiego, opra-
cowana na podstawie analizy wielu struktur zarejestrowanych leków, opisuje 
podstawowe cechy fizykochemiczne charakteryzujące znane leki o dobrej bio-
dostępności przy podaniu doustnym. Według niej, substancje są uznawane 
za dobrze wchłaniające się po podaniu doustnym, jeżeli: a) masa molowa jest 

9  Ibidem.
10  Ibidem.
11  R. Kaliszan, QSRR: quantitative structure–(chromatographic) retention relationships, 

“Chemical Review” 2007, nr 107, s. 3212.
12  C. A. Lipinski, F. Lombardo, B. W. Dominy, P. J. Feeney, Experimental and computational 
approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings, 

“Advanced Drug Delivery Reviews” 1997, nr 23, s. 3.
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mniejsza niż 500 daltonów, b) mają pięć lub mniej miejsc w cząsteczce o do-
norowym charakterze wiązań wodorowych, c) mają dziesięć lub mniej miejsc 
w cząsteczce o akceptorowym charakterze wiązań wodorowych, d) współczyn-
nik podziału oktanol-woda jest mniejszy niż 5. Pomimo wykazania pewnych 
niedoskonałości powyższych kryteriów, ich modyfikacji czy rozszerzenia, „re-
guła pięciu” jest powszechnie przyjmowana jako standard przy projektowaniu 
leków.

Badania lipofilowości zasadniczo mają na celu przewidywanie sposobu 
zachowania się leku w organizmie, dlatego ważne jest, aby stosowana metoda 
odwzorowywała jak najdokładniej warunki naturalne. Modelowym obiektem 
badań właściwości błon biologicznych stały się liposomy ze względu na po-
dobieństwo ich właściwości do właściwości błon naturalnych. Liposomy zo-
stały odkryte w latach 60-tych XX wieku przez brytyjskiego hematologa Alec  
D. Banghmana13. Są to zdefiniowane struktury pęcherzykowe, w których wod-
ne przestrzenie ogranicza dwuwarstwa lipidowa14. Wykorzystywane są jako 
biodegradowalne i biokompatybilne nośniki różnego typu leków - zarówno 
lipofilowych (zamykanych w dwuwarstwie fosfolipidowej) jak i hydrofilowych 
(zamykanych w przestrzeni wodnej - rys. 2). Zastosowanie liposomów po-
zwala zredukować toksyczność terapeutyków w nich zamkniętych, zwiększyć 
ich efektywność poprzez zapobieganie agregacji w środowisku wodnym oraz 
ograniczyć gromadzenie się w zdrowych tkankach. Struktury te zabezpieczają 
zamknięte w nich substancje przed zbyt wczesnym usunięciem z organizmu, 
mogą również przedłużać czas przebywania leku w krwioobiegu poprzez ich 
powolne uwalnianie z liposomu. Kolejną zaletą pęcherzyków lipidowych jest 
łatwość modyfikacji ich rozmiaru, ładunku oraz składu, co umożliwia zwięk-
szenie selektywności dostarczania leku15. Liposomy mają zastosowanie tera-
peutyczne głównie w dwóch kategoriach chorób: ciężkich infekcjach grzybi-
czych oraz w chorobach nowotworowych16. 

13  A. D. Bangham, M. M. Standish, J. C. Watkins Diffusion of univalent ions across the lamellae 
of swollen phospholipids, “Journal of Molecular Biology” 13, 1965, s. 238.
14  B. C. Keller, Liposomes in nutrition, “Trends in Food Science and Technology” 2001, nr 
12, s. 25. 
15  S. Kant, K. Satinder, P. Bharat, A complete review on: liposomes, “International Research 
Journal of Pharmacy” 2012, nr 3 (7), s. 10.
16  Z. Drulis-Kawa, A. Dorotkiewicz-Jach, Liposomes as delivery systems for antibiotics, 

“International Journal of Pharmaceutics” 2010, nr 387(1-2), s. 187.
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Rysunek 2. Liposom transportujący substancje odżywcze

Źródło: http://liposol.pl/liposomy (dostęp 12.05.2020).

Liposomy zbudowane są, podobnie jak błony komórkowe, z fosfolipi-
dów (głównie fosfatydylocholiny) - cząsteczek o amfifilowym charakterze. Po-
wstają w wyniku spontanicznej hydratacji (uwodnienia) suchego filmu fosfo-
lipidowego (faza hydrofobowa). Możliwość powstawania liposomów wynika 
z wyjątkowo korzystnych wartości HLB (równowagi hydrofilowo-lipofilowej) 
fosfolipidów jako amfifilów (Rys. 3) oraz kształtu ich cząsteczek, dzięki czemu 
większość fosfolipidów preferuje tworzenie agregatów o strukturze dwuwar-
stwowej. Ponieważ płaska struktura dwuwarstwowa jest energetycznie nie-
korzystna, to powstająca dwuwarstwa lipidowa zaczyna tworzyć zamknięte 
struktury (o kształcie kulistym), aby zminimalizować całkowitą energię two-
rzonej struktury.
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Rysunek 3. Hydrofilowe właściwości fosfolipidu wyrażone za pomocą współczynnika 
HLB - parametru charakteryzującego stopień hydrofilowości lub lipofilowości czą-
steczki. HLB wyznacza się poprzez obliczenie wartości tych cech dla różnych regionów 
cząsteczki. Wartość 0 oznacza cząsteczkę całkowicie hydrofobową, a 20 - całkowicie 
hydrofilową

Źródło: Opracowanie własne (źródło rysunku fosfolipidu: http://liposol.pl/liposomy 
(dostęp: 12.05.2020)).

 
Celem zaprezentowanych w rozdziale badań była analiza właściwości fizy-

kochemicznych kwasu cynamonowego i jego wybranych hydroksypochodnych 
(kwasu: p-kumarowego, kawowego i ferulowego) w kontekście „reguły pięciu” 
uznawanej za podstawową regułę podczas projektowania leków. Sprawdzono 
również wpływ analizowanych nutraceutyków na ładunek powierzchniowy 
błon liposomalnych formowanych z fosfolipidów naturalnie występujących  
w błonach biologicznych. Udowodniono, że kwasy fenolowe wpływają na wła-
ściwości elektryczne błon i mogą być stosowane jako składniki biologicznie 
aktywne wywierające korzystny wpływ na zdrowie.

Metodologia przeprowadzonych badań

PREPARATykA LIPoSomóW

Wszystkie odczynniki zastosowane do przygotowania liposomów były 
czystości ≥ 97.0% (zakupione w Sigma-Aldrich): fosfatydylocholina (1,2-diste-
aroilo-sn-glicero-3-fosfocholina, DSPC), fosfatydyloseryna (L-α-fosfatydylo-

-L-seryna, PS), kwas trans-cynamonowy, kwas trans-p-kumarowy, kwas ka-
wowy, kwas trans-ferulowy.

W procesie formowania liposomów zastosowano metodę sonikacji wy-
korzystującą fale ultradźwiękowe. Liposomy formowano z jednego lub dwóch 
fosfolipidów, a następnie modyfikowano ich skład odpowiednim kwasem 
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fenolowym. Pierwszym etapem było odważenie odpowiedniej ilości fosfoli-
pidu i rozpuszczenie go w chloroformie. Całkowite stężenie rozpuszczonego 
lipidu wynosiło 10 mg cm-3. Dwuskładnikowe błony liposomalne przygoto-
wywano mieszając roztwory fosfolipidów w stosunkach molowych 9:1 lub 
8:2. Kwasy fenolowe również rozpuszczano w chloroformie. Dodawano je 
do roztworu fosfolipidów w stężeniach IC50 wyliczonych na podstawie testów 
MTT - 2 mM dla kwasu cynamonowego, kawowego i ferulowego17 oraz  
8 mM dla kwasu p-kumarowego18.

Uzyskany roztwór odparowywano w atmosferze argonu, aż do wytworze-
nia się na dnie zlewki suchego filmu lipidowego, który zalewano 15 ml 0.9% 
roztworu chlorku sodu. Otrzymany roztwór lipidów umieszczano w łaźni 
lodowej i poddawano działaniu ultradźwięków w dezintegratorze. Wskutek 
działania fal ultradźwiękowych lipidy, początkowo osadzone na powierzchni 
zlewki, ulegały dyspersji i tworzyły się liposomy. 

WyznAczAnIE PoWIERzchnIoWEj  
GęSToścI łADunku Błon LIPoSomALnych

Powierzchniowa gęstość ładunku błon liposomalnych wyznaczana była 
z pomiarów ruchliwości elektroforetycznej pęcherzyków lipidowych, prze-
prowadzonych za pomocą aparatu Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments, 
Wielka Brytania). Pomiary wykonywano w funkcji pH (w zakresie 2-10) uży-
wając 0.9% NaCl jako roztwór elektrolitu podstawowego. Zmian wartości 
pH dokonywano poprzez miareczkowanie roztworami HCl i NaOH. Aby 
docelowa krzywa, zależności zmian ładunku na powierzchni błon w funkcji 
stężenia jonów wodorowych, cechowała się jak najdokładniejszym przebie-
giem, pH zmieniano co ok. 0.3 jednostki. Każdy wynik był średnią sześciu 
pomiarów przy danej wartości pH. Wszystkie eksperymenty przeprowadzano 
trzykrotnie.

17  Badania własne, nieopublikowane.
18  M. Naumowicz, M. Kusaczuk, M. A. Kruszewski, M. Gál, R. Krętowski, M. Cechowska-
Pasko, J. Kotyńska, The modulating effect of lipid bilayer/p-coumaric acid interactions on electrical 
properties of model lipid membranes and human glioblastoma cells, “Bioorganic Chemistry” 2019, 
nr 92, s. 103242. 
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Powierzchniową gęstość ładunku (δ) wyznaczano w oparciu o wzór: 

 

gdzie: η - lepkość roztworu, u - ruchliwość elektroforetyczna, d - grubość 
warstwy dyfuzyjnej

Grubość warstwy dyfuzyjnej obliczano na podstawie następującej 
zależności:

   

      
gdzie: R - stała gazowa, T - temperatura, F - stała Faradaya, I - moc jo-

nowa 0.9% NaCl, ε - przenikalność elektryczna roztworu ε0 - przenikalność 
dielektryczna próżni.

Analiza danych i wyniki

Pierwszym etapem w ocenie działania kwasu cynamonowego i jego trzech 
hydroksypochodnych (kwasu: p-kumarowego, kawowego i ferulowego) jako 
nutraceutyków była analiza zasadniczych właściwości fizykochemicznych tych 
fenolokwasów oraz zebranie ich w formie stabelaryzowanej - tab. 1. Na podsta-
wie wartości stałych dysocjacji grup karboksylowych i hydroksylowych analizo-
wanych kwasów można wywnioskować, że w obszarze fizjologicznych wartości 
pH przeważają ich formy cząsteczkowe i monodeprotonowane. Porównanie 
wartości odpowiednich pKa wskazuje na ich podobieństwo, co dowodzi, że 
stała dysocjacji najwyraźniej nie jest głównym czynnikiem determinującym 
aktywność kwasów fenolowych. Niemniej jednak dane te mogą być użytecz-
nym narzędziem do badań biodostępności i farmakokinetyki, ponieważ feno-
lokwasy są nieodłącznymi składnikami diety19.

Kolejnym parametrem przedstawionym w tabeli 1 jest wyrażony w po-
staci logarytmicznej współczynnik podziału fenolokwasów (log P) w układzie 
woda – n-oktanol (rozpuszczalniki te najlepiej odwzorowują układ faz polar-
nych i niepolarnych w ustroju biologicznym oraz środowisku naturalnym). 

19  F. A. M. Silva, F. Borges, C. Guimarães, J. L. F. C. Lima, C. Matos, S. Reis, Phenolic 
acids and derivatives: studies on the relationship among structure, radical scavenging activity, and 
physicochemical parameters, “Journal of Agricultural and Food Chemistry” 2000, nr 48 (6), s. 2122. 
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Związki o log P < 1 charakteryzowane są jako hydrofilowe czyli nie ulegające 
bioakumulacji, a związki, dla których 1 < log P < 3 cechują się średnią lipo-
filowością i mogą ulegać częściowej bioakumulacji. Natomiast związki, któ-
rych log P > 3 wyróżniają się wysoką lipofilowością i wysokim potencjałem 
bioakumulacji. Wartości log P zebrane dla wszystkich analizowanych kwasów 
fenolowych sugerują, że związki te są umiarkowanie hydrofobowe20.

  Masa cząsteczkowa (MW), ilość miejsc w cząsteczce o akceptorowym 
charakterze wiązań wodorowych (HBA) i ilość miejsc w cząsteczce o dono-
rowym charakterze wiązań wodorowych (HBD) są kolejnymi parametrami 
zestawionymi w tabeli 1. Ich wartości, razem z wartościami log P, świadczą  
o tym, że wszystkie rozważane kwasy spełniają wymagania określone przez 
regułę Lipińskiego, czyli wszystkie posiadają właściwości charakteryzujące 
znane leki o dobrej biodostępności przy podaniu doustnym.

Tabela 1. Podstawowe parametry fizykochemiczne wybranych kwasów fenolowych

kwas cynamonowy p-kumarowy kawowy ferulowy

MW 148.0521 164.0522 180.0423 194.0624

pKa1 4.4425 4.6426 4.4927 4.4628

pKa2 ─ 9.1529 8.7230 8.7531

pKa3 ─ ─ 11.1732 ─

log P 2.0833 1.4634 1.1535 1.5136

HBA 237 338 439 440

HBD 141 242 343 244

Źródło: Opracowanie własne

20  V. N. Barvinchenko, N. A. Lipkovskaya, T. V. Kulik, N. T. Kartel, Adsorption of natural 
3-phenylpropenic acids on cerium dioxide surface, “Colloid Journal” 2019, nr 81 (1), s. 3.
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21 M. Jablonsky, A. Haz, Z. Burcova, F. Kreps, J. Jablonsky, Pharmacokinetic properties of bio-
mass-extracted substances isolated by green solvents, “BioResources” 2019, nr 14(3), s. 6294.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 D. Kealey, Experiments in modern analytical chemistry, Springer Science and Busi-
ness Media, New York 1986.
26 S. Naseem, A. D. Laurent, E. C. Carroll, M. Vengris, M. Kumauchi, W. D. Hoff, A. L. 
Krylov, D. S. Larsen Photo-isomerization upshifts the pKa of the photoactive yellow protein 
chromophore to contribute to photocycle propagation, “Journal of Photochemistry and Photo-
biology A: Chemistry” 2013, nr 270, s. 43
27 P. W. Linder, A. Voyé, Potentiometric investigations of the equilibria between caffeic acid 
and copper(II), zinc(II), iron(II) and hydrogen ions in aqueous solution, “Polyhedron” 1987, 
nr 6(1), s. 53.
28 . Merdy, E. Guillon, M. Aplincourt, J. Duomonceau, Interaction of metallic cations with 
lignins. part 1: stability of iron (III), manganese (II) and copper (II) complexes with phenolic lignin 
model compounds: coumaric, ferulic and sinapic acids and coniferyl alcohol, “Journal of Chemical 
Research” 2000, nr 2, s. 76.
29 E. N. Muzafarov, E. K. Zolotareva, Uncoupling effect of hydroxycinnamic acid derivatives 
on pea chloroplasts, “Biochemie Und Physiologie Der Pflanzen” 1989, nr 184, s. 363.
30 P. W. Linder, A. Voyé, Potentiometric investigations ..., op. cit., s. 53
31 F. Mendel, H. S. Jürgens, Effect of pH on the stability of plant phenolic compounds, “Journal 
of Agricultural and Food Chemistry” 2000, nr 48(6), s. 2101.
32 F. A. M. Silva, F. Borges, C. Guimarães, J. L. F. C. Lima, C. Matos, S. Reis, Phenolic acids 
..., op. cit., s. 2122.
33  L. S. Yaguzhinsky, E. G. Smirnova, L. A. Ratnikova, G. M. Kolesova, I. P. Krasinskaya, 
Hydrophobic sites of the mitochondrial electron transfer system, “Journal of Bioenergetics” 
1973, nr 5(3), s. 163.
34  T. Hanai, J. Hubert, Hydrophobicity and chromatographic behaviour of aromatic acids found 
in urine, “Journal of Chromatography A” 1982, nr 239, s. 527. 
35  T. Hanai, J. Hubert, Hydrophobicity and chromatographic ..., op. cit., s. 527.
36  V. N. Barvinchenko, N. A. Lipkovskaya, T. V. Kulik, N. T. Kartel, Adsorption of natural 
..., op. cit., s. 3.
37 M. Jablonsky, A. Haz, Z. Burcova, F. Kreps, J. Jablonsky, Pharmacokinetic properties ..., op. 
cit., s. 6294
38  Ibidem.
39 T. Silva, J. Bravo, T. Summavielle, F. Remião, C. Pérez, C. Gil, A. Martínez, F. Borges, 
Biology-oriented development of novel lipophilic antioxidants with neuroprotective activity, “RSC 
Advances” 2015, nr 5(21), s. 15800.
40 M. Jablonsky, A. Haz, Z. Burcova, F. Kreps, J. Jablonsky, Pharmacokinetic properties ..., 
op. cit., s. 6294
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 T. Silva, J. Bravo, T. Summavielle, F. Remião, C. Pérez, C. Gil, A. Martínez, F. Borges, 
Biology-oriented ..., op. cit., s. 15800
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Jabłoński i współpracownicy45 wykorzystując oprogramowanie DruLi-
To 2018 obliczyli podstawowe właściwości farmakokinetyczne wybranych 
związków fenolowych. Oprócz Mw, logP, HBA i HBD, wyznaczyli liczbę 
wiązań ulegających rotacji, liczbę wiązań nie ulegających rotacji, liczbę wiązań 
wodorowych, całkowite pola powierzchni polarnej cząsteczki oraz atomowy 
współczynnika refrakcji. Obliczenia wykonane za pomocą DruLiTo oparli na 
ośmiu różnych regułach lekopodobieństwa, przy czym każda z nich stosowa-
na była niezależnie od pozostałych. Autorzy wykazali, że kwas cynamono-
wy i jego hydroksypochodne spełniają parametry wymagane przez większość 
tych reguł, więc mogą być traktowane jako substancje czynne biologicznie  
i farmakologicznie.

Następnym etapem badań było sprawdzenie, czy kwas cynamonowy  
i jego hydroksypochodne wpływają na właściwości błon biologicznych. Wy-
brano ładunek elektryczny na powierzchni błony jako testowany parametr, 
ponieważ kontrolując szereg procesów przebiegających w błonie biologicznej 
stanowi on cenny nośnik informacji o jej stanie. Ładunek elektryczny wyzna-
czono w sposób pośredni, poprzez pomiary ruchliwości elektroforetycznej, za 
pomocą metody mikroelektroforetycznej.

Badania prowadzono na błonach sztucznie konstruowanych – lipo-
somach, o ściśle określonym składzie lipidowym. Liposomy preparowano  
z fosfolipidów naturalnych, używając jednego lub dwóch rodzajów lipidów 
w tej samej błonie. Większość badań przeprowadzono przy współudziale 
fosfatydylocholiny, z uwagi na fakt, że jest ona fosfolipidem dominującym  
w biomembranach pod względem zawartości oraz formującym trwałe struk-
tury, do których można łatwo wbudowywać inne składniki. Drugim lipidem 
była fosfatydyloseryna zastosowana sama lub w zmiennych ilościach rów-
noważnych jej zawartości w ludzkiej korze mózgowej46. Charakterystyczną  
cechą PS jest jej lokalizacja wyłącznie w części wewnętrznej błony biologicznej. 
Kwasy fenolowe dodawano do roztworu fosfolipidów w stężeniach równych 
stężeniu IC50 będącego miarą aktywności cytotoksycznej testowanego kwasu 
na komórki nowotworowe glejaka wielopostaciowego mózgu. 

Na rys. 4 przedstawiono zależności powierzchniowej gęstości ładunku 
błon liposomalnych o składzie DSPC-PS, od pH elektrolitu. Ze względu 
na czytelność krzywych nie uwzględniono na nich błędów doświadczalnych 

45  M. Jablonsky, A. Haz, Z. Burcova, F. Kreps, J. Jablonsky, Pharmacokinetic properties ..., 
op. cit., s. 6294.
46  H. Y. Kim, B. X. Huang A. A. Spector, Phosphatidylserine in the brain: metabolism, 

“Progress in Lipid Research” 2014, nr 0(1), s. 1. 
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(wartości odchyleń standardowych wahały się od 5% do 20% średniej wartości 
dla ładunku powierzchniowego). Liposomy uformowane z fosfatydylocholiny 
charakteryzują mniej ujemne wartości ładunku ujemnego oraz bardziej do-
datnie wartości ładunku dodatniego w porównaniu do liposomów utworzo-
nych z fosfatydyloseryny. Dla błon liposomalnych zbudowanych z mieszaniny 
tych komponentów, w zależności od ich stosunku molowego, obserwowane są 
następujące zmiany: w miarę wzrostu zawartości fosfatydyloseryny w błonie 
następuje wzrost ładunku ujemnego przy wysokich wartościach pH oraz obni-
żenie ładunku dodatniego przy niskich wartościach pH. Zauważalne jest także 
przesunięcie punktu izoelektrycznego w kierunku niskich wartości. 

W oparciu o zależności zilustrowane na rys. 4 można także stwierdzić, iż 
liposomy formowane z dodatkiem kwasu cynamonowego lub którejkolwiek 
jego hydroksypochodnej charakteryzuje mniejsza wartość ujemnej powierzch-
niowej gęstości ładunku niż formowane jedynie z czystej PS lub mieszanin 
DSPC-PS. Rozważane kwasy najgłębiej przenikają do hydrofobowego rdze-
nia membran w środowisku kwaśnym, ponieważ w takich warunkach posia-
dają obojętny ładunek i są całkowicie rozpuszczalne w tłuszczach. W zakre-
sie niskich wartości pH fenolokwasy nie wpływają na ładunek gromadzony 
na powierzchni błony. Odwrotnie jest natomiast w środowisku zasadowym,  
w którym następuje deprotonizacja kwasu i miejsce reakcji przeniesione jest do 
hydrofilowej części membrany, na jej powierzchnię. 

W przeprowadzonych pomiarach mikroelektroforetycznych zastosowano 
stężenia kwasów fenolowych wyznaczone przy użyciu komórek glejaka wie-
lopostaciowego mózgu zaliczanego do najwyższego stopnia złośliwości histo-
logicznej według Światowej Organizacji Zdrowia. Stężenia wybrano bardzo 
starannie ponieważ oddziaływania związków bioaktywnych z błonami komó-
rek zdrowych jak i zmienionych patologicznie są kluczowe dla zrozumienia 
zjawisk zachodzących w komórkach. Zastosowano stężenia IC50, czyli takie stę-
żenia, przy których żywotność komórek zostaje zahamowana w 50% w stosun-
ku do kontroli. Wykazano wpływ kwasów stosowanych w IC50 na zasadniczą 
właściwość błon liposomalnych zawierających fosfatydyloserynę wprowadzoną 
w stężeniach charakterystycznych dla błon komórek kory mózgowej. Zdefi-
niowanie oddziaływań kwasów fenolowych z PS jest bardzo cenną informacją, 
ponieważ przemieszczenie PS na powierzchnię komórki jest najwyraźniejszym 
dowodem załamania asymetrii błonowej, której utrzymanie jest bardzo ważne 
dla wielu procesów komórkowych. Nieregulowana utrata asymetrii PS przy-
czynia się do zmian w funkcjonowaniu komórek i obserwowana jest przy wielu 
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zmianach patologicznych. Proces ten zachodzi często zanim uwidocznią się 
jakiekolwiek inne zmiany morfologiczne związane ze śmiercią komórki. 

Naumowicz i współpracownicy47 zaprezentowali badania zmian ładun-
ku powierzchniowego w błonach komórek glejaka inkubowanych z kwasem 
p-kumarowym. W połączeniu z wynikami badań biochemicznych udowod-
niona została skuteczność tego kwasu jako nutraceutyku o właściwościach 
przeciwnowotworowych. Zależności zaprezentowane w poniższym rozdziale 
są analogiczne do tych przedstawionych w pracy48, co potwierdza sens prezen-
towanych wyników i zachęca do dalszych badań z zastosowaniem różnorod-
nych kwasów fenolowych.

Rysunek 4. Wpływ kwasów fenolowych na powierzchniową gęstość ładunku błon 
liposomalnych jednoskładnikowych formowanych z fosfatydylocholiny lub fosfaty-
dyloseryny oraz dwuskładnikowych o składzie fosfatydylocholina-fosfatydyloseryna 
9:1 i 8:2 modyfikowanych odpowiednim kwasem fenolowym, przy czym: DSPC (♦), 
PS (♦), DSPC-PS 9:1 (♦), DSPC-PS 8:2 (♦), DSPC-PS 9:1 + kwas (♦), DSPC-PS 8:2 
+ kwas (♦)

Źródło: Opracowanie własne.

47  M. Naumowicz, M. Kusaczuk, M. A. Kruszewski, M. Gál, R. Krętowski, M. Cechowska-
Pasko, J. Kotyńska, The modulating effect ..., op. cit., s. 103242. 
48  Ibidem.
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Podsumowanie

Celem pracy było zbadanie zdolności fenolokwasów do zwiększenia wraż-
liwości ludzkich komórek glejaka wielopostaciowego. Wykorzystując pomiary 
mikroelektroforetyczne zademonstrowano znaczący wpływ kwasów na ładu-
nek elektryczny błon liposomalnych w alkalicznym pH i jego brak w kwaśnym 
pH. Zarówno wyniki badań przedstawionych w pracy49 jak i badania zaprezen-
towane w tym rozdziale stanowią podstawę do wniosku, że preparaty pocho-
dzenia roślinnego zawierające kwas cynamonowy i jego hydroksypochodne: 
kwas p-kumarowy, kawowy i ferulowy mogą w niedalekiej przyszłości stać się 
ważną częścią terapii przeciwnowotworowej.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 
przyznanych w ramach konkursu Miniatura 2 (2018/02/X/ST4/02153).
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CINNAMIC ACID AND ITS DERIVATIVES  
AS NUTRACEUTICALS WITH POTENTIAL  

ANTI-CANCER PROPERTIES

Summary: Nutraceuticals are substances that combine nutritional 
value with pharmaceutical properties, which are intermediates 
between intermediary services between traditional food and medicine. 
In recent years, interest in phenolic acid as nutraceuticals has increased. 
The paper attempts to assess data on the biological activity of acids 
common in the world of plants: cinnamic, p-coumaric, coffee and 
ferulic. Particular attention was paid to the effect of the reviewed 
acids on the electrical properties of liposomal membranes modeling 
biological membranes. It was found that the acids used can have a 
positive effect on human health and be used as nutraceuticals with 
anti-cancer properties

Keywords: nutraceuticals, phenolic acids, liposomes, phospholipids, 
electrical charge
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INHIBITORY DEACETYLAZ 
HISTONÓW JAKO ZWIĄZKI  

O POTENCJALNYM DZIAŁANIU 
PRZECIWNOWOTWOROWYM 

W TERAPII GLEJAKA 
WIELOPOSTACIOWEGO MÓZGU

Streszczenie: Glejak wielopostaciowy mózgu (glioblastoma multifor-
me, GBM) jest to szczególnie złośliwa postać guza mózgu, powstająca  
w wyniku wielostopniowej transformacji komórek somatycznych, 
której towarzyszy akumulacja wielu zaburzeń genetycznych. Według 
najnowszych badań, obok zmian genetycznych w proces patogenezy 
GBM zaangażowane są także modyfikacje epigenomu związane z ace-
tylacją/deacetylacją białek histonowych. Enzymami odpowiedzialnymi 
za odwracalną acetylację/deacetylację histonów są odpowiednio: ace-
tylotransferazy histonów (HATs) oraz deacetylazy histonów (HDACs). 
Inhibitory HDACs stanowią nową grupę potencjalnych czynników 
cytostatycznych, których działanie polega na hamowaniu deacety-
lacji histonów, co prowadzi do zmian w ekspresji genów. Inhibitory 
HDACs przejawiają aktywność przeciwnowotworową w odniesieniu 
do wielu typów nowotworów. Z uwagi na fakt, że glejak wieloposta-
ciowy mózgu należy do nowotworów, dla których dotychczas nie 
opracowano efektywnych metod leczenia, potrzebne są nowe strategie 
terapeutyczne mające na celu zahamowanie rozwoju guza. W niniej-
szym opracowaniu podsumowano dotychczasowe informacje dotyczące  
 
 
 

1  Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny labo-
ratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.



122

MAGDALENA KUSACZUK, MARZANNA CECHOWSKA-PASKO

inhibitorów HDACs jako potencjalnych czynników farmakoepigene-
tycznych o działaniu przeciwnowotworowym wobec GBM. 

Słowa kluczowe: glejak wielopostaciowy mózgu, epigenetyka, inhibi-
tory deacetylaz histonów.

Wprowadzenie 

Nowotwory centralnego układu nerwowego obejmują grupę niezło-
śliwych i złośliwych guzów wywodzących się z różnych komórek układu 
nerwowego. Pierwotne guzy mózgu to ponad 2% wszystkich nowotworów 
złośliwych w Polsce. Glejaki stanowią około 70% wszystkich nowotworów 
wewnątrzczaszkowych i główną przyczynę zgonów w tej grupie guzów mó-
zgu2,3. Glejak wielopostaciowy (GBM, glioblastoma multiforme) to szczegól-
nie złośliwa postać guza mózgu, stanowiąca obecnie około 15% wszystkich 
diagnozowanych nowotworów mózgu2. GBM cechuje się zróżnicowanym 
układem histologicznym i komórkowym, co utrudnia skuteczność strate-
gii terapeutycznych. Podobnie do innych nowotworów złośliwych, GBM 
powstaje w wyniku wielostopniowej transformacji komórek somatycznych,  
w których dochodzi do akumulacji wielu zaburzeń genetycznych takich jak 
np.: amplifikacja receptora nabłonkowego czynnika wzrostu EGFR, delecja 
genu supresorowego p16 oraz mutacja genu supresorowego PTEN2,4. Naj-
nowsze badania dowodzą ponadto, iż obok zmian genetycznych w proces no-
wotworzenia zaangażowane są także mechanizmy związane z epigenetyczną 
kontrolą ekspresji genów. 

Modyfikacje epigenetyczne jako mechanizmy 
regulacji ekspresji genów

Termin „epigenetyka” pochodzi od greckiego przedrostka epi oznacza-
jącego „ponad”, „w dodatku do” i odnosi się do procesów, które zachodzą  

2  P. Wańkowicz, P. Nowacki, Glejak wielopostaciowy – postęp wiedzy na temat patogenezy 
nowotworu, „Ann Acad Med Stetin.” 2014, 60, s. 40-43.
3  S. B. Baylin, P. A. Jones, Epigenetic determinants of cancer, “Cold Spring Harb Perspect 
Biol.” 2016, 8(9), s. a019505.
4  S. H. Arif, A. A. Pandith, A. R. Bhat, A. U. Ramzan, N. K. Malik i wsp., EGFR and PTEN 
gene mutation status in glioblastoma patients and their prognostic impact on patient’s survival,  

“J Carcinog Mutagen.” 2015, 6, s. 218.
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z udziałem genów lub w ich obrębie, a dodatkowo wspomagane są mechani-
zmami zależnymi od struktury i właściwości chromatyny5. Epigenetyka zajmu-
je się zatem badaniem zmian w ekspresji genów, które dokonują się w wyniku 
swoistych kowalencyjnych modyfikacji DNA i/lub białek histonowych, bez 
ingerencji w strukturę I-rzędową genomu4,6. Przyczyną zmian w ekspresji ge-
nów nie jest zatem bezpośrednia modyfikacja samej sekwencji nukleotydowej 
DNA, ale przebudowa struktury DNA skutkująca zmianami w dostępności 
poszczególnych genów dla procesu transkrypcji. Epigenetyczna regulacja eks-
presji genów może odbywać się na trzech głównych poziomach obejmujących: 
metylację DNA, potranslacyjne modyfikacje histonów, a także regulację na 
poziomie niekodującego RNA (rycina 1)5. 

Deregulacja epigenetyczna wpływa na kilka aspektów biologii komórek 
nowotworowych, w tym na: wzrost komórek, kontrolę cyklu komórkowego, 
różnicowanie, naprawę DNA i śmierć komórki2. Zmiany w profilu metylacji 
DNA odpowiadają nie tylko za modyfikację ekspresji genów w komórkach 
nowotworowych, ale biorą też udział w regulacji ekspresji genów w prawidło-
wych komórkach. Metylacja zachodzi naturalnie w zasadach cytozynowych 
wysp CpG (rycina 1)7. W fizjologicznych warunkach, większość wysp CpG 
znajduje się stanie hipometylacji. Jednak w nowotworowo zmienionych ko-
mórkach często dochodzi do hipermetylacji genów supresorowych oraz genów 
naprawy DNA. Ten nieprawidłowy model metylacji może prowadzić do zaha-
mowania ich transkrypcji i utraty biologicznej funkcji, sprzyjając kancerogene-
zie6. MicroRNA (miRNA) to małe cząsteczki RNA, o długości 19-25 nukle-
otydów, które wpływają na potranskypcyjną ekspresję genów8. W komórkach 
nowotworowych ekspresja miRNA może ulegać znaczącej deregulacji. Obni-
żenie ekspresji niektórych miRNA pełni rolę supresora transkrypcji, hamując 
ekspresję genów aktywujących wzrost komórek nowotworowych9. Z drugiej 
strony, nasilona aktywność regulacyjna niektórych miRNA może pełnić rolę 
onkogenu, indukując ekspresję genów aktywujących wzrost transformowa-
nych komórek (rycina 1)7,8.

5  B. M. Gruber, Epigenetyka a etiologia chorób neurodegeneracyjnych, „Postępy Hig Med Dosw.” 
2011, 65, s. 542-551.
6  S. Flis, K. Flis, J. Spławiński, Modyfikacje epigenetyczne a nowotwory, „Nowotwory. Journal 
of Oncology” 2007, 4, s. 427-434.
7  W. J. Locke, D. Guanzon, C. Ma, Y. J. Liew, K. R. Duesing, K. Y. C. Fung, J. P. Ross, DNA 
Methylation Cancer Biomarkers: Translation to the Clinic, “Front Genet.” 2019, 10, s. 1150.
8  S. Wengong, S. Jiaying, Z. Huilin, F. Weimin, The role and mechanisms of action of microR-
NAs in cancer drug resistance, “Clin Epigenetics.” 2019, 11, s. 25.
9  H.-Y. Loh, B. P. Norman, K.-S. Lai, N. M. Rahman, N. B. M. Alitheen, M. A. Osman,  
The regulatory role of microRNAs in breast cancer, “Int J Mol Sci.” 2019, 20, s. 4940.
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Zmiany epigenomu mogą zachodzić na różnych etapach rozwoju no-
wotworów, co czyni je potencjalnym celem oddziaływania zarówno czynni-
ków chemoprewencyjnych, jak i chemioterapeutyków. W ostatnich latach 
szczególne zainteresowanie wzbudził fakt zaangażowania modyfikacji białek 
histonowych w proces nowotworzenia. Histony podlegają licznym modyfi-
kacjom potranslacyjnym (acetylacja, metylacja, fosforylacja, sumoilacja, AD-
P-rybozylacja, ubikwitynacja)10. Jedną z kluczowych modyfikacji histonów 
jest acetylacja dotycząca głównie histonu H3 i H49,11. Stwierdzono, że ace-
tylacja reszt lizylowych w obrębie N-końcowych fragmentów białek histono-
wych odgrywa istotną rolę w regulacji transkrypcji komórek eukariotycznych4. 
Hiperacetylacja jest związana z nasileniem transkrypcji, zaś deacetylacja –  
z hamowaniem transkrypcji wielu genów12. Enzymami odpowiedzialnymi za 
odwracalną acetylację/deacetylację histonów są odpowiednio: acetylotransfe-
razy histonów (ang. histone acetytransferases, HATs) oraz deacetylazy histonów 
(ang. histone deacetylases, HDACs) (rycina 1)11.

Acetylacja/deacetylacja histonów w komórkach 
glejaka wielopostaciowego mózgu

Dotychczas zidentyfikowano 18 enzymów odpowiedzialnych za deace-
tylację histonów. W oparciu o podobieństwo strukturalne do HDACs wy-
stępujących u drożdży, umiejscowienie w komórce, a także aktywność en-
zymatyczną, enzymy te podzielone zostały na dwie rodziny i cztery klasy10. 
Enzymy klasy I, II i IV należą do rodziny klasycznych HDACs, zawierających 
w centrum katalitycznym jon Zn2+. Enzymy klasy III klasyfikuje się zaś jako 
tzw. sirtuiny, których funkcjonowanie zależy od dostępności utlenionej formy 
dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD+, rycina 2)10.

10  A. J. Bannister, T. Kouzarides, Regulation of chromatin by histone modifications, “Cell Re-
search” 2011, 21, s. 381-395.
11  A. Grabarska, M. Dmoszyńska-Graniczka, E. Nowosadzka, A. Stepulak, Inhibitory de-
acetylaz histonów – mechanizmy działania na poziomie molekularnym i zastosowania kliniczne, 

„Postępy Hig Med Dosw.” 2013, 67, s. 722-735.
12   L. N. Pan, J. Lu, B. Huang, HDAC inhibitors: a potential new category of anti-tumor 
agents, “Cell Mol Immunol.” 2007, 4, s. 337-343.
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Rycina 1. Główne modyfikacje epigenetyczne zachodzące na poziomie DNA, 
histonów i RNA

* HAT – acetylotransferazy histonów, HDAC – deacetylazy histonów, DNMT –me-
tylotransferazy DNA, wyspy CpG – regiony w genomie o podwyższonej do 60–70% 
zawartości dinukleotydów CG, Me – grupy metylowe, Ac – grupy acetylowe (opraco-
wanie własne).
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Rycina 2. Podział inhibitorów deacetylaz histonów na klasy

Źródło: Opracowanie własne.

W wyniku nadekspresji HDACs, w komórkach wielu typów nowotwo-
rów dochodzi do obniżenia poziomu acetylacji histonów, co skutkuje niepra-
widłowym transkrypcyjnym wyciszeniem wielu genów, w tym także genów 
supresorowych nowotworów oraz genów odpowiedzialnych za regulację cyklu 
komórkowego i apoptozy13,14. Fraga i wsp. zaobserwowali, że powszechną ce-
chą ludzkich komórek nowotworowych jest modyfikacja histonu H4, pole-
gająca na utracie monoacetylacji reszty lizylowej 16 (Lys16) oraz trimetylacji 
reszty lizylowej 20 (Lys20)15. Tego typu modyfikacja uznawana jest za marker 
wczesnych stadiów procesu nowotworowego. Li i wsp., u pacjentów chorych 
na GBM, zaobserwowali znacząco podwyższony poziom HDAC6 w tkankach 
nowotworowych w porównaniu do tkanek prawidłowych mózgu16. Analizy 

13  R. Schneider-Stock, M. Ocker, Epigenetic therapy in cancer: molecular background and 
clinical development of histone deacetylase and DNA methyltransferase inhibitors, “Drugs.” 2007, 
10, s. 557-561.
14  S. Ropero, M. Esteller, The role of histone deacetylases (HDACs) in human cancer, “Mol 
Oncol.” 2007, 1, s. 19-25.
15  M. F. Fraga, E. Ballestar, A. Villar-Garea, M. Boix-Chornet , J. Espada i wsp., Loss of 
acetylation at Lys16 and trimethylation at Lys20 of histone H4 is a common hallmark of human 
cancer, “Nat Genet.” 2005, 37, s. 391-400.
16  S. Li, X. Liu, X. Chen, X. Chen, L. Zhang, X. Wang, Histone deacetylase 6 promotes growth 
of glioblastoma through inhibition of SMAD2 signaling, “Tumor Biol.” 2015, 36, s. 9661-9665.
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wykazały, że HDAC6 stymuluje wzrost komórek nowotworowych poprzez 
zahamowanie fosforylacji SMAD2 i obniżenie ekspresji p21. Wywnioskowa-
no zatem, że podwyższona ekspresja HDAC6 wiąże się z zaburzeniami ścieżki 
sygnałowej TGFβ (ang. transforming growth factor beta)15. U dzieci chorych na 
glejaka mózgu Zhu i wsp. wykazali natomiast podwyższoną ekspresję HDAC3 
w tkankach guza i niemal całkowity brak ekspresji tego enzymu w tkankach 
prawidłowych mózgu17. 

Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne 
,,leki epigenetyczne’’

Regulacja ekspresji genów, w następstwie potranslacyjnej acetylacji białek 
histonowych jest obecnie przedmiotem zainteresowania wielu badaczy poszu-
kujących nowych celów terapeutycznych. Badania ostatnich lat dostarczyły 
licznych dowodów na to, że inhibitory HDACs mogą być z powodzeniem 
stosowane, jako terapia wspomagająca w leczeniu niektórych nowotworów 
np.: chłoniaka skórnego T-komórkowego18, chłoniaków z obwodowych lim-
focytów T19 czy szpiczaka mnogiego20. Związek pomiędzy zmianami w epi-
genomie a patogenezą nowotworów został również wyraźnie potwierdzony  
w przypadku pierwotnych guzów mózgu21,22.

W związku z niebagatelną rolą procesu acetylacji histonów w patogenezie 
nowotworów, w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania nową 
grupą związków określanych jako inhibitory deacetylaz histonów. Stanowią 
one nową grupę potencjalnych czynników cytostatycznych. Ich działanie po-
lega na blokowaniu aktywności HDACs, a w konsekwencji na hamowaniu  
 

17  J. Zhu, H. Wan, C. Xue, T. Jiang, C. Qian, Y. Zhang, Histone deacetylase 3 implicated in 
the pathogenesis of children glioma by promoting glioma cell proliferation and migration, “Brain 
Research.” 2013, 1520, s. 15-22.
18  B. S. Mann, J. R. Johnson, M. H. Cohen, R. Justice, R. Pazdur, FDA approval summary: 
Vorinostat for treatment of advanced primary cutaneous T-cell lymphoma, “The Oncologist.” 2007, 
12, s. 1247-1252.
19  H. Z. Lee, V. E. Kwitkowski, P. L. Del Valle, M. S. Ricci, H. Saber i wsp., FDA Approval: 
Belinostat for the Treatment of Patients with Relapsed or Refractory Peripheral T-cell Lymphoma, 

“Clin Cancer Res.” 2015, 21, s. 2666-2670.
20  J. P. Laubach, P. Moreau, J. F. San-Miguel, P. G. Richardson, Panobinostat for the treat-
ment of multiple myeloma, “Clin Cancer Res” 2015, 21, s. 4767-4773.
21  I. Lavon, M. Refael, B. Zelikovitch, E. Shalom, T. Siegal, Serum DNA can define tu-
mor-specific genetic and epigenetic markers in gliomas of various grades, “Neuro Oncol.” 2010, 12,  
s. 173-180.
22  H. Carén, S. M. Pollard, S. Beck, The good, the bad and the ugly: epigenetic mechanisms in 
glioblastoma, “Mol Aspects Med.” 2013, 34, s. 849-862.



128

MAGDALENA KUSACZUK, MARZANNA CECHOWSKA-PASKO

deacetylacji białek histonowych. Schemat mechanizmu działania inhibitorów 
HDACs przedstawia rycina 3. 

Rycina 3. Schemat mechanizmu działania inhibitorów HDACs. HATs – acety-
lotransferazy histonów, HDACs – deacetylazy histonów

Źródło: Opracowanie własne.

Dotychczas, na podstawie budowy strukturalnej, wyróżniono cztery 
główne klasy inhibitorów HDACs. Podział inhibitorów HDACs przedstawia 
rycina 4.

Szczegółowy mechanizm działania tych związków opisano na przy-
kładzie trichostatyny A i vorinostatu (kwasu suberanilohydroksamowego, 
SAHA). Udowodniono, że substancje te pełnią rolę inhibitorów kompetycyj-
nych wobec deacetylaz histonów. Alifatyczne łańcuchy inhibitorów HDACs 
wbudowują się do miejsca aktywnego enzymów i chelatują znajdujący się tam 
jon Zn2+, prowadząc do zahamowania aktywności enzymatycznej23. Podobny 
mechanizm działania wykazują inne inhibitory HDACs, takie jak: belinostat, 
givinostat, panobinostat i dacinostat24. 

23  M. S. Finnin, J. Donigian, A. Cohen, V. M. Richon, R. A. Rifkind i wsp., Structures  
of a histone deacetylase homologue bound to the TSA and SAHA inhibitors, “Nature.” 1999, 401, 
.s 188-193.
24  O. Khan, N. B. La Thangue, HDAC inhibitors in cancer biology: emerging mechanisms and 
clinical applications, “Immunol Cell Biol.” 2012, 90, s. 85-94.



129

INHIBITORY DEACETYLAZ HISTONÓW ...

Rycina 4. Podział inhibitorów deacetylaz histonów ze względu na budowę chemiczną

Źródło: Opracowanie własne.

Mechanizm przeciwnowotworowej aktywności inhibitorów HDACs 
nie został dotychczas dokładnie poznany i wciąż prowadzone są intensywne 
badania. Wiadomo jednak, iż inhibitory HDACs z pewnością wpływają na 
regulację ekspresji genów, w wyniku czego wywołują między innymi hamowa-
nie cyklu komórkowego czy apoptozę komórek nowotworowych10,25. Najnow-
sze doniesienia informują jednak, że modulacja procesu acetylacji, w wyniku 
zastosowania inhibitorów HDACs może wykraczać poza obszar chromatyny  
i obejmować wiele białek niehistonowych o kluczowym znaczeniu dla funkcjo-
nowania komórki (ryc. 3). 

Inhibitory HDACs są związkami zarówno pochodzenia naturalnego, jak 
i syntetycznego i w odróżnieniu od wielu innych cytostatyków, stosowanych 
w leczeniu chorób nowotworowych, charakteryzują się niską toksycznością  
w odniesieniu do komórek prawidłowych organizmu10,23. Do grupy inhibito-
rów HDACs, które badano w kontekście leczenia GBM należą między innymi 
kwas 4-fenylomasłowy (PBA), kwas walproinowy (VPA), romidepsyna, pano-
binostat, belinostat i vorinostat (SAHA). 

25  A. Stepulak, M. Stryjecka-Zimmer, K. Kupisz, K. Polberg, Inhibitory deacetylaz histonów 
jako potencjalne cytostatyki nowej generacji, „Postepy Hig Med Dosw.” 2005, 59, s. 68-74.
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PBA to pochodna kwasu masłowego, będącego naturalnym produktem 
fermentacji bakterii jelitowych, wykorzystywana powszechnie w leczeniu pa-
cjentów z zaburzeniami cyklu mocznikowego. Kwas 4-fenylomasłowy jest 
uznanym od dawna inhibitorem HDACs, którego skuteczność w hamowaniu 
proliferacji komórek glejaka mózgu in vitro została już potwierdzona na kilku 
liniach komórkowych26,27. Kwas ten wpływa wybiórczo na aktywację genów 
kodujących białka blokujące cykl komórkowy, takie jak białko p21, a w rezul-
tacie prowadzi do apoptozy komórek glejaka25,28. Mechanizm działania opiera 
się na blokowaniu kinazy Cdk2 na skutek pobudzenia ekspresji białka p21. 
Dodatkowo hamowana jest ekspresja cyklin A, D i E, co wpływa na zatrzymy-
wanie komórek w fazie G1 i blokuje podział komórki10, 24, 25.

Obiecujące wyniki w badaniach in vitro dają też kwasy hydroksamowe 
takie jak belinostat, panobinostat i vorinostat26,29,30. Kwasy hydroksamowe 
hamują proliferację komórek GBM niezależnie od statusu białka p53, pro-
wadząc do wzmożonej ekspresji genów ,,antyproliferacyjnych’’, obniżonej 
ekspresji genów ,,pro-przeżyciowych’’, a w konsekwencji do akumulacji ko-
mórek zatrzymanych w fazie wzrosu G2/M i komórek apoptotycznych26,28,29. 
Podobne efekty w badaniach na liniach komórkowych miała romidepsyna, 
powodowała ona hamowanie proliferacji i apoptozę komórek GBM poprzez 
nasiloną ekspresję białka p21 oraz pro-apoptotycznego Bad, a także obniżoną 
ekspresję anty-apoptotycznych białek Bcl-XL i Bcl-231. 

Pomimo, iż badania na modelach komórkowych i zwierzęcych dostar-
czają obiecujących danych dotyczących skuteczności inhibitorów HDACs 

26  M. Kusaczuk, R. Krętowski, M. Bartoszewicz, M. Cechowska-Pasko, Phenylbutyrate-a 
pan-HDAC inhibitor-suppresses proliferation of glioblastoma LN-229 cell line, „Tumour Biol.” 
2016, 37(1), s. 931-42.
27  M. Kusaczuk, R. Krętowski, A. Stypułkowska, M. Cechowska-Pasko, Molecular and cel-
lular effects of a novel hydroxamate-based HDAC inhibitor - belinostat - in glioblastoma cell lines:  
a preliminary report, “Invest New Drugs.” 2016, 34(5), s. 552-64.
28  C. Lopez, F. Y. Feng, J. M. Herman, M. K. Nyati, T. S. Lawrence, M. Ljungman, Phen-
ylbutyrate sensitizes human glioblastoma cells lacking wild-type p53 function to ionizing radiation, 

“Int J Radiat Oncol Biol Phys.” 2007, 69, s. 214-220.
29  J. Xu, D. Sampath, F. F. Lang, S. Prabhu, G. Rao i wsp., Vorinostat modulates cell cycle 
regulatory proteins in glioma cells and human glioma slice cultures, “J Neurooncol.” 2011, 105, 
s. 241-51.
30  W. Meng, B. Wang, W. Mao, J. Wang, Y. Zhao i wsp., Enhanced efficacy of histone deacety-
lase inhibitor combined with bromodomain inhibitor in glioblastoma, “J Exp Clin Cancer Res.” 
2018, 37(1), s. 241.
31  H. Sawa, H. Murakami, M. Kumagai, M. Nakasato, S. Yamauchi i wsp., Histone deacetyl-
ase inhibitor, FK228, induces apoptosis and suppresses cell proliferation of human glioblastoma cells 
in vitro and in vivo, “Acta Neuropathol.” 2004, 107, s. 523-31.
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w hamowaniu proliferacji komórek nowotworowych32,33,34,35, wyniki badań 
klinicznych pacjentów z GBM zdają się nie potwierdzać tych rezultatów  
u chorych dotkniętych tym typem nowotworu36,37. Choć dotychczas nie uda-
ło się udowodnić skuteczności żadnego inhibitora HDACs w monoterapii 
glejaków mózgu, obecnie prowadzone są postępowania kliniczne obejmujące 
zastosowanie inhibitorów HDACs w terapii skojarzonej. W drugiej fazie te-
stów klinicznych w terapii skojarzonej z temozolomidem i radioterapią badany 
był już kwas walproinowy, powszechnie stosowany lek przeciwepileptyczny  
o właściwościach inhibitora HDACs (NCT00302159). W terapii skojarzonej 
z kwasem walproinowym odnotowano wydłużoną przeżywalność pacjentów 
w stosunku do terapii standardowej38. Inne postępowania zakładały leczenie 
nowo zdiagnozowanych GBM za pomocą radioterapii z temozolomidem i vo-
rinostatem (NCT00731731) oraz leczenie nawracających GBM za pomocą 
vorinostatu i radioterapii (NCT01378481)37,39. 

Pomimo wielu badań, obecna wiedza nie pozwala niestety na jedno-
znaczne wyjaśnienie wielu aspektów działania inhibitorów HDACs na ko-
mórki GBM. Wynika stąd, że mechanizm ich działania może być bardzo 
skomplikowany i wykraczać poza pierwotnie określoną funkcję kontroli na 
poziomie regulacji transkrypcji genów. W celu identyfikacji pełnego profilu 
genów podlegających zmiennej ekspresji pod wpływem inhibitorów HDACs, 
niezbędne wydają się badania oparte o wysokowydajne metody analityczne 
np. mikromacierze DNA. Stwierdzono bowiem, że pod wpływem inhibitorów 
HDACs, modulacji może podlegać ekspresja od 5% do nawet 20% genów 

32  E. Adamopoulou, U. Naumann, HDAC inhibitors and their potential applications to glio-
blastoma therapy, “OncoImmunology.” 2013, 2, s. e25219.
33  A. A. Alvarez, M. Field, S. Bushnev, M. S. Longo, K. Sugaya, The effects of histone deacetylase 
inhibitors on glioblastoma-derived stem cells, “J Mol Neurosci.” 2015, 55, s. 7-20.
34  M. Cornago, C. Garcia-Alberich, N. Blasco-Angulo, N. Vall-llaura, M. Nager i wsp., His-
tone deacetylase inhibitors promote glioma cell death by G2 checkpoint abrogation leading to mitotic 
catastrophe, “Cell Death Dis.” 2014, 5, s. e1435.
35  T. Tollefsbol, Medical Epigenetics. 1st edition. Academic Press 2016.
36  F. M. Iwamoto, K. R. Lamborn, J. G. Kuhn, P. Y. Wen, W. K. Yung i wsp., A phase I/II tri-
al of the histone deacetylase inhibitor romidepsin for adults with recurrent malignant glioma: North 
American Brain Tumor Consortium Study 03-03, “Neuro Oncol.” 2011, 13(5), s. 509–516.
37  E. Q. Lee, D. A. Reardon, D. Schiff, J. Drappatz, A. Muzikansky i wsp., Phase II study of 
panobinostat in combination with bevacizumab for recurrent glioblastoma and anaplastic glioma, 

“Neuro Oncol.” 2015, 17(6), s. 862–867.
38  H. Wang, T. Xu, Y. Jiang, H. Xu, Y. Yan i wsp., The Challenges and the Promise of Molecular 
Targeted Therapy in Malignant Gliomas, “Neoplasia” 2015, 17, s. 239-255.
39  J. Clarke, C. Penas, C. Pastori, R. J. Komotar, A. Bregy i wsp., Epigenetic pathways and 
glioblastoma treatment, “Epigenetics” 2013, 8, s. 785-795.
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w genomie40. Dodatkowym utrudnieniem w identyfikacji szlaków przekaź-
nictwa sygnałowego prowadzących do hamowania cyklu komórkowego  
i wywoływania apoptozy w komórkach traktowanych inhibitorami HDACs 
jest istnienie zjawiska acetylacji białek niehistonowych. Ostatnie doniesienia 
informują bowiem o rosnącej liczbie białek niehistonowych, których aktyw-
ność może być regulowana w procesie potranslacyjnej acetylacji41. Choudhary 
i wsp., używając wysokoprzepustowej spektrometrii masowej, zidentyfikowali 
3600 miejsc acetylacji na 1750 białkach oraz określili profil zmian w acety-
lacji białek w odpowiedzi na inhibitory HDACs: vorinostat i MS-27533-40,42. 
Stwierdzili oni, że acetylacja dotyczy głównie reszt lizylowych dużych makro-
molekuł regulujących różne procesy komórkowe takie jak: przebudowa chro-
matyny, cykl komórkowy, splicing, transport jądrowy czy nukleacja aktyny41. 
Z uwagi na złożoność aspektów regulacyjnych trudno jest ustalić uniwersalny 
molekularny mechanizm działania inhibitorów HDACs, co może przekładać 
się na utrudnienia we wprowadzaniu do praktyki klinicznej leczenia opar-
tego o te inhibitory. Liczne badania wskazują, iż komórkowe i molekularne 
efekty działania inhibitorów HDACs są wysoce zależne od rodzaju linii ko-
mórkowej, na której prowadzone były analizy. Przypuszczalną przyczyną róż-
nic w efektach działania inhibitorów HDACs pomiędzy komórkami, może 
być występowanie specyficznego dla danej linii metabolizmu komórkowego. 
Tym samym transformacja leków mogłaby następować z różną wydajnością 
aktywując inne szlaki przekaźnictwa sygnałowego i wpływając odmiennie na 
proces acetylacji białek histonowych, jak i niehistonowych. Hipotezę tę zdają 
się potwierdzać badania Cuperlovic-Culf i wsp., którzy bazując na analizie 
profili metabolicznych sklasyfikowali komórki LN-18 i LN-229 do glejaków 
różnych podtypów43. Verhaak i wsp. zauważyli podobną zależność między 
poszczególnymi podtypami GBM i ich odmienną odpowiedzią na stosowane 

40  G. P. Delcuve, D. H. Khan, J. R. Davie, Roles of histone deacetylases in epigenetic regulation: 
emerging paradigms from studies with inhibitors, “Clin Epigenetics” 2012, s. 4:5.
41  B. N. Singh, G. Zhang, Y. L. Hwa, J. Li, S. C. Dowdy, S. W. Jiang, Nonhistone protein 
acetylation as cancer therapy targets, “Expert Rev Anticancer Ther.” 2010, 10, s. 935-954.
42  C. Choudhary, C. Kumar, F. Gnad, M. L. Nielsen, M. Rehman i wsp., Lysine acetyl-
ation targets protein complexes and co-regulates major cellular functions, “Science” 2009, 325,  
s. 834-840.
43  M. Cuperlovic-Culf, D. Ferguson, A. Culf, P. Jr Morin, M. Touaibia, 1H NMR metab-
olomics analysis of glioblastoma subtypes: correlation between metabolomics and gene expression 
characteristics, “J Biol Chem.” 2012, 287, s. 20164-20175.
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terapie44. Wyniki te potwierdzają fakt, że opracowywanie skutecznych metod 
leczenia glejaka mózgu ma bardzo skomplikowane podłoże.

Pomimo ograniczeń związanych z zastosowaniem tych związków jako 
substancji o potencjale cytotoksycznym wobec komórek GBM, wyniki badań 
skłaniają do kontynuowania badań nad inhibitorami HDACs w terapii nowo-
tworów mózgu. 

Podsumowanie

Glejak wielopostaciowy mózgu należy do nowotworów, dla których do-
tychczas nie opracowano efektywnych metod leczenia. Przyczyną utrudnień  
w rozwoju skutecznych strategii terapeutycznych są pierwotne lub wykształ-
cające się w trakcie terapii mechanizmy oporności na leczenie radiologiczne 
i farmakologiczne. Uzasadnionym zatem wydaje się fakt coraz większego 
zainteresowania badaczy poszukiwaniem nowych kierunków leczenia GBM 
opartych o coraz skuteczniejsze środki farmakologiczne. Wyniki badań in vitro 
przekonują, iż zastosowanie inhibitorów HDACs może stanowić potencjalny 
kierunek w rozwoju nowych strategii leczenia glejaka mózgu, opartych o sub-
stancje o charakterze modulatorów epigenetycznych.
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HISTONE DEACETYLASE INHIBITORS  
AS POTENTIAL THERAPEUTIC AGENTS AGAINST  

BRAIN TUMOR GLIOBLASTOMA MULTIFORME

Summary: Glioblastoma multiforme (GBM) is considered one of the 
most abundant type of glial tumors with poor prognosis of survival. 
GBM develops in a multistep process of somatic cell transformation 
followed by accumulation of genetic alterations. Recent findings con-
firm that GBM pathogenesis is also regulated on epigenetic level and 
might be controlled by the process of histone acetylation and deacetyl-
ation. The two crucial groups of counterworking enzymes responsible 
for guarding histone acetylation status are histone acetyltransferases 
(HATs) and histone deacetylases (HDACs). HATs regulate histone 
acetylation, while HDACs catalyze the process of histone deacetyla-
tion. HDACs inhibitors (HDACIs) are thought to be a novel group of 
the cytostatic agents increasing histone acetylation level and regulating 
gene expression. HDACIs demonstrate antineoplastic activity in var-
ious models of malignancies. Considering the fact, that there is still 
no effective therapies against glioblastoma, new approaches aiming at 
inhibiting cancer cell growth, remain an area of active research. Here, 
utilization of HDACIs as potential pharmacoepigenetic agents against 
GBM is reviewed and discussed.

Keywords: glioblastoma multiforme, epigenetics, histone deacetylase 
inhibitors.
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WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ 
POWIETRZA NA WYSTĘPOWANIE 

OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH

Streszczenie: Jakość powietrza jest czynnikiem ryzyka rozwoju 
chorób układu krążenia. Z powodu ekspozycji na smog każdego roku 
przedwcześnie ginie ok. 45 000 osób. Celem pracy była ocena wpływu 
przekroczenia norm stężeń pyłów zawieszonych na częstość hospitalizacji 
z powodu ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w mieście Białystok. 
Retrospektywne badanie przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym w Białymstoku na podstawie dokumentacji pacjentów 
hospitalizowanych z OZW (lata 2009–2017). W analizie wykorzystano 
wyniki pomiarów stężeń pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10 z dwóch 
stacji Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. 
Bazowano na wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza z 2005 
roku. Zwiększona ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza wpływa na 
częstsze występowanie OZW. Głównym elementem smogu mającym 
na to wpływ w populacji osób miasta Białystok jest PM10 i efekt ten 
utrzymuje się w kolejnych dniach po przekroczeniu norm stężenia PM10. 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, ostre zespoły wieńcowe, 
zawał, smog.
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Wstęp 

Celem badania była ocena wpływu przekroczenia dziennych norm stę-
żeń pyłów zawieszonych na częstość hospitalizacji z powodu ostrych zespołów 
wieńcowych w populacji mieszkańców miasta Białystok w latach 2009–2017. 

Część badawcza

Zanieczyszczenie powietrza corocznie przyczynia się do przedwczesnego 
zgonu blisko 50 000 mieszkańców Polski. Do najbardziej narażonych grup na 
działanie smogu należą mieszkańcy biedniejszych regionów oraz osoby starsze. 
Miasto Białystok, będące przedmiotem analiz, to stolica województwa podla-
skiego, jednego z najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej. Współcze-
sny Białystok to pojedyncze zakłady produkcyjne, w mieście dominującą ga-
łęzią gospodarki są handel i usługi, a główne źródła emisji smogu to domowe 
piece oraz pojazdy. Często przyczyną tego stanu jest brak edukacji ekologicz-
nej oraz warunki socjo–ekonomiczne, co skutkuje niską jakością paliw uży-
wanych do ogrzewania. Od wielu lat wyzwaniem dla polskiego sektora opieki 
zdrowotnej oraz główną przyczyną zgonów są choroby serca i układu krążenia, 
a jakość powietrza uznawana jest za jeden z potencjalnych czynników ryzyka 
rozwoju tych chorób. W skład smogu wchodzi złożona mieszanina związków 
chemicznych, część składników powstaje bezpośrednio w procesie spalania 
paliw, inne w atmosferze wskutek reakcji fotochemicznych pod wpływem 
promieniowania ultrafioletowego. 

W patogenezie wpływu zanieczyszczeń powietrza na incydenty serco-
wo–naczyniowe mówi się o kilku niezależnych mechanizmach: uogólnionej 
odpowiedzi zapalnej, aktywacji układu współczulnego oraz o bezpośrednim 
wpływie składników smogu na serce oraz układ krążenia3,4,5. Dotychczasowe 
analizy przeprowadzane głównie w Chinach kontynentalnych oraz Europie 
Zachodniej wskazują, że nie tylko długoterminowe narażenie na zanieczysz-
czenie powietrza wpływa negatywnie na układ oddechowy, układ krąże-
nia i zwiększa ryzyko choroby nowotworowej, ale także krótkoterminowa 

3  E. Akintoye i wsp., Association between fine particulate matter exposure and subclinical athero-
sclerosis: a meta-analysis, “European Journal of Preventive Cardiology” 2016.
4  Y. Zhang i wsp., Inflammatory response and endothelial dysfunction in the hearts of mice co-ex-
posed to SO2, NO2, and PM2.5, “Environmental toxicology” 2016.
5  Y. Bai i wsp., Fine particulate matter air pollution and atherosclerosis: mechanistic insights, 

“Biochemica Acta” 2016.
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ekspozycja może powodować wzrost częstości OZW6,7,8,9. W metaanalizie 
opracowanej w 2012 roku przez Mustafic H. i wspólników stwierdzono wy-
soką korelację pomiędzy wzrostem stężenia najczęściej ocenianych składników 
zanieczyszczeń powietrza, a częstością występowania ostrych zespołów wień-
cowych10. Wiele późniejszych opracowań przeprowadzanych w Europie oraz 
USA potwierdza tę tezę. W opracowaniu Short-Term Exposure to Air Pollution 
and Cardiac Arrhythmia opisano również związek pomiędzy wzrostem stężenia 
PM2.5, NO2 oraz SO2 i hospitalizacjami z powodu arytmii i śmiertelnością11. 
W przeprowadzonym w kontynentalnych Chinach badaniu AIRCMD odno-
towano, że wzrost PM2.5 związany był ze wzrostem skurczowego ciśnienia tęt-
niczego, pogorszeniem parametrów metabolizmu cukrów, a przede wszystkim 
pogorszeniu funkcji śródbłonka naczyniowego12,13. Metaanaliza przeprowa-
dzona przez Teng i wsp. wykazała, że efekty eskpozycji na zwiększone stężenie 
PM2.5 w postaci zwiększonej częstości występowania OZW i zgonów można 
zaobserwować do 4 dni od ekspozycji14. Wzrost liczby zgonów związany ze 
wzrostem stężenia PM2.5 odnotowano również w perskim opracowaniu, w któ-
rym analizowano dane dotyczące jakości powietrza na przestrzeni lat 2017/18 
w stolicy Iranu, Teheranie. Wykazano, że wraz ze wzrostem stężenia PM2.5 
wzrasta liczba zgonów w populacji miasta15.

W literaturze może spotkać również opracowania potwierdzające wpływ 
PM10 na częstości hospitalizacji z powodów kardio-pulmonologicznych  
w szczególności w grupach osób starszych. W metaanalizie Effects of air 

6  K. Bhaskaran i wsp., Effects of air pollution on the incidence of myocardial infarction, “Heart” 
2009.
7  Hoek, Gerard i wsp., Long-term air pollution exposure and cardio- respiratory mortality:  
a review, ”Environmental health” 2013.
8  L. Bai i wsp., Air Pollution Forecasts: An Overview, “International Journal of Environmental 
Research and Public Health” 2018.
9  W. Liu i wsp., Health Effects of Air Pollution in China, “International journal of environmen-
tal research and public health” 2018.
10  H. Mustafic i wsp., Main air pollutants and myocardial infarction: a systematic review and 
meta-analysis, “Journal of the American Medical Association” 2012.
11  X. Song i wsp., Short-Term Exposure to Air Pollution and Cardiac Arrhythmia: A Meta-Anal-
ysis and Systematic Review, “International Journal of Environmental Research and Public Health” 
2016.
12  S. Robertson i wsp., Ambient air pollution and thrombosis, “Particle and Fiber Toxicology” 
2018.
13  S. Liu i wsp., Extreme levels of ambient air pollution adversely impact cardiac and central aortic 
hemodynamics: the AIRCMD-China study, “Journal of the American Society of Hypertension” 
2017.
14  T.-H.K. Teng i wsp., A systematic review of air pollution and incidence of out-of-hospital 
cardiac arres, “Journal of Epidemiology and Community Health” 2014.
15  M. Ansari i wsp., Meteorological correlates and AirQ(+) health risk assessment of ambient fine 
particulate matter in Tehran, Iran, “Environmental Research” 2019.
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pollution on the incidence of myocardial infarction, uwzględniającej wyniki 
ponad 20 badań, stwierdzono statystycznie szkodliwe działanie pyłów zawie-
szonych. W pracy przeprowadzonej w obszarach miejskich Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej zaobserwowano zależność pomiędzy stężeniami 
PM2.5 i PM10 a ilością wszystkich ostrych zespołów, z największym zaznaczo-
nym wpływem w zakresie zawałów mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka 
ST16. Podobne wyniki uzyskano w belgijskim badaniu dotyczącym pacjentów 
ze STEMI17. Zaobserwowano, że wzrost stężenia zarówno pyłów zawieszo-
nych, jak i tlenków azotu wiąże się ze wzrostem ilości hospitalizacji z powo-
du ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST. Efekt ten był 
najbardziej wyrażony grupie pacjentów ≥75 lat. W badaniu Romieu i wsp.  
z 2012 r. przeprowadzonym w Ameryce Południowej, stwierdzono zwięk-
szoną ilość hospitalizacji zarówno z powodów pulmonologicznych, jak i kar-
diologicznych związaną ze wzrostem stężenia PM10, w szczególności w grupie 
pacjentów powyżej 65 roku życia18.

Badania na temat zanieczyszczenia powietrza toczą się również w Polsce. 
Wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez lekarzy ze Śląskiego Cen-
trum Chorób Serca (ŚLUM) w Zabrzu potwierdzają, że w czasie przekro-
czenia dopuszczalnych norm smogu ilość zawałów mięśnia sercowego rośnie  
o ok 12%, a śmiertelność mieszkańców o 6%. Wzrost ilości ostrych zespołów 
wieńcowych w odpowiedzi na przekroczenia norm smogowych stwierdzono 
również w przeprowadzonym w najbardziej zanieczyszczonych miastach na 
południu Polski badaniu Buszman P. i wspólników19.

Z uwagi na fakt braku obszernych badań dotyczących wpływu smogu na 
zachorowalność na ostre zespoły wieńcowe (OZW) w populacji mieszkańców 
miasta Białystok, w poniższym opracowaniu postawiono zebrać informacje  
o tych zależnościach.

16  C. A. Pope i wsp., Short-term exposure to fine particulate matter air pollution is preferentially 
associated with the risk of ST-segment elevation acute coronary events, “Journal of the American 
Heart Association” 2015.
17  J. F. Argacha i wsp., Air pollution and ST-elevation myocardial infarction: A case-crossover 
study of the Belgian STEMI registry 2009-2013, “International Journal of Cardiology” 2016.
18  I. Romieu i wsp., Multicity study of air pollution and mortality in Latin America (the ESCA-
LA study), “Research Reports” 2012.
19  P. E. Buszman i wsp., Impact of air pollution on hospital patients admitted with ST- and non-
ST-segment elevation myocardial infarction in heavily polluted cities within the European Union, 

“Cardiology Journal” 2018.
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Metody badawcze

Badanie przeprowadzono w Katedrze i Klinice Kardiologii, Uniwersy-
teckiego Szpitala Klinicznego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, 
który jako jedyny ośrodek w mieście przez wszystkie lata poddane analizie 
pełnił całodobowy ostry dyżur z zakresu kardiologii. Do analizy porównawczej 
zakwalifikowano 2645 kobiet i mężczyzn z OZW zamieszkałych w obrębie 
Białegostoku. W zbiorze zmiennych poddanych interpretacji znalazły się dane 
demograficzne oraz rodzaj ostrego zespołu wieńcowego.

Chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi podzielono na trzy grupy: pa-
cjenci hospitalizowani z powodu zawału mięśnia sercowego z uniesieniem od-
cinka ST (STEMI), bez przetrwałego uniesienie odcinka ST (NSTEMI) oraz 
z rozpoznaniem niestabilnej choroby wieńcowej (UA).

Standaryzowane pomiary jakości powietrza w województwie podlaskim 
prowadzone są w pięciu stacjonarnych oraz jednej mobilnej stacji pomiarowej. 
W poniższej publikacji w analizie uwzględniono pyły drobne o średnicy 2,5 
µm i 10µm. W analizie wykorzystano wyniki pomiarów z dwóch stacji Woje-
wódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, tj. ul. Waszyngtona 
16 oraz ul. Warszawska 75. W trakcie oznaczania stanów przekroczenia stę-
żeń pyłów opierano się na wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza 
z 2005 roku. Normy stężeń dziennych dla PM2.5 oraz PM10 wynoszą 25 µg/m3 
i 50 µg/m3.

Przeanalizowano 3287 kolejnych dni od 2009 do 2017 roku, liczba 
utraconych danych wyniosła 14,3% (N=471) dla PM2.5 oraz 6,2% (N=202) 
dla PM10. Dni bez oznaczeń stężeń pyłów zawieszonych pominięto w analizie 
statystycznej. 

Dla wszystkich parametrów fizycznych oznaczono średnie stężenie dobo-
we, dla danych medycznych oznaczono ilość dziennych hospitalizacji z powo-
du poszczególnych typów ostrych zespołów wieńcowych, w okresie ciepłym 
(definiowany jako miesiące kwiecień – wrzesień) oraz zimnym (definiowany 
jako miesiące październik – marzec) oraz dodatkowo w podgrupach pacjentów 
poniżej oraz powyżej 65 roku życia. Dodatkowo, aby ocenić efekt odłożony  
w czasie dodatkowe analizy przeprowadzono dla opóźnienia jednego dnia  
(lag 1).

W analizie statystycznej rozkład zmiennych oceniono testem Kołmogoro-
wa-Smirnowa. Do analizy porównawczej wykorzystano nieparametryczny test 
Kruskala Wallisa. Do oceny zależność pomiędzy przekroczonymi normami za-
nieczyszczeń powietrza a liczbą odnotowanych zdarzeń kardiologicznych użyto 



144

ŁUKASZ KUŹMA, HANNA BACHÓRZEWSKA – GAJEWSKA

metody Altmana. Wyniki przedstawiono jako iloraz szans (OR) z 95% prze-
działem ufności. W analizie za wartość istotną statystycznie przyjęto P<0,05. 

Wszystkie analizy wykonano przy użyciu SPSS IBM Software. Na prze-
prowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku (R-1-002/18/2019).

Analiza danych i wyniki

Do badania zostało włączonych 2645 pacjentów hospitalizowanych  
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku z powodu OZW w la-
tach 2009–2017. Średnia wieku badanej populacji wynosiła 66 lat (SD=12,0) 
i większość stanowili mężczyźni (60,2%).

Częstość hospitalizacji z powodu ostrych zespołów wieńcowych różniła 
się na przestrzeni roku. W sezonie zimnym było więcej przyjęć związanych  
z OZW 0,81 (SD=0,9), niż w sezonie ciepłym 0,79 (SD=1,0), P<0,001 [ta-
bela 1].

Tabela 1. Ostre zespoły wieńcowe w badanej populacji
OZW
(N=2645)

STEMI
(N = 791)

NSTEMI
(N = 999)

UA
(N = 855) P

Liczba; N,  
średnia dzien-
na (SD)

2645; 0,8 
(0,95)

791; 0,24 
(0,49)

999; 0,30 
(0,57) 855; 0,26 (0,53) <0,001

Sezon zimny; 
N, średnia  
dzienna (SD)

1335; 0,81 
(0,9)

403; 0,25 
(0,5)

426;0,26 
(0,54) 506; 0,31 (0,6) <0,001

Sezon ciepły;  
N, średnia 
dzienna (SD)

1310; 0,79 
(1,0)

388; 0,23 
(0,48)

429; 0,26 
(0,52) 493; 0,29 (0,55) 0,006

Wiek, lata, 
 średnia (SD) 66,0 (12,0) 64,6 

(12,4)
66,9 
(12,6) 65,1 (11,9) <0,001

Płeć męska,  
% (n)

60,2 
(1592) 67,4 (533) 63,9 (639) 49,1 (420) <0,001

Subpopulacja pacjentów powyżej 65 roku życia
OZW
(N=1413)

STEMI
(N = 375)

NSTEMI
(N = 608)

UA
(N = 430) P

Liczba; N, 
średnia  
dzienna (SD)

1413, 0,43 
(0,72)

375, 0,11 
(0,32)

608, 0,18 
(0,40)

430, 0,13 (0,56) <0,001
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Sezon zimny;  
N, średnia  
dzienna (SD)

745, 0,45 
(0,73)

210, 0,12 
(0,33)

314, 0,19 
(0,41)

221, 0,13 (0,39) <0,001

Sezon ciepły;  
N, średnia  
dzienna (SD)

668, 0,41 
(0,69)

165, 0,10 
(0,30)

294, 1,18 
(0,39)

209, 0,13 (0,39) <0,001

Wiek, lata,  
średnia (SD)

75,4 (7,0) 75,4 (7,3) 76,3 (6,9) 74,0 (6,7) <0,001

Płeć męska,  
% (n)

704 (49,8) 194 (51,7) 329 (54,1) 181 (42,1) <0,001

Subpopulacja pacjentów poniżej 65 roku życia
Liczba; N,  
średnia  
dzienna (SD)

1232, 0,37 
(0,68)

416, 0,12 
(0,21)

391, 0,11 
(0,31)

425, 0,13 (0,41) <0,001

Sezon zimny;  
N, średnia  
dzienna (SD)

642, 0,39 
(0,71)

223, 0,13 
(0,19)

199, 0,12 
(0,36)

220, 0,13 (0,37) <0,001

Sezon ciepły;  
N, średnia  
dzienna (SD)

590, 0,36 
(0,54)

193, 0,12 
(0,31)

192, 0,12 
(0,29)

205, 0,12 (0,51) <0,001

Wiek, lata,  
średnia (SD)

55,5 (6,9) 54,9 (6,8) 55,6 (7,3) 56,0 (6,7) <0,001

Płeć męska, 
 % (n)

72,1 (888) 81,5 (339) 79,3 (310) 56,2 (239) <0,001

Źródło: Opracowanie własne.

Skróty: NSTEMI, zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST; STEMI, 
zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST; UA, niestabilna choroba 
wieńcowa; OZW, ostry zespół wieńcowy

Średnie dzienne stężenie PM2.5 na przestrzeni 2816 dni obserwacji wyno-
siło 21.10 µg/m3, a dla PM10 na przestrzeni 3085 dni obserwacji – 28.04 µg/
m3. W sezonie zimnym stężenia PM2.5 (28.59 µg/m3) oraz PM10 (32.79 µg/m3) 
były wyższe niż w sezonie ciepłym, odpowiednio 12.73 µg/m3 oraz 21.59 µg/
m3. W czasie trwania badania dzienne normy stężeń pyłów zawieszonych usta-
lone przez WHO zostały przekroczone w 702 analizowanych dni dla PM2.5 

oraz 294 dni dla PM10 [tabela 2]. 
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Tabela 2. Zanieczyszczenia powietrza w badanym środowisku

PM2,5 µg/m3 PM10 µg/m3

Dni z obserwacją; N (%) 2816 (85,7) 3085 (93,8)

2009; średnia roczna (SD) 18,83 (11,5) 26,41 (25,5)

2010; średnia roczna (SD) 24,06 (17,6) 27,7 (17.5)

2011; średnia roczna (SD) 26,91 (17,4) 33,3 (23,6)

2012; średnia roczna (SD) 24,49 (20,5) 31,00 (23,6)

2013; średnia roczna (SD) 20,45 (12,2) 26,85 (14,8)

2014; średnia roczna (SD) 19,61 (12,9) 30,15 (16,9)

2015; średnia roczna (SD) 19,11 (14,4) 29,21 (19,7)

2016; średnia roczna (SD) 19,00 (12,6) 23,97 (13,5)

2017; średnia roczna (SD) 16,75 (11,7) 23,2 (15,7)

2009 - 17; średnia dzienna (SD) 21,10 (15,6) 28,04 (19,6)

2009 - 17, sezon zimny; średnia dzienna (SD) 28,59 (17,4) 32,79 (22,4)

2009 – 17, sezon ciepły; średnia dzienna (SD) 12,73 (6,19) 21,59 (11,1)

2009 – 17; dni z przekroczoną normą WHO; 
N (%) 702 (24,9) 294 (9,5)

Źródło: Opracowanie własne.

Wpływ PM2.5

W ciągu całego roku prawdopodobieństwo hospitalizacji z powodu 
OZW było większe u pacjentów powyżej 65 roku życia w dniach z przekro-
czonym stężeniem PM2.5 (OR 1.26, 95% CI 1.07–1.48; P=0.01, lag 0). Iloraz 
szans dla wystąpienia zawału mięśnia sercowego w grupie pacjentów poniżej 
65 w dniu następującym po dniu z przekroczonymi normami WHO wyniósł 
1.21 (95% CI 1.03–1.43; P=0.02, lag 1). Podobną zależność zaobserwowa-
no analizując szanse dla wystąpienia STEMI w tej grupie pacjentów. Szansa 
wystąpienia STEMI wzrastała o 13% w dniu następującym po dniu z prze-
kroczeniem norm stężenia PM2.5 (OR 1.13, 95% CI 1.01–1.65; P=0.04, lag 
1) [figura 1]. 
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Figura 1. Porównanie częstości hospitalizacji z powodu ostrych zespołów wieńcowych 
w dniach z i bez przekroczonej dziennej normy stężenia cząstek stałych o średnicy  
2,5 µm lub mniejszej. Dane prezentowane są dla dwóch dni (lag 0-1) jako iloraz szans 
(95% przedział ufności)

Źródło: Opracowanie własne.

Wpływ PM10

Przekroczenie dziennych norm stężeń dla PM10 w sezonie zimnym wiązało 
się ze zwiększoną szansą wystąpienia zawału NSTEMI u pacjentów poniżej 65 
roku życia (OR 1,5, 95% CI 0,93–2,41; P=0,09, lag 0) i efekt ten utrzymywał 
się kolejnego dnia (OR 1,47, 95% CI 1,02–2,1; P=0,04, lag1). Dodatkowo 
w te samej grupie pacjentów, w dniu następującym po dniu z przekroczonymi 
wartościami norm, szansa na hospitalizacje z powodu OZW (OR 1,38, 95% 
CI 1,07–1,43; P=0,02, lag 1) i UA (OR 1,46, 95% CI 1,02–2,07; P=0,03, lag 
1) była większa. W ciągu całego roku szansa na hospitalizację z powodu nie-
stabilnej choroby wieńcowej u pacjentów powyżej 65 roku życia była większa 
(OR 1,61, 95% CI 1,08–2,39; P=0,02, lag 0), wzrost tej szansy można rów-
nież zauważyć w całej badanej grupie (OR 1,451, 95% CI 1,06–1,98; P=0,02, 
lag 0) oraz w dniu następującym po dniu z przekroczonymi wartościami norm 
u pacjentów poniżej 65 roku życia (OR 1,32, 95% CI 1,05–1,67; P=0,03, lag 
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1). W dniu kolejnym zwiększa się również prawdopodobieństwo wystąpie-
nia zawału NSTEMI w grupie pacjentów poniżej 65 roku życia (OR 1,47, 
95% CI 1,06–2,03; P=0,02, lag 1). W całej badanej populacji w ciągu roku 
prawdopodobieństwo wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego było większe 
w dniach z przekroczonym stężeniem PM10 (OR 1,32, 95% CI 1,05–1,66; 
P=0,01, lag 0) i efekt ten utrzymywał się kolejnego dnia (OR 1,26, 95% CI 
1,03–1,53; P=0,02, lag 1) [figura 2].

Figura 2. Porównanie częstości hospitalizacji z powodu ostrych zespołów wieńcowych 
w dniach z i bez przekroczonej dziennej normy stężenia cząstek stałych o średnicy  
10 µm lub mniejszej Dane prezentowane są dla dwóch dni (lag 0-1) jako iloraz szans 
(95% przedział ufności)

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie

Pomimo pojedynczych opracowań niepotwierdzających wpływu zanie-
czyszczenia powietrza na częstość zdarzeń kardiologicznych, związek pomiędzy 
pyłami zawieszonymi i ostrymi zespołami wieńcowymi jest faktem. Wdroże-
nie skutecznych strategii zapobiegania szkodliwym skutkom zanieczyszczenia 
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powierza powinno być priorytetem obecnych władz samorządowych, jak  
i krajowych. 

Zwiększone narażenie na zanieczyszczenia powietrza w postaci cząstek 
stałych związane jest z częstszym występowaniem ostrych incydentów wień-
cowych, a głównym zanieczyszczeniem powietrza mającym wpływ na częstość 
występowania ostrych zespołów wieńcowych w populacji osób miasta Biały-
stok jest PM10. Największy wpływ zanieczyszczeń odnotowano w grupie osób 
starszych, u których zwiększone było prawdopodobieństwo wystąpienia za-
wału NSTEMI. Efekt ten występował w dniu zwiększonego zanieczyszczenia 
powietrza, jak i w dniu kolejnym. Redukcja źródeł zanieczyszczeń oraz roz-
szerzenie monitoringu powietrza powinny stać się jednymi z priorytetowych 
obszarów działań polityki społeczno-zdrowotnej na poziomie samorządowym 
i krajowym. 
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INFLUENCE OF AIR POLLUTION  
ON THE OCCURRENCE OF ACUTE CORONARY 

SYNDROMES AMONG THE INHABITANTS  
OF BIAŁYSTOK CITY

Summary: Air quality is a well-established risk factor for the 
development of cardiovascular diseases. About 45 000 Poles die 
prematurely every year due to exposure to smog. The aim of the 
study was to assess the influence of exceeding the standards of 10 
micrometers or less on the frequency of hospitalization due to acute 
coronary syndromes in the city of Białystok. A retrospective study was 
conducted in the Medical University of Białystok based on medical 
records of patients hospitalized due to acute coronary syndromes (2009-
2017). The results of measurements of PM2.5 and PM10 concentrations 
from two stations of the Voivodeship Inspectorate of Environmental 
Protection in Białystok were used in the analysis. The analysis was based 
on the WHO guidelines for air quality from 2005. Increased exposure 
to air pollution results in more frequent occurrence of acute coronary 
incidents. The main element of smog affecting the population of the 
city of Białystok is PM10.

Keywords: air pollution, acute coronary syndrome, infarction, smog.
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czych oraz ochronę przed patogenami i ksenobiotykami dostają-
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farmakologicznych i toksykologicznych pozwala na odtworzenie wa-
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Wstęp

Przewód pokarmowy tworzy ogromną powierzchnię łączącą organizm 
ze środowiskiem zewnętrznym. Jego prawidłowe funkcjonowanie umożliwia 
efektywne wchłanianie substancji odżywczych i elektrolitów, stanowiąc jed-
nocześnie ochronę przed patogenami, toksynami oraz szkodliwymi substan-
cjami dostającymi się do jego światła ze środowiska zewnętrznego [Nunes i in. 
2016]. Przewód pokarmowy narażony jest stale na kontakt z ksenobiotykami 
obecnymi w wodzie, żywności, paszach i otoczeniu, które oddziałują na jego 
tkanki zarówno w świetle przewodu pokarmowego, jak również po wchłonię-
ciu i dystrybucji w organizmie. Zachowanie prawidłowej perystaltyki prze-
wodu pokarmowego i szczelności bariery jelitowej ma istotne znaczenie dla 
zdrowia organizmu. Wiele doniesień wskazuje na wyraźny związek między 
zaburzeniem przepuszczalności bariery jelitowej a rozwojem różnych chorób, 
dotyczących zarówno samego przewodu pokarmowego, jak i ogólnoustrojo-
wych [Benard i in. 1996, Schmitz i in. 1999, Bosi i in. 2006, Odenwald  
i Turner 2013]. Wiadomo również, że nawet niewielkiego stopnia zaburze-
nia motoryki prowadzą do zakłócenia procesów wchłaniania, wydzielania czy 
pasażu treści [Drossmann 2016]. Ważnym aspektem jest także sumowanie 
się efektów biologicznych różnych substancji, co utrudnia pełną ocenę ry-
zyka w kontekście oddziaływania na tkanki przewodu pokarmowego. Nie 
dziwi zatem fakt poszukiwania od dawna rzetelnych metod oceny wpływu 
różnych substancji na procesy wchłaniania, szczelność bariery jelitowej i ak-
tywność motoryczną przewodu pokarmowego, które pozwalałyby na uzyska-
nie wiarygodnych wyników badań farmakologicznych i toksykologicznych,  
w tym przedklinicznych badań biomedycznych. Ograniczanie liczby ekspe-
rymentów wykonywanych w warunkach in vivo i zmniejszenie liczby zwie-
rząt wykorzystywanych do doświadczeń jest obecnie obowiązkiem zapisanym  
w najważniejszych aktach prawnych regulujących badania bezpieczeństwa 
oraz wykorzystanie zwierząt do celów naukowych na terenie Unii Europej-
skiej [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 
z dnia 18 grudnia 2006 r., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r., Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r.]. Największą rolę 
w procesie badawczym odgrywają metody ex vivo i in vitro wykorzystujące 
komórkowe, tkankowe i narządowe modele doświadczalne, które w całości 
wypełniają kryteria wszystkich zasad 3R polegające na zmniejszeniu liczby 
zwierząt wykorzystywanych do badań, zastępowaniu ich przez modele nie 
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odczuwające cierpień i doskonalenie metodyki w kierunku minimalizowania 
cierpienia i dystresu zwierząt (ang. reduction, replacement, refinement) [Tan-
nenbaum i Bennett 2015]. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowa-
nie modeli badawczych wykorzystujących izolowane wycinki przewodu pokar-
mowego jako modeli ex vivo do oceny aktywności motorycznej i szczelności 
bariery jelitowej.

Wykorzystanie i zalety modelu

Wykorzystanie izolowanych wycinków przewodu pokarmowego sięga po-
czątków XX wieku. Za pierwszą publikację przedstawiającą wyniki doświad-
czeń z użyciem tego modelu uważa się artykuł Paula Trendelenburga z 1917 
roku, w których autor udowodnił możliwość wywołania odruchu perystal-
tycznego na całkowicie wyizolowanym jelicie kawii domowej [Trendelenburg 
2006]. Rozwój technik dotyczących oceny przepuszczalności i wchłaniania 
jelitowego w warunkach ex vivo przypadł na drugą połowę XX wieku i doty-
czył pierwszej udanej próby wykorzystania perfundowanych wycinków jelita 
opisanej w 1949 r. przez Fishera i Parsonsa [1949]. W 1951 Ussing opracował 
komorę, która do dziś jest powszechnie używanym narzędziem w badaniach 
wchłaniania i przepuszczalności bariery jelitowej [Ussing i Zerahn 1951]. Pod 
koniec lat 60. została opisana pierwsza skuteczna metoda krótkotermino-
wej hodowli wycinków błony śluzowej jelita cienkiego człowieka [Browning  
i Trier 1969].

Izolowane wycinki przewodu pokarmowego to złożone modele narządowe 
lub tkankowe, które można wykorzystywać w różnych typach badań, głównie 
z zakresu fizjologii i patofizjologii [Münch i in. 2007, Lallès i in. 2009, Oku-
no i in. 2011, Lee i in. 2017] oraz farmakologii i toksykologii. Pozwalają na 
ocenę wpływu czynników chemicznych i fizycznych na aktywność motorycz-
ną przewodu pokarmowego oraz przepuszczalność bariery jelitowej w warun-
kach ex vivo. Dotychczasowe badania z tego obszaru udowodniły przydatność 
omawianego modelu do badania metabolizmu i efektów biologicznych wielu 
ksenobiotyków, w tym leków [Lampen i in. 1996, Fortuna i in. 2012, Min  
i in. 2018, Thibault i in. 2019], substancji pochodzenia roślinnego [Mendel  
i in. 2011, Placha i in. 2015, Mendel i in. 2020], pestycydów oraz związków 
stanowiących zanieczyszczenie środowiska [Chłopecka i in. 2014, 2017, 2018]. 
Należy podkreślić, że założenia i warunki takich eksperymentów pozwalają na 
odtworzenie konkretnych sytuacji w warunkach in vivo. Badania aktywności 
motorycznej w warunkach ex vivo odwzorowują warunki, w których badane 
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substancje (związki endogenne i ksenobiotyki) znajdują się w organizmie i są 
dystrybuowane z krwią do tkanek przewodu pokarmowego, gdzie oddziałują 
na kurczliwość mięśniówki (bezpośrednio lub pośrednio poprzez stymulację 
jelitowego układu nerwowego). Modele dedykowane badaniom przepuszczal-
ności jelitowej pozwalają na zbadanie wpływu różnych czynników na fizyczne 
elementy bariery jelitowej: nabłonek składający się z enetrocytów (w 80%), 
komórek kubkowych, komórek Panetha, komórek enterochromatofilnych  
i komórek M oraz blaszkę właściwą, w której znajduje się tkanka limfatycz-
na, łączna oraz sieć neuronów [Węgrzyn i in. 2017]. Dostępne techniki  
ex vivo dają możliwość zbadania funkcji najważniejszych elementów mających 
wpływ na przepuszczalność jelita, czyli białkowych kompleksów tworzących 
połączenia ścisłe (połączenia T) pomiędzy komórkami błony śluzowej oraz 
połączeń mechanicznych i połączeń szczelinowych. Modele ex vivo do oceny 
przepuszczalności jelitowej, zależnie od wybranej techniki, pozwalają ocenić 
efekt biologiczny substancji, która znajduje się w jego świetle i oddziałuje na 
błonę śluzową lub która uległa dystrybucji w organizmie i poprzez układ krą-
żenia dostaje się do tkanek przewodu pokarmowego oddziałując na elementy 
bariery jelitowej.

Żywotność i reaktywność wycinków przeznaczonych do badania 
motoryki w warunkach ex vivo wynika z aktywności komórek mięśni gład-
kich, komórek nerwowych oraz komórek Cajala. Każdy wycinek zachowuje 
fragment specyficznego, autonomicznego unerwienia przewodu pokarmowe-
go z sieci ponad 100 milionów neuronów nazywanych jelitowym układem 
nerwowym (ang. Enteric Nervous System, ENS). Ze względu na podobieństwa 
anatomiczne i funkcjonalne, do ośrodkowego układu nerwowego unerwie-
nie przewodu pokarmowego nazywane jest również „mózgiem jelit” [Goyal  
i Hirano 1996]. Komórki Cajala zapewniają ścisłe połączenie morfologiczne 
i funkcjonalne pomiędzy motoneuronami a komórkami mięśni gładkich. Ich 
obecność w wycinku przewodu pokarmowego zapewnia utrzymanie uporząd-
kowanego rytmu pracy mięśniówki [Komuro 2006, Blair i in. 2014].

Ogromną zaletą modeli narządowych wykorzystujących wycinki przewo-
du pokarmowego jest możliwość stałego i dokładnego kontrolowania warun-
ków doświadczalnych w zakresie parametrów inkubacji, zastosowanie naraże-
nia na badane substancje w stężeniach przewidywanych na podstawie danych 
kinetycznych dla danych narządów oraz wykorzystanie tkanek pochodzących 
od jednego dawcy dla prób kontrolnych i badanych [Basso i Bracarense 2015]. 
W przypadku badań motoryki bardzo istotna jest możliwość odizolowania 
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aktywności motorycznej mięśniówki od wpływu ośrodkowego układu ner-
wowego (wpływ czynników stresowych) i hormonów. Do badań stosowane 
są modele doświadczalne wykorzystujące wycinki pochodzące praktycznie ze 
wszystkich części przewodu pokarmowego. Pozwala to uchwycić różnice w ich 
wrażliwości na zaburzenia aktywności motorycznej i przepuszczalności. Wy-
niki badań, które na to wskazują to m. in. znacząco wyższa wrażliwość mię-
śniówki dwunastnicy szczura na piryproksyfen w porównaniu z wycinkami 
jelita czczego [Chłopecka i in. 2018], jak również znaczące różnice w zmianach 
przepuszczalności bariery jelitowej myszy wywołanych owariektomią, w zależ-
ności od odcinka jelit (dwunastnicy, jelita czczego i biodrowego) [Collins i in. 
2017]. 

Możliwość wykorzystania tkanek rożnych gatunków zwierząt pozwala 
w wielu przypadkach uniknąć konieczności ekstrapolacji międzygatunkowej. 
Opracowano metodykę badań z wykorzystaniem wycinków pochodzących od: 
szczura [Mangell i in. 2002, Chłopecka i in. 2007, Mendel i in. 2015], myszy 
[Ueno i in. 2004, Fortuna i in. 2012, Collins i in. 2017], królika [Ahn i in., 
1988, Grasa i in. 2004], świnki morskiej [Waterman i in. 1994, Ji i in. 2004], 
kota [Janković i Beleslin 2000], psa [Lu i in. 1997], konia [Nieto i in. 2000], 
bydła [Hansen i in. 2012, Mendel i in. 2016a, 2016b], świni [Mendel i in. 
2019], kury [Awad i in. 2004, Kitazawa i in. 2007, Placha i in. 2015]. Pobie-
ranie tkanek od zwierząt rzeźnych pozwala na dodatkowe ograniczenie liczby 
zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń. Przykładem mogą być badania 
prowadzone w naszym zespole na materiale pozyskanym od krów mlecznych 
oraz świń. Doświadczenia te pozwoliły na uzyskanie wiarygodnych wyników 
w obszarze badań przedklinicznych oceniających wpływ metabolitów wtór-
nych roślin (z grupy flawonoidów i saponin) obecnych w diecie przeżuwaczy 
na kurczliwość mięśniówki trawieńca i dwunastnicy oraz interakcji pomiędzy 
fitozwiązkami i chemioterapeutykami stosowanymi w terapii tej grupy zwie-
rząt [Mendel i in. 2016a, 2016b]. Natomiast badania przeprowadzone na 
pozyskanych poubojowo wycinkach przewodu pokarmowego świń posłuży-
ły do oceny przydatności chlorofiliny do ograniczenia transportu jelitowego 
deoksyniwalenolu (DON), mykotoksyny stanowiącej powszechne skażenie 
zbóż w Europie i Ameryce Północnej [Mendel i in. 2019] oraz wpływu eks-
traktu z Bidens tripartita na aktywność motoryczną jelita czczego [Mendel  
i in. 2020]. 

Gatunkami najczęściej wykorzystywanymi do badań, których możli-
wości ekstrapolacyjne na człowieka są bardzo wysokie jest szczur oraz świnia. 
Przykładem mogą być wyniki doświadczeń, które znacząco przyczyniły się 
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do poszerzenia wiedzy na temat ryzyka narażenia na wybrane pestycydy po-
wszechnie obecne w środowisku, żywności lub wodzie. Zaburzenia aktywno-
ści mięśniówki wycinków odnotowano po narażeniu na glifosat w dawkach, 
które korespondują ze stężeniami herbicydu stwierdzanymi przyżyciowo  
u ludzi w populacji ogólnej nie wykazujących żadnych klinicznych objawów 
narażenia lub osób manifestujących bardzo słabo wyrażone objawy w wyniku 
zatrucia preparatami glifosatowymi [Chłopecka i in. 2014, 2017, 2018]. Ba-
dania prowadzone były z wykorzystaniem modelu wycinków jelita cienkiego 
szczura, a ich wyniki, porównane z wynikami innych autorów, wskazują na 
jeszcze jedną zaletę omawianego modelu, jaką jest wysoka wrażliwość złożo-
nych modeli ex vivo (narządowych i tkankowych) w porównaniu z modela-
mi komórkowymi [Chłopecka i in. 2014, Basso i Bracarense 2015]. Należy 
podkreślić, że biorąc pod uwagę specyfikę badań z wykorzystaniem modeli 
narządowych, efektywne stężenia są zwykle około dziesięciokrotnie niższe od 
stężeń efektywnych w warunkach in vivo. Można zatem przewidywać, że pod-
kliniczne zaburzenia aktywności motorycznej w warunkach przyżyciowych 
mogą pojawiać się w obecności znacznie niższych stężeń badanych substan-
cji. Wskazuje to na dużą przydatność omawianego modelu do przesiewowych, 
przedklinicznych badań toksyczności różnych substancji w zakresie wpływu 
na funkcje przewodu pokarmowego.

Innym przykładem mogą być badania dotyczące wpływu mykotoksy-
ny – deoksyniwalenolu oraz jego pochodnych na szczelność bariery jelitowej, 
prowadzone przez grupę francuskich badaczy z wykorzystaniem wycinków 
jelita czczego świni [Kolf-Clauw i in. 2009, Pinton i in. 2012, Lucioli i in. 
2013]. Działanie toksyczne deoksyniwalenolu zaobserwowano w konsekwen-
cji narażenia na niego ludzi oraz wszystkich badanych do tej pory gatunków 
zwierząt. Spośród nich świnię można uznać za najbardziej odpowiedni gatu-
nek do ekstrapolacji wyników badań na człowieka, ponieważ charakteryzuje 
się ona największą wrażliwością na DON oraz najbardziej zbliżoną fizjologią 
przewodu pokarmowego [Kolf-Clauw i in. 2009]. Wyniki przeprowadzonych 
doświadczeń pozwoliły na określenie molekularnych mechanizmów stojących 
za objawami klinicznymi narażenia na DON, a także dowiodły przydatności 
stosowanego modelu ex vivo, ponieważ uzyskane efekty były zgodne ze zmia-
nami obserwowanymi po narażeniu na DON w warunkach in vivo.

Przeniesienie doświadczeń badających aktywność przewodu pokarmo-
wego do warunków ex vivo pozwoliło również na podjęcie szeregu badań  
z wykorzystaniem tkanek pobranych bezpośrednio z przewodu pokarmowego 
człowieka [Hogan i in. 2009, Choe i in. 2012, Thibault i in. 2019)].
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Ogólne zasady przeprowadzania doświadczeń

Utrzymanie stabilnych i odtwarzalnych warunków doświadczeń jest nie-
zbędne do uzyskania wiarygodnych wyników w eksperymentach ex vivo i in 
vitro i decyduje o możliwościach ekstrapolacyjnych alternatywnych metod 
badania aktywności motorycznej i szczelności bariery jelitowej. Po wyborze 
gatunku zwierzęcia oraz metody preparacji wycinków, które podyktowane są 
celem badania, ważnym punktem krytycznym metodyki jest wybór metody 
eutanazji. Sposób uśmiercania zwierząt będących donorami tkanek musi być 
humanitarny i jednocześnie nie może w znaczący sposób wpływać na morfolo-
gię i funkcje pobieranych tkanek. Jest to szczególnie ważne w przypadku wy-
cinków pobieranych do badania aktywności motorycznej, ponieważ substan-
cje stosowane do znieczulenia ogólnego, których przedawkowanie jest jednym 
ze sposobów uśmiercania zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych, mogą 
zaburzać znacząco perystaltykę przewodu pokarmowego [Bueno i in. 1978, 
Torjman i in. 2005]. W przypadku gryzoni, sposobem eutanazji spełniają-
cym przedstawione kryteria i często wykorzystywanym w doświadczeniach jest 
uśmiercanie dwutlenkiem węgla [Everitt i Gross 2006, Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r., Zaw i in. 2016, 
Chłopecka i in. 2018], metodą stopniowego napełniania komory. W doświad-
czeniach z wykorzystaniem wycinków przewodu pokarmowego stosowane są 
również metody fizyczne (np. dyslokacja kręgów szyjnych) [Chen i in. 2013]. 

Kolejnym ważnym elementem metodyki jest wybór buforu inkubacyj-
nego, który zapewni odpowiednie stężenie jonów i glukozy, kluczowych dla 
utrzymania aktywności i reaktywności komponenty mięśniowej i neuronalnej 
wycinków oraz żywotności komórek błony śluzowej jelita. Do najczęściej wy-
korzystywanych buforów w doświadczeniach z użyciem wycinków przewodu 
pokarmowego należy bufor Krebsa [Hogan i in. 2009, Dixit i in. 2012, Chen  
i in. 2013, Anderson i in. 2014, Dalziel i in. 2017, Mendel i in. 2019, Thomson 
i in. 2019] z jego odmianami (np. bufor Krebsa-Henseleita, Krebsa-Ringera) 
[Neirinckx i in. 2011, Goetz i in. 2013, Min i in. 2018] oraz modyfikacjami 
wprowadzanymi przez różne zespoły badawcze jako element wewnątrzlabo-
ratoryjnej standaryzacji stosowanej metodyki [Chłopecka i in. 2007a]. Stałe 
gazowanie karbogenem (mieszanką 5% CO2 i 95% O2) pozwala na stworzenie 
układu buforującego pomiędzy obecnymi w roztworze węglanami i dwutlen-
kiem węgla oraz dostęp natlenionego buforu do tkanek [Goetz i in. 2013, Zaw 
i in. 2016, Chłopecka i in. 2018]. W hodowlach eksplantów przeznaczonych 
do badania wchłaniania i funkcji bariery jelitowej wykorzystywane są bogatsze 
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media, w celu utrzymania długotrwałej żywotności błony śluzowej wycinków 
(Browning i Trier 1969, Kolf – Clauw i in. 2009, Lucioli i in. 2013).

Ocena aktywności motorycznej

W przypadku badań oceniających aktywność motoryczną, inkubacja od-
bywa się w aparatach/łaźniach do badania narządów izolowanych (rys. 1A), 
które umożliwiają utrzymanie stałej temperatury w komorach inkubacyjnych 
(37°C), kontrolę przepływu buforu inkubacyjnego, odbiór sygnału zmiany 
napięcia (w warunkach izometrycznych) lub zmiany długości (w warunkach 
izotonicznych) kurczącej się i relaksującej mięśniówki [Chłopecka 2018, Xin  
i in. 2018, Mendel i in. 2020]. Ważnym punktem krytycznym metodyki 
badań aktywności motorycznej w warunkach ex vivo jest zaplanowanie ukła-
du kontrolnego. Po zarejestrowaniu stabilnej aktywności spontanicznej mię-
śniówki, w kolejnym kroku konieczne jest sprawdzenie reaktywności wycin-
ków, czyli zdolności do skurczu i relaksacji (rys. 2). W badaniach aktywności 
motorycznej w warunkach in vitro wykorzystuje się pobudzenie polem elek-
trycznym (ang. electric field stimulation, EFS) [Zaw i in. 2016, Lee i in. 2017, 
Min i in. 2018] lub stymulację farmakologiczną z użyciem tzw. substancji re-
ferencyjnych. Stosowanie substancji referencyjnych daje możliwość stworze-
nia punktu odniesienia do oceny siły reakcji mięśniówki następującej po po-
daniu ksenobiotyków. Analizując literaturę światową należy jednak stwierdzić, 
że stosowanie substancji referencyjnych cechuje duża zmienność zarówno  
w zakresie doboru substancji, jak również stosowanego stężenia, co utrudnia 
porównanie wyników badań z wynikami innych autorów. Do stymulacji far-
makologicznej mięśniówki wycinków wykorzystuje się najczęściej: acetylocho-
linę [Baumgartner i in. 2017, Chłopecka 2018, Mendel i in. 2020], karbachol 
[Hogan i in. 2009, Anderson i in. 2014, Xin i in. 2018], betanechol [Ueno 
i in. 2004, Goetz i in. 2013] (skurcz mięśniówki) oraz izoprenalinę [ Tugay 
i in. 2003, Goetz i in. 2013, Chłopecka i in. 2014] (relaksacja mięśniówki). 
Substancje referencyjne to związki chemiczne o dobrze poznanym mechani-
zmie działania na mięśniówkę przewodu pokarmowego, spełniające szereg 
kryteriów, do których należą: bardzo dobra rozpuszczalność w buforze inku-
bacyjnym, występowanie wyraźnej zależności dawka-efekt oraz powtarzalność 
charakteru i rodzaju reakcji mięśniówki wycinków [Chłopecka i in. 2007a]. 
Użycie substancji spełniających wymienione kryteria pozwala na bardzo przej-
rzyste wyrażenie wyników doświadczeń sprawdzających efekt biologiczny no-
wych, słabo poznanych substancji. Jednym ze sposobów jest wyrażenie siły 
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działania badanego ksenobiotyku jako procent reakcji (skurczu lub relaksacji) 
po podaniu substancji referencyjnej w wybranym, deklarowanym stężeniu. 
Daje to możliwość porównania ze sobą siły działania różnych substancji za-
burzających motorykę, jest również dobrym sposobem porównywania wyni-
ków pochodzących z prac wielu autorów. Podawanie substancji referencyjnych  
w przedstawionym modelu powinno być powtarzane wielokrotnie w czasie ca-
łego okresu inkubacji. Jest to podyktowane koniecznością oceny zmian, jakim 
podlega wycinek w zakresie reaktywności mięśniówki w czasie całego doświad-
czenia [Chłopecka i in. 2007b]. 

Ocena wchłaniania i funkcji bariery jelitowej

Do pomiaru przepuszczalności jelitowej w warunkach in vitro najczęściej 
wykorzystywane są komory dyfuzyjne [Nunes i in. 2016]: komora Ussinga  
o poziomym kierunku przepływu między tworzącymi ją przedziałami [Awad 
i in. 2004, Lallès i in.2009, Mendel i in.2019] oraz coraz częściej stosowana 
komora Franza z pionowym przepływem pomiędzy kompartmentami [Deza-
ni i in. 2013]. Po usunięciu przydanki i warstwy mięśniowej, wycinek błony 
śluzowej jest umieszczany pomiędzy dwoma kompartmentami komory. W ten 
sposób układ zostaje rozdzielony na część wewnętrzną, odpowiadającą światłu 
jelita oraz część zewnętrzną, które nie mają ze sobą kontaktu. Takie ustawienie 
pozwala na odtworzenie w warunkach laboratoryjnych stanu fizjologicznego, 
przy zachowaniu niezmienionej morfologii błony śluzowej. Funkcjonowa-
nie bariery śluzówkowej w przypadku skrawków jelitowych zamontowanych  
w komorach może zostać ocenione metodami bezpośrednimi z wykorzysta-
niem parametrów elektrofizjologicznych, takich jak przeznabłonkowy opór 
elektryczny (TEER) czy różnica potencjałów (PD) [Awad i in. 2004, Placha i 
in. 2015, Mendel i in. 2019] oraz z zastosowaniem markerów przepuszczalno-
ści: mannitolu, lucyferyny, fluoresceiny lub znakowanego dekstranu [Nejdfors 
i in 2000, Dezani i in. 2013, Mendel i in. 2019].

W modelu odwróconego woreczka jelitowego fragment jelita po pozy-
skaniu od zwierzęcia i preparacji do długości 2-4 cm jest „wywracany” na 
pręciku lub rurce, co prowadzi do odwrócenia fizjologicznego układu warstw 
ściany przewodu pokarmowego. W ten sposób przydanka staje się wnętrzem 
woreczka, a błona śluzowa jest zwrócona na zewnątrz przy zachowaniu wszyst-
kich fizjologicznych elementów ściany jelita w nienaruszonym stanie. Tak 
przygotowane wycinki są następnie zamykane na jednym lub dwóch końcach  
i wypełnianie buforem, a następnie umieszczane na szalkach lub w łaźniach,  
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w których są inkubowane w roztworach substancji badanych. Próbki mogą 
być pobierane z roztworu lub wnętrza woreczka w dowolnych odstępach cza-
su, w celu określenia przepływu substancji markerowej lub badanej [Barthe  
i in. 1998, Alam i in. 2012].

Wprowadzone na przestrzeni lat modyfikacje metodyki badań zapobie-
gają uszkodzeniom tkanek powstającym na skutek niedotlenienia, co umożli-
wiło zakładanie krótkoterminowych hodowli eksplantów. Żywotność wycin-
ków w hodowli zależy od ich wielkości, odcinka jelita (wycinki dwunastnicy 
do 24 h , okrężnicy nawet przez wiele tygodni) [Browning i Trier 1969, Schiff 
i Moore 1980, Shamsuddin i in.1978, Senior i in. 1984] oraz zastosowanej 
metodyki i warunków inkubacji [Randall i in. 2011]. Popularną techniką in-
kubacji eksplantów jest klasyczna metoda (z jej późniejszymi modyfikacjami) 
opracowana przez Browninga i Triera [1969], w której wycinki umieszczane 
są na siateczce na granicy fazy wodnej (pożywka) i powietrza, utrzymywa-
ne pod zamknięciem w szalce wypełnionej karbogenem lub w inkubatorze. 
Wykorzystywana w naszym zespole technika preparacji i inkubacji eksplan-
tów stanowi również wariant tej metody, opisany przez Kolf-Clauw i wsp. 
[2009] oraz Pintona i wsp. [2012]. Eksplanty jelitowe są wycinane za pomocą 
skrobaka biopsyjnego i umieszczane na płytkach wielodołkowych, ułożone na 
gąbkach biopsyjnych, zapewniających ciągłą penetrację medium do wycinka 
(rys. 1B), a następnie utrzymywane w inkubatorze zapewniającym stałą tem-
peraturę oraz stężenie CO2 (5% ) i O2 (95%). 

Do krótkoterminowej hodowli eksplantów wykorzystywane są także 
metody przypominające kultury komórkowe – wycinek tkanki jest w nich 
całkowicie przykryty buforem inkubacyjnym [Abud i in. 2005, de Graaf i in. 
2010]. Doświadczenia prowadzone są również z wykorzystaniem tzw. tech-
nik dynamicznych, w których najważniejszym elementem jest utrzymanie 
stałego, cyklicznego ruchu bogatej w tlen pożywki na powierzchni eksplantu 
[Shamsuddin i in. 1978]. Utrzymanie eksplantów w hodowlach pozwala na  
 
znacznie dłuższy czas prowadzenia doświadczeń, co daje możliwość wielokrot-
nego narażenia tkanek na badane substancje. 

Zastosowanie technik biologii molekularnej i rozwój wiedzy na temat ba-
riery jelitowej pozwalają również na wykorzystanie metod pośrednich do oce-
ny jej funkcjonowania. Do badań uzupełniających metodykę badawczą nale-
ży określenie poziomu ekspresji poszczególnych białek tworzących połączenia  
T oraz mRNA dla tych białek, a także ich lokalizację i stopień związania z cy-
toszkieletem komórki [Lucioli i in. 2013, Collins i in. 2017]. Po zakończeniu 
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inkubacji wycinki jelit i ekplanty błony śluzowej mogą być również poddane 
ocenie mikroskopowej [Kolf-Clauw i in. 2009, de Graaf i in. 2012, Pinton  
i in. 2012].

Podsumowanie

Modele ex vivo wykorzystujące wycinki przewodu pokarmowego to 
wciąż rozwijająca się i doskonalona dziedzina badań eksperymentalnych, która 
pozwala na ocenę efektów biologicznych ksenobiotyków, w tym leków, na 
aktywność motoryczną przewodu pokarmowego i przepuszczalność jelitową 
na etapie przedklinicznych badań biomedycznych. Wykorzystanie modeli 
narządowych i tkankowych wydaje się dobrym kompromisem pomiędzy tra-
dycyjnymi badaniami in vivo a doświadczeniami z wykorzystaniem modeli 
komórkowych. Wyniki badań opartych na zastosowaniu modeli izolowanych 
wycinków przewodu pokarmowego stanowią bardzo istotny wkład w rozwój 
alternatywnych do klasycznych badań na zwierzętach metod badawczych. 
Złożone modele ex vivo przyczyniają się znacząco do ograniczenia liczby zwie-
rząt wykorzystywanych do eksperymentów, pozwalając jednocześnie na odtwo-
rzenie warunków zbliżonych do fizjologicznych. Badania ex vixo umożliwiają 
ścisłą kontrolę warunków doświadczalnych, obniżenie kosztów badań oraz 
znaczące skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania wyników dzięki właściwe-
mu ukierunkowaniu przebiegu analiz już na etapie badań wstępnych. Opisane 
modele narządowe pozwalają na uzyskanie kompleksowych, wiarygodnych 
wyników z dobrymi możliwościami ekstrapolacyjnymi, co czyni je bardzo 
przydatnym narzędziem w badaniach farmakologicznych i toksykologicznych.
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ISOLATED GASTROINTESTINAL EXPLANTS  
AS A MODEL FOR MOTILITY AND INTESTINAL 

BARRIER PERMEABILITY ASSESSMENT

Summary: Proper functioning of the gastrointestinal tract is necessary 
for the contents passage, effective absorption of nutrients and protec-
tion against pathogens and xenobiotics entering the body by the per 
os route. For years, research has been carried out to develop effective 
and reliable methods for testing the effects of chemicals on the gastro-
intestinal motility and integrity of the intestinal barrier. The necessity 
to decrease the number of animals used for experiments, influences 
the development of alternative research methods, mainly ex vivo and 
in vitro. The use of organ and tissue models to examine the gastroin-
testinal functions in pharmacological and toxicological studies allows a 
creation of experimental conditions with high extrapolation potential 
to in vivo conditions when compared to cell models. Results of the 
experiments using isolated gastrointestinal preparations indicate their 
significant potential for biomedical research.

Keywords: gastrointestinal tract, ex vivo, alternative methods, motility, 
intestinal barrier.
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Rysunek 1. Przykłady modeli wykorzystujących izolowane wycinki przewodu pokar-
mowego

Źródło: materiały własne autorów, fot., Magdalena Chłopecka (A), Urszula Latek (B)
* A: komora inkubacyjna łaźni do badania motoryki wycinków przewodu pokarmowe-
go, widoczny wycinek jelita czczego; B: hodowla krótkoterminowa eksplantów błony 
śluzowej jelita czczego kury w systemie pożywka-powietrze na płytkach wielodołko-
wych, widoczne gąbki zanurzone w buforze inkubacyjnym.
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NANODIAMENTY  
W TERAPII CELOWANEJ

Streszczenie: Medycyna poszukuje coraz nowszych i doskonalszych 
metod leczenia, szczególnie w przypadku chorób nowotworowych, 
które są plagą dzisiejszych czasów, a zachorowalność na nie wzrasta  
z roku na rok. Nanotechnologia jest jedną z najbardziej rozwijających 
się nauk. Coraz częściej osiągnięcia nanotechnologiczne wykorzystywa-
ne są w biologii i medycynie. Spośród wielu nanocząstek węglowych 
na szczególną uwagę zasługują nanodiamenty (NDs). Wynika to z ich 
bardzo małych rozmiarów rzędu 2-10 nm oraz szczególnych właściwo-
ści fizyko-chemicznych. NDs w odróżnieniu od innych nanocząstek 
węglowych charakteryzują się chropowatą powierzchnią, co umożliwia 
ich przyłączenie do innych cząsteczek, a możliwość modyfikacji ich 
powierzchni różnymi grupami funkcyjnymi, w tym związkami aktyw-
nymi biologicznie sprawia, że są bardzo obiecującym materiałem do 
zastosowania w terapiach nowotworowych. W pracy tej dokonujemy 
przeglądu literatury na temat możliwości zastosowania nanocząstek 
NDs w terapii celowanej.

Słowa kluczowe: nanodiamenty, terapia celowana, przeciwciała mo-
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Wykaz skrótów: NDs – nanocząstki diamentu, nanodiamenty; DOX – 
doksorubicyna; PTX – paklitaksel, PTX-Cet – paklitaksel - przeciwciało cetu-
ksymab; EGFR – receptor naskórkowego czynnika wzrostu; VEGF – czynnik 
wzrostu śródbłonka naczyniowego; 1GF-1R – insulinowy czynnik wzrostu; 
TNBC – potrójnie ujemny rak piersi (triple-negative breast cancer); epCAM – 
cząsteczka adhezyjna komórek nabłonkowych; Fc – region przeciwciała.

Wstęp

Choroby nowotworowe należą do najbardziej rozpowszechnionych 
czynników śmiertelnych na świecie, a ich liczba rośnie z roku na rok. Le-
czenie nowotworów oraz ich diagnostyka jest obecnie jednym z najistotniej-
szych problemów medycyny. Bardzo dużym problemem w obecnej terapii 
przeciwnowotworowej jest brak specyficzności leku w stosunku do komórek 
nowotworowych, co powoduje cytotoksyczność również w stosunku do pra-
widłowych komórek oraz pojawienie się lekooporności. Dlatego naukowcy 
poszukują coraz doskonalszych metod leczenia nowotworów, które ukierun-
kowane byłyby na precyzyjne dostarczenie leku w obszar guza. I tu z pomocą 
przychodzi nanotechnologia. Okazało się, że bardzo obiecującym materiałem 
są nanocząstki diamentu (NDs), które w połączeniu z lekami dają bardzo do-
bre efekty w terapii nowotworowej. Dzięki modyfikacjom powierzchni NDs 
wykazują bardzo dobre właściwości adsorpcyjne, a także są zdolne do tworze-
nia agregatów. Te cechy NDs umożliwiają ich zastosowanie w różnego typu 
terapiach np. w terapii celowanej.

Charakterystyka nanodiamentów

Nanodiamenty (NDs) są to maleńkie kryształy diamentu o średnicy za-
ledwie kilku nanometrów składające się z atomów węgla ułożonych regular-
nie. Wykazują wyjątkową twardość i doskonałą odporność na zużycie [47]. 
NDs w porównaniu do innych nanocząstek węglowych charakteryzują się 
chropowatą powierzchnią, co ułatwia ich adhezję do innych cząsteczek. Ze 
względu na swoje właściwości i łatwość modyfikacji powierzchni NDs różny-
mi związkami, cząstki te są obiecującym materiałem do zastosowania w me-
dycynie [20,25,9,24]. Właściwość ta w połączeniu z ich dużym stosunkiem 
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powierzchni do objętości czyni NDs atrakcyjnym obiektem badań naukowych 
w zakresie nauk biomedycznych [24]. Ponadto, badania in vitro i in vivo wyka-
zały, że NDs są dobrze tolerowane w układach biologicznych, charakteryzują 
się wysoką biokompatybilnością i są bezpieczne [2,14,23]. Zastosowanie tych 
cząstek skupia się głównie na dostarczeniu leku w obszar guza. NDs mogą rów-
nież tworzyć kompleksy z chemoterapeutykami np. z antracyklinami, zwięk-
szając ich stężenie w guzie. Leki te łączą się niekowalencyjnie z NDs posiadają-
cymi grupy hydroksylowe lub karboksylowe na swojej powierzchni [40]. 

Oprócz koniugatów NDs z antracyklinami, badano również połączenia 
ND-cisplatyna i ND- cetuksymab-cisplatyna. Koniugaty te otrzymywano po-
przez kowalencyjne przyłączenie przeciwciał do powierzchni NDs po uprzed-
niej karboksylacji powierzchni nanodiamentów za pomocą silnych kwasów 
utleniających. Następnie do koniugatu ND-przeciwciało przyłączano cispla-
tynę. Powstawanie koniugatu ND-cetuksymab-cisplatyna monitorowano za 
pomocą analizy wielkości nanocząstek z zastosowaniem dynamicznego roz-
praszania światła (DLS) oraz pomiaru potencjału zeta. Ponadto kowalencyjne 
wiązanie przeciwciała do NDs potwierdzono spektroskopią w podczerwieni  
z transformacją Fouriera (FTIR) [20].

Zastosowanie koniugatów NDs powodują dłuższe utrzymywanie leku  
w określonym miejscu, co prowadzi do zwiększenia wrażliwości komórek ra-
kowych na lek [1,27]. Zaobserwowano spowolnienie uwalniania leku w po-
równaniu z czasem odnotowanym po podaniu wyłącznie DOX w komórkach 
raka wątroby HepG2. Również w warunkach in vivo zaobserwowano 4-krot-
nie dłuższy czas przeżycia myszy z rakiem wątroby po zastosowaniu koniugatu 
ND-DOX [22]. NDs cechuje też niska toksyczność wobec komórek prawidło-
wych. Kompleksy NDs z lekiem umożliwiają jego powolne uwalnianie przez 
co najmniej jeden miesiąc, przy odpowiedniej ilości leku w rezerwie. Powolne 
uwalnianie leku oznacza dla pacjenta mniej dawek chemioterapii, dzięki temu 
pacjenci odczuwają mniejsze skutki uboczne chemioterapii [12].

Terapia celowana

Terapia celowana to bardzo duży postęp w leczeniu nowotworów. W tera-
pii celowanej dochodzi do oddziaływań leku z białkami sygnałowymi komórek 
nowotworowych. Leki blokują receptory komórkowe, które odpowiedzialne 
są za przekazywanie sygnału do aktywacji i podziału komórki nowotworowej, 
doprowadzając w ten sposób do jej programowanej śmierci czyli apoptozy. 
Specyficzne dostarczanie leku do komórek nowotworowych może odbywać 
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się na zasadzie dostarczenia terapeutyku w mikrośrodowisko guza (transport 
bierny) lub wewnątrzkomórkowego uwalniania leku na drodze endocytozy 
(transport aktywny) [42]. Nowoczesnym rozwiązaniem wykorzystywanym 
w terapii celowanej jest użycie przeciwciał monoklonalnych skierowanych 
przeciwko konkretnym antygenom występującym na powierzchni komórki 
nowotworowej wywołując w ten sposób zamierzony efekt terapeutyczny [43]. 
Przeciwciała te, ze względu na pochodzenie, dzielimy na mysie, chimerycz-
ne, humanizowane oraz w pełni ludzkie. Przeciwciała mysie ze względu na 
możliwość różnych powikłań oraz wysoką immunogenność są coraz rzadziej 
stosowane w terapii [17]. Z kolei przeciwciała chimeryczne w około 75% 
składają się z sekwencji ludzkich, a humanizowane – w około 95%. Podczas 
produkcji przeciwciał humanizowanych modyfikuje się geny w taki sposób, 
aby jedynie sekwencje kodujące regiony hiperzmienne pochodziły od myszy, 
a pozostała część sekwencji genów od człowieka. Dzięki inżynierii genetycznej 
możliwe jest również tworzenie przeciwciał monoklonalnych w pełni ludzkich 
[10]. Otrzymywanie przeciwciał humanizowanych pozwoliło na zastosowanie 
ich w terapii nowotworowej celowanej zmniejszając tym samym jej negatyw-
ne skutki. Najszersze zastosowanie w tego typu terapii znalazły przeciwciała 
monoklonalne takie jak rytuksymab (anty-CD20) wykorzystywany w lecze-
niu chłoniaka grudkowego; trastuzumab (anty-HER2/neu) w nowotworach 
sutka oraz cetuksymab (anty-EGFR) w nowotworach jelita grubego i płasko-
nabłonkowym głowy i szyi [8]. Leczenie celowane jest ukierunkowane także 
na oddziaływanie z procesem powstawania nowych naczyń krwionośnych  
w obrębie nowotworu. W celu zwiększenia skuteczności immunoterapii 
przeciwciała można łączyć z radioizotopami, toksynami, cytostatykami lub 
cytokinami. Są to immunoglobuliny, które swoiście łączą się z antygenami 
obecnymi na powierzchni komórek znajdujących się w układzie krążenia lub  
w obrębie tkanek. Ich zadaniem jest modyfikowanie reakcji immunologicz-
nych. Interakcja ta najczęściej powoduje zahamowanie aktywności białka, 
czyli ma działanie immunosupresyjne [15]. Schematyczny przebieg reakcji 
NDs z użyciem przeciwciał monoklonalnych i leku przedstawia rys. 1.
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Rysunek 1. Schemat przedstawiający oddziaływanie koniugatu nanodiamentów z 
przeciwciałami monoklonalnymi i lekiem na komórki nowotworowe

Źródło: Opracowanie własne.

Selektywne dostarczenie leków bezpośrednio do komórek nowotworo-
wych znacznie zmniejsza ryzyko narażania prawidłowych komórek i tkanek 
[16]. Dlatego terapia celowana stanowi nową i bardzo obiecującą metodę  
w zakresie leczenia antynowotworowego oraz wydłużenia życia pacjentów  
z chorobami nowotworowymi. Do niewątpliwych zalet stosowania tego typu 
leczenia należy aktywacja układu immunologicznego gospodarza przeciwko 
komórkom guza poprzez cytotoksyczność zależną od przeciwciał (ADCC, 
antibody dependent cellular cytotoxicity) i cytotoksyczność zależną od dopeł-
niacza (CMC, complement-mediated cytotoxicity) [23,30]. Oprócz zalet istnie-
ją również wady, do których można zaliczyć brak przenikania przez barierę 
krew – mózg, wiązanie przeciwciał przez inne komórki zawierające docelowy 
antygen, nieswoiste wiązanie się z komórkami z receptorem dla Fc lub dla 
reszt cukrowych immunoglobulin, a także immunogenność, czyli odpowiedź 
immunologiczną wobec idiotypów [36]. Oprócz tego stosowanie tego typu 
leczenia może prowadzić do powikłań kardiologicznych objawiające się nie-
wydolnością krążenia u pacjentów [34] oraz różnego typu reakcje skórne typu 
wysypki, suchość skóry czy zapalenie mieszków włosowych. Istotną barierę  
w upowszechnieniu tych leków stanowi także bardzo duży koszt terapii. Dla-
tego konieczne są dalsze badania w tym kierunku, które pozwolą na wyodręb-
nienie wszystkich za i przeciw w stosowaniu tego typu leczenia.
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Zastosowanie NDs w terapii celowanej

Ze względu na swoje właściwości, bardzo małe rozmiary – nie więcej 
niż 100 nm oraz łatwość funkcjonalizacji powierzchni, NDs są doskonałym 
materiałem jako nośniki leków przeciwnowotworowych. Dzięki zastosowaniu 
cząsteczek w skali nano istnieje możliwość doskonalszego leczenia różnego 
typu nowotworów poprzez terapię celowaną czy wczesną diagnostykę [31,16]. 
Komórki nowotworowe w przeciwieństwie do komórek prawidłowych cechu-
ją się nadekspresją niektórych receptorów na powierzchni błony komórkowej, 
a w szczególności czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), re-
ceptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), cząsteczki adhezji komórek 
nabłonkowych (EpCAM), receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu 
1(IGF-1R), receptora śmierci (DR5-inaczej receptor TRAIL 2), ludzkiego 
receptora naskórkowego czynnika wzrostu (HER-2/neu) [28,3,32]. Po ak-
tywacji tych receptorów dochodzi do uruchomienia wewnątrzkomórkowych 
szlaków przekazywania sygnałów, co w następstwie prowadzi do nadmiernej 
proliferacji komórek, odróżnicowania i hamowania apoptozy [29].

Najczęściej obserwowanym receptorem na powierzchni komórek nowo-
tworowych jest receptor EGFR. Nadekspresję tego receptora zaobserwowa-
no w prawie 70% przypadków nowotworów jelita grubego [41], ale również  
w nowotworach jajnika, trzustki i piersi [7]. Jednak nie wszystkie typy nowo-
tworów wykazują nadekspresję wyżej wymienionych receptorów błonowych. 
Tak jest np. w przypadku potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC), który nie 
ujawnia nadekspresji receptorów steroidowych oraz receptorów HER-2, nato-
miast receptory EGFR są obecne w tego typu nowotworach. Komórki rakowe 
typu TNBC stanowią około 10-20% wszystkich nowotworów piersi [4].

W badaniach in vivo raka okrężnicy Li i wsp. [20] zastosowali koniugaty 
ND-cisplatyna i ND-cetuksymab połączone z przeciwciałami monoklonalny-
mi skierowanymi przeciwko receptorowi czynnika wzrostu naskórka (EGFR). 
Aby zwizualizować działanie tego koniugatu na komórki nowotworowe zasto-
sowano konfokalną trójwymiarową (3D) technikę obrazowania ramanowskie-
go, która wykazała selektywne wiązanie koniugatu z komórkami nowotworo-
wymi uwarunkowanymi obecnością przeciwciał. Również na liniach ludzkich 
komórek raka wątroby wykazano zwiększoną skuteczność terapeutyczną tego 
koniugatu [21]. 

W pracy Liao i wsp. [40] wykazano, że koniugaty NDs w połączeniu  
z PTX i PTX-Cet w stężeniach (0,1-50 µg/ml), którymi potraktowano ludz-
kie komórki raka piersi linii MCF-7, BT474, MDA-MB231 spowodowały 
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zwiększoną indukcję apoptozy w tych komórkach w przeciwieństwie do NDs, 
które same nie indukowały śmierci komórek. Poziom apoptozy indukowanej 
przez ND-PTX i ND-PTX-Cet został zbadany metodą cytometrii przepływo-
wej. Natomiast inkubacja komórek linii MDA-MB-231 i MCF-7 z koniuga-
tami ND-PTX i ND-PTX-CET w stężeniu 1 µg/ml wykazała znaczącą róż-
nicę w indukcji apoptozy pomiędzy koniugatami ND-PTX i ND-PTX-Cet, 
gdzie ND-PTX-Cet w większym stopniu indukował apoptozę niż ND-PTX 
w komórkach MDA-MB-231. Zaobserwowano również różnicę w działaniu 
ND-PTX-Cet pomiędzy dwiema liniami komórkowymi. ND-PTX-Cet zna-
cząco indukował śmierć komórek MDA-MB-231 w porównaniu do komórek 
MCF-7 [40].

Udział białek w terapii celowanej

Oprócz nadmiernej ekspresji receptorów w komórkach nowotworowych 
obserwuje się również nadmierną ekspresję białek spełniających określone 
funkcje w organizmie, na przykład mucyny 5AC (MUC5AC) oraz mucyny-1 
(MUC1), a także integryn takich jak integryna alfa i beta 3 (integryna aVb3) 
czy białka antygenu 4 limfocytów T (CTLA-4 lub CD152). Są to białka, któ-
re biorą udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu. Mucyny należą 
do glikoprotein wielkocząsteczkowych. Dzielimy je na wydzielnicze np. MU-
C5AC oraz transbłonowe, do których zaliczana jest MUC1. W tkankach pra-
widłowych obecność mucyn jest czymś naturalnym. MUC5AC jest obecna 
w wydzielinach z płuc. Białko to ulega głównie ekspresji w komórkach znaj-
dujących się w nabłonku powierzchniowym wyściełającym drogi oddechowe 
oraz w powierzchniowym nabłonku śluzowym prawidłowej błony śluzowej 
żołądka [26,6]. MUC5AC odpowiada za formowanie śluzu, a także pełnieni 
rolę naturalnej fizjologicznej bariery chroniącej błonę śluzową układu odde-
chowego. Natomiast MUC1 podobnie jak integryny w komórkach prawi-
dłowych odpowiadają za przekazywanie sygnałów międzykomórkowych [33].  
W nowotworach nerek, piersi czy trzustki często obserwuje się nadmierną eks-
presję białek MUCA5AC i MUC1. Powoduje to zwiększoną przeżywalność 
tych komórek, zwiększoną inwazyjność oraz oporność na proces apoptozy 
[46]. Ponadto wzrasta poziom ekspresji antyapoptotycznego białka Bcl-xL 
oraz zmniejsza się poziom proapoptotycznego białka Bax [5]. Mucyna-1 może 
również utrudniać przenikanie leków do wnętrza komórek [11]. Nadmierna 
ekspresja MUC1 w wielu nowotworach, a zwłaszcza w raku piersi wywołuje 
aktywację kilku ścieżek wewnątrzkomórkowego przekazywania sygnałów [37]. 
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W wyniku połączenia MUC1 z ICAM-1 zwiększa się możliwość przemiesz-
czania się komórek nowotworowych do naczyń krwionośnych i powstawania 
nowych przerzutów [13]. Dlatego białka te stały się celem terapii przeciwno-
wotworowych. Poprzez zastosowanie różnych inhibitorów mucyn może dojść 
do zahamowania wzrostu i rozwoju komórek nowotworowych. Wang i wsp. 
[39] przeprowadzili badania nad zastosowaniem przeciwciała anty-MUC1 
wraz z docetakselem w wybranych liniach komórek nowotworowych jajnika 
(OVCAR-3, IGROV-1, A2780, CAOV-3, TOV-21G, TOV-112D, SKOV-
3 i OV-90). Przeciwciało C595 z docetakselem wykazywało silne właściwości 
cytotoksyczne na komórki nowotworowe, hamowało również formowanie 
kolonii. Za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej zaobserwowano zwiększo-
ną liczbę komórek apoptotycznych z kondensacją i fragmentacją chromatyny 
jądrowej. Natomiast metodą immunocytochemiczną potwierdzono większą 
ekspresję białka Bax w komórkach nowotworowych po monoterapii oraz 
skojarzonym działaniu obu związków [38]. Dalsze badania w tym kierunku 
stanowią bardzo obiecujące perspektywy na stosowanie przeciwciał monoklo-
nalnych w terapii nowotworowej.

Podsumowanie

Badania naukowe prowadzone z wykorzystaniem nanodiamentów  
w terapii celowanej wskazują na możliwość zastosowania tych nanocząstek  
w leczeniu chorób nowotworowych. Ze względu na swoje bardzo małe 
rozmiary, doskonałą biokompatybilność oraz możliwość funkcjonalizacji 
powierzchni związkami biologicznie aktywnymi, nanocząstki NDs mogą 
przyczynić się do wyższej skuteczności leczenia chorób nowotworowych. Za-
stosowanie NDs jako nośników leków w postaci koniugatów sprzężonych  
z lekiem i przeciwciałem ukierunkowanym na konkretny antygen występu-
jący na powierzchni komórek nowotworowych stanowi obiecujący cel badań 
nad molekularnymi terapiami celowanymi.
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NANODIAMONDS IN TARGETED THERAPY

Summary: Medicine is looking for newer and more perfect methods of 
treatment, especially in the case of cancer, which is the scourge of mod-
ern times, and the incidence of it increases every year. Nowedays, nano-
technology is one of the most developing sciences and its achievements 
are increasingly used in biology and medicine. Of the many carbon 
nanoparticles, nanodiamonds (NDs) deserve special attention. This is 
due to their very small size in the range of 2-10 nm and unique phys-
ico-chemical properties. NDs unlike other carbon nanoparticles, have 
a rough surface, which allows other particles attach to them, and the 
ability of modification of their surface with various functional groups, 
including biologically active compounds. In this work, the review of 
the data on the possibilities of the use of NDs in targeted therapy of 
cancer is presented.

Key words: nanodiamonds, targeted therapy, monoclonal antibodies, 
nanomedicine
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Wstęp

Osiągnięcia ubiegłych trzech dekad w zakresie biologii molekularnej  
i inżynierii genetycznej pozwoliły na dynamiczny rozwój biotechnologii,  
w tym biotechnologii roślinnej. Produkcja biofarmaceutyków jest jednym 
z niezwykle szybko rozwijających się obszarów biotechnologii. Jej prioryte-
tem jest opracowanie niskonakładowych, ekonomicznie opłacalnych i bez-
piecznych technologii pozwalających na produkcję rekombinowanych białek 
wykorzystywanych w terapii chorób i diagnostyce medycznej na masową 
skalę4. Obecnie najpowszechniej wykorzystywanym systemem do produkcji 
biofarmaceutyków są komórki bakterii ze względu na szybkość ich namnaża-
nia, łatwość hodowli i manipulacji genetycznych, a także stosunkowo wyso-
ką akumulację produkowanych białek. Jednak do produkcji bardziej złożo-
nych białek terapeutycznych wykorzystuje się kultury komórek ssaczych lub 
drożdży, co jest niezwykle kosztowne i wiąże się z koniecznością stosowania 
drogich pożywek i wyrafinowanych technologii oczyszczania docelowych 
produktów, a także możliwością zakażenia hodowli przez wirusy człowieka 
lub zwierząt, priony i sekwencje onkogenne5. Problemu wysokich kosztów 
nie rozwiązuje również wykorzystanie do tego celu transgenicznych zwierząt, 
wywołuje bowiem dyskusje natury etycznej, budząc obawy o bezpieczeństwo 
żywności i produktów farmaceutycznych oraz separacji zwierząt transgenicz-
nych od niezmodyfikowanych genetycznie osobników6. Dlatego uważa się, że 
właśnie rośliny stanowią najbardziej obiecujący system produkcji biofarma-
ceutyków na dużą skalę. Zalety ich wykorzystania do produkcji rekombino-
wanych białek są związane przede wszystkim z niskimi kosztami wytwarzania 
biomasy i posiadaniem przez komórki roślinne eukariotycznych szlaków bio-
syntezy i obróbki potranslacyjnej białek, zbliżonych do tych występujących  
w komórkach człowieka7.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości wykorzy-
stania roślin w uprawach molekularnych, a także postępu, który nastąpił w tej 
dziedzinie w ostatnich latach.

4  R. Alldread i J. Robinson, Biopharmaceutical factory of the future, Pharm Bioprocess 2015, 
3, s. 293-305.
5  K.-B. Moon i wsp., Development of systems for the production of plant-derived biopharmaceu-
ticals, “Plants” 2020, 9.
6  S.S. Pany i N.N. Mohanty, Molecular pharming: A brief overview, “J Agri Biol Environ Sci” 
2015, 2, s. 36-39.
7  J. Yao i wsp., Plants as factories for human pharmaceuticals: Applications and challenges, “Inter 
J Mol Sci” 2015, 16, s. 28549-28565.
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Uprawy molekularne

Uprawy molekularne są relatywnie nowo powstałą dyscypliną w naukach 
biologicznych. W literaturze anglojęzycznej znane są jako molecular farming, 
molecular pharming lub biopharming. Tymi terminami określa się użycie roślin, 
wliczając w to glony, do produkcji rekombinowanych białek nie tylko farma-
ceutycznych, ale przede wszystkim antygenów, szczepionek, przeciwciał i in.,  
a także enzymów przemysłowych i składników kosmetyków8.

Roślinne systemy ekspresji dzieli się pod kątem metody ekspresji na sta-
bilne i przejściowe. Stabilny system ekspresji jest oparty na wprowadzeniu do 
genomu jądrowego rośliny sekwencji kodującej docelowe białko przy użyciu 
Agrobacterium lub strzelby genowej albo wprowadzeniu takiej sekwencji do 
genomu chloroplastowego (strzelba genowa). Jednak uzyskanie stabilnej eks-
presji jest bardzo czasochłonne (nawet do 18 miesięcy) i w wyniku integracji 
jądrowej przeważnie uzyskuje się niski poziom ekspresji docelowego białka. 
Bardziej obiecującą, chociaż trudniejszą pod względem technicznym metodą 
jest transformacja chloroplastów, która pozwala na uzyskanie wyższego po-
ziomu ekspresji transgenu w porównaniu z transformacją genomu jądrowego 
z powodu braku wyciszania genów i większej liczby kopii genów, a także jest 
bardziej stabilna. Jednak w chloroplastach nie zachodzi potranslacyjna mody-
fikacja białek docelowych np. glikozylacja oraz występują problemy z ich po-
prawnym fałdowaniem. Niewątpliwą zaletą stabilnej ekspresji jest możliwość 
otrzymania białka docelowego w nasionach m.in. ryżu lub kukurydzy, lub  
w organach spichrzowych np. w bulwach ziemniaka, co pozwala na ich prze-
chowywanie w temperaturze pokojowej bez obaw o ich degradację. W przy-
padku ekspresji w zielonych częściach roślin np. sałaty lub tytoniu niższa 
wydajność jest często związana z procesami degradacyjnymi (proteolizą) za-
chodzącymi w komórkach roślinnych. Próbuje się temu przeciwdziałać skiero-
wując zsyntetyzowane białko do określonych organelli komórkowych, np. do 
retikulum endoplazmatycznego (ER) lub wakuoli9,10.

Przejściową ekspresję uzyskuje się w wyniku iniekcji (strzykawką) lub 
infiltracji przy użyciu pompy podciśnieniowej materiału roślinnego zawie-
siną Agrobacterium lub wirusami roślinnymi, a białko docelowe zaczyna być 

8  M. Tschofen i wsp., Plant Molecular Farming: Much More than Medicines, “Ann Rev Anal 
Chem” 2016, 9, s. 271-294.
9  S. Naji-Talakar, Plant-derived biopharmaceuticals: Overview and success of agroinfiltration, 

“Trends Capstone” 2017, 2, s. 1-12.
10  H.-S. Loh i wsp., Using transgenic plants and modified plant viruses for the development of 
treatments for human diseases, “Curr Opin Virol” 2017, 26, 81-89.
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produkowane już nawet w czasie od kilku godzin do kilku dni po infiltracji. 
W przypadku infiltracji Agrobacterium zachodzi transfer T-DNA (zawierają-
cego sekwencję kodującą docelowe białko) do komórki roślinnej, a następnie 
do jądra. Tylko niewielki procent cząsteczek T-DNA może ulegać integracji 
z genomem roślinnym (stabilna ekspresja), większość wolnego T-DNA jest 
transkrypcyjnie kompetentna, co w konsekwencji prowadzi do produkcji do-
celowego białka11. Infiltracja całymi wirusami roślinnymi, mimo iż uzyskiwa-
no wysoką systemiczną ekspresję docelowego białka, jest rzadko stosowana 
ze względu na szybką nekrotyzację tkanek roślinnych, niską stabilność gene-
tyczną zmodyfikowanych wirusów, a także ograniczenie rozmiaru produko-
wanego białka. Obecnie stosuje się tzw. „zdekonstruowane” wektory wirusów 
roślinnych (ZWW), które zawierają tylko sekwencję transgenu kodującego 
białko docelowe i sekwencje pozwalające na replikację, natomiast pozbawione 
są sekwencji kodujących białka płaszcza i pozwalających na przemieszczanie 
się wirusa z komórki do komórki gospodarza. Dlatego często dostarczenie do 
komórki roślinnej takich wektorów w formie DNA lub cDNA odbywa się 
poprzez agroinfiltrację. Większość obecnie stosowanych w badaniach ZWW 
oparta jest na jednoniciowych RNA wirusach z rodziny tobamowirusów, do 
których należy TMV (wirus mozaiki tytoniu) - pierwszy zmodyfikowany wi-
rus stosowany jako ZWW. Ponadto, stosuje się jeszcze wiele innych ZWW 
opartych na np. PVX (wirus X ziemniaka) lub komowirusie CPMV (wirus 
mozaiki wspięgi wężowatej). Produkcja rekombinowanych białek w wyniku 
przejściowej ekspresji w oparciu o agroinfiltrację ZWW jest dużo wydajniej-
sza w porównaniu ze stabilną ekspresją, i pozwala na jej wykorzystanie rów-
nież u gatunków roślin, które nie są gospodarzami dla danego wirusa. Inną 
alternatywą jest zastosowanie wirusopodobnych cząsteczek (ang. virus-like 
particles, VPLs) konstruowanych w oparciu o roślinne wirusy. Ze względu na 
to, że VLPs nie mają zdolności replikacji, a tym samym nie infekują komórki, 
bowiem składają się tylko z wirusowych białek strukturalnych, są traktowane 
jako wektory do dostarczenia do komórki aktywnych makrocząsteczek (np. 
antygenów). Zarówno ekspresję stabilną, jak i przejściową można stosować  
w odniesieniu do całych roślin, ich części lub kultur komórkowych12,13.

11  S. Naji-Talakar, op. cit.
12  K. Hefferon, Plant virus expression vectors: A powerhouse for global health, “Biomedicines” 
2017, 5.
13  A. Ibrahim i wsp., Plant viruses in plant molecular pharming: toward the use of enveloped 
viruses, “Front Plant Sci” 2019, 10.
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Uprawy molekularne mogą być prowadzone jako uprawa roślin w warun-
kach polowych (uprawa molekularna otwarta) lub jako uprawa zamknięta np. 
w szklarniach lub w warunkach laboratoryjnych. W uprawach zamkniętych do 
produkcji biomasy roślinnej również wykorzystuje się pionowe systemy upra-
wy, kultury hydroponiczne i bioreaktory. Szczególną zaletą systemów hydro-
ponicznych i bioreaktorów jest to, że białka docelowe mogą być wydzielane do 
pożywki, co ułatwia ich zbiór i oczyszczanie14.

Biofarmaceutyki produkowane  
w uprawach molekularnych

Pierwszym białkiem terapeutycznym wytworzonym w wyniku upraw 
molekularnych było białko fuzyjne ludzkiego hormonu wzrostu produkowane 
w tkankach tumorowych tytoniu i słonecznika w 1986 roku15. Od tego czasu 
są prowadzone intensywne badania w wielu laboratoriach na całym świecie,  
w których opracowuje się systemy zarówno przy wykorzystaniu ekspresji stabil-
nej, jak i przejściowej do efektywnej produkcji różnych białek terapeutycznych, 
m.in. przeciwciał monoklonalnych, antygenów, hormonów, białek krwi oraz 
szczepionek do zwalczania chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych człowieka. 
Najczęściej wykorzystywanymi w badaniach gatunkami roślin są tytoń (Ni-
cotiana tabacum i N. benthamiana), sałata (Lactuca sativa), marchew (Daucus 
carota), ryż (Oryza sativa), pomidor (Solanum lycopersicum), kukurydza (Zea 
mays), ziemniak (Solanum tuberosum), lucerna (Medicago sativa) i rzodkiewnik 
(Arabidopsis thaliana). Możliwości produkowania rekombinowanych białek 
terapeutycznych bada się przeważnie w liściach, owocach, nasionach, a także 
w całych roślinach oraz z wykorzystaniem korzeni włośnikowatych i kultur 
komórkowych16.

Tylko niektóre z biofarmaceutyków produkowanych w roślinach (ok. 20) 
przechodzą lub przeszły fazę 1 lub 2 badań klinicznych (tabela. 1.). Do tej pory 
tylko jeden biofarmaceutyk produkowany w transgenicznych roślinach został 
zaakceptowany przez FDA (Amerykańska Administracja ds. Żywności i Le-
ków) w 2012 roku do użycia, co było przełomowym wydarzeniem w rozwoju 
technologii upraw molekularnych. Rekombinowana ludzka glukocerebrozy-
daza (taligluceraza alfa) pod komercyjną nazwą Elelyso jest produkowana przy 

14  K.-B. Moon i wsp., op. cit.
15  A. Barta i wsp., The expression of a nopaline synthase - human growth hormone chimaeric gene 
in transformed tobacco and sunflower callus tissue, “Plant Mol Biol” 1986, 6, s. 347-357.
16  J. Yao i wsp., op. cit.



194

V. KATARZYNA MACIOSZEK, I. CIERESZKO, A. KIEJSTUT KONONOWICZ

użyciu stabilnej ekspresji w kulturach komórkowych marchwi w bioreakto-
rze przez izraelską firmę Protalix Biopharmaceuticals. Elelyso jest stosowany  
w formie zastrzyków w enzymatycznej terapii zastępczej w chorobie Gauche-
ra, która jest rzadką chorobą genetyczną17. Zgoda FDA na produkcję tego 
enzymu w roślinach była podyktowana przede wszystkim tym, że wówczas 
w laboratorium produkującym rekombinowaną glukocerebrozydazę hodowle 
komórek jajnika chomika chińskiego (CHO) zostały zarażone kalciwirusem18.

Tabela 1. Przykłady biofarmaceutyków produkowanych w roślinach w fazie 
klinicznych testów

Patogen/choroba Produkt Roślina/ekspresja Status

Wirus zapalenia 
wątroby typu B

Białko powierzch-
niowe

Tytoń (Nicotiana taba-
cum)/przejściowa Faza 1

Wirus grypy H5N1 Rekombinowana 
hemaglutynina

Nicotiana benthamiana/ 
przejściowa

Faza 1  
zakończona

 Wirus niedoboru 
odporności HIV-1

Monoklonalne 
przeciwciało 

(P2G12)

Tytoń (Nicotiana 
tabacum), liście/stabilna, 

jądrowa

Faza 1  
zakończona

Wirus Ebola
Monoklonalne 

przeciwciało 
(ZMapp)

Nicotiana benthamiana 
liście/przejściowa Faza 1

Choroba Gauchera

Taligluceraza alfa 
(Elelyso), rekombi-
nowana glukocere-

brozydaza

Marchew (Daucus caro-
ta) kultury komórkowe/

stabilna

Faza 3 
zakończona, 
zaaprobo-

wana przez 
FDA

Choroba Fabry`ego
Ludzka α-galakto-
zydaza A (PRX-

102)

Tytoń (Nicotiana taba-
cum)

kultury komórkowe/ 
stabilna, jądrowa

Faza 1 i 2

Niedobór witaminy 
B12

Ludzkie rekom-
binowane białko 

czynnika we-
wnętrznego

Arabidopsis thaliana Faza 2  
zakończona

Źródło: Loh i wsp. 2017, s. 85; Naji-Talakar 2017, s. 2; Shim i wsp. 2019, s. 137.

17  Elelyso® for Gaucher Disease, http://protalix.com/about/elelyso/, (29.06.2020).
18  K.-B. Moon i wsp., op. cit.
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W przypadku rekombinowanych przeciwciał produkowanych w rośli-
nach dotychczas wytworzono już wiele ich rodzajów lub fragmentów, m.in. 
całkowite monoklonalne przeciwciała (mAb), jednołańcuchowe fragmenty 
przeciwciał (scFv), przeciwciała monoklonalne biswoiste, fragmenty prze-
ciwciał przyłączające antygen (Fab) czy też przeciwciała humanizowane (zuAb). 
Większość przeciwciał została wyprodukowana w liściach tytoniu zarówno N. 
tabacum jak i N. benthamiana. Obiecujące wyniki uzyskano także w transge-
nicznych uprawach ryżu i kukurydzy - zboża bowiem mają tę zaletę, że dają 
znacznie wyższe plony w porównaniu z tytoniem19. Jednak żadne z uzyskanych 
w zbożach przeciwciał nie jest obecnie w żadnej fazie testów klinicznych20. 

Jednym z przeciwciał uzyskanych na drodze uprawy molekularnej było 
przeciwciało (sIgA) przeciwko Streptococcus mutans, szczepowi bakterii odpo-
wiedzialnemu za próchnicę zębów. Pierwsze badania dowiodły, że sIgA wy-
produkowane w liściach tytoniu i zaaplikowane miejscowo w jamie ustnej za-
pobiegają jej kolonizacji przez bakterie przez przynajmniej 4 miesiące. Jednak 
inne badania kliniczne przeprowadzone w 2005 roku wykazały, że nie ma istot-
nej różnicy pomiędzy wynikami zaaplikowania placebo i tego przeciwciała21.  
W ostatnim pięcioleciu ukazało się wiele doniesień o uzyskaniu i skutecznym 
zastosowaniu przeciwciał przeciwko wirusowi Ebola. Jednym z ogromnych 
sukcesów było wyprodukowanie w transgenicznych roślinach N. benthamiana 
(pozbawionych możliwości glikozylacji charakterystycznej dla roślin) trzech 
humanizowanych przeciwciał monoklonalnych przeciwko białku GP wirusa 
Ebola przy użyciu ekspresji przejściowej w oparciu o zdekonstruowany wektor 
geminiwirusa. W 2014 roku w Liberii podczas epidemii po raz pierwszy za-
aplikowano koktajl tych trzech przeciwciał o nazwie ZMapp sześciu chorym, 
z których pięcioro wyzdrowiało. Okazało się, że roślinne przeciwciała działają 
skuteczniej niż te wyprodukowane w komórkach CHO również w stosun-
ku do innych naczelnych. Obecnie ZMapp jest w fazie testów klinicznych 
i najprawdopodobniej uzyska akceptację FDA22,23. Inne przeciwciała wypro-
dukowane w tytoniu to m.in. mAb przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu, 

19  K. Ramessar i wsp., Molecular pharming in cereal crops, “Phytochem Rev” 2008, 7,  
s. 579-592.
20  MolecularPharming.com, http://www.molecularfarming.com/PMPs-and-PMIPs.html, 
(29.06.2020).
21  J.A. Weintraub i wsp., Clinical trial of a plant-derived antibody on recolonization of mutans 
streptococci, “Caries Res” 2005, 39, s. 241-250.
22  E.O. Saphire i wsp., Antibody-mediated protection against Ebola virus, “Nat Immunol” 2018, 
19, s. 1169-1178.
23  Zhang Y. i wsp., Fighting Ebola with ZMapp: spotlight on plant-made antibody, “Sci China 
Life Sci” 2014, 57, s. 987-988.
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wirusowi Zika lub mAb do wykorzystania w terapii podczas infekcji HIV-1, 
które jest w fazie 1 testów klinicznych24.

Innym aspektem upraw molekularnych jest możliwość produkcji tanich 
i efektywnych szczepionek, które są jedną z najbardziej skutecznych form 
walki z chorobami. Szczepionki konwencjonalnie otrzymywane w E. coli, 
ssaczych hodowlach komórkowych lub drożdżach są często zbyt kosztow-
ne, szczególnie dla krajów rozwijających się, gdzie zapotrzebowanie na nie 
jest największe25. Ze względu na to, że rośliny produkujące biofarmaceutyki 
mogą być uprawiane na dużą skalę nawet w uprawach zamkniętych i w ści-
śle kontrolowanych warunkach, łatwo byłoby w razie większego zapotrzebo-
wania na daną szczepionkę zwiększyć rozmiary uprawy. Jedną z głównych 
idei wykorzystania upraw molekularnych była możliwość produkowania ja-
dalnych szczepionek26. Dzięki produkcji jadalnych szczepionek w roślinach 
uprawnych można uniknąć wynikających z izolowania i oczyszczania białek 
kosztów, które sięgają nawet 80% wyprodukowania gotowego produktu oraz 
kosztów ich transportu i składowania27, ponieważ rośliny mogą być uprawia-
ne w regionie, w którym będzie na nie zapotrzebowanie. Jadalne szczepionki 
niosą ze sobą jednak pewne ograniczenia, związane przede wszystkim z wy-
borem odpowiedniej dawki antygenów zawartych w transgenicznej roślinie, 
tak aby skuteczność immunizacji odbywała się na stałym poziomie. Niektóre  
z uzyskanych metodą upraw molekularnych w wyniku stabilnej i przejścio-
wej ekspresji szczepionek są obecnie w fazie testów klinicznych28. Uzyskano 
już szczepionki m.in. przeciwko wściekliźnie wytwarzaną w transgenicznym 
tytoniu i szpinaku oraz przeciwko malarii produkowaną w tytoniu. Antygeny 
przeciwko E. coli wywołującej biegunkę są produkowane w transgenicznej ku-
kurydzy oraz w bulwach ziemniaka i obecnie są w fazie 1 testów klinicznych. 
Dużym osiągnięciem jest także wytwarzana przez zmodyfikowaną genetycz-
nie sałatę i ziemniaka szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątro-
by typu B. Trwają prace nad szczepionkami skierowanymi przeciwko nowo-
tworom oraz nad wykorzystaniem VLPs opartych na roślinnych wirusach 
jako nanocząsteczkach dostarczających leki, np. doksorubicynę do komórek 

24  H.-S. Loh i wsp., op. cit.
25  R.K. Iqbal i wsp., Vaccination and biopharming technology, “J Biomol Res Therap” 2018, 
7, s. 2.
26  K.L. Hefferon, The role of plant expression platforms in biopharmaceutical development: pos-
sibilities for the future, “Exp Rev Vacc” 2019, 18, s. 1301-1308.
27  R. Alldread i J. Robinson, op. cit.
28  B.-S. Shim i wsp., Plant factory: new resource for the productivity and diversity of human and 
veterinary vaccines, “Clin Exp Vacc Res” 2019, 8, s. 136–139.
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nowotworowych. Podjęto również badania w celu opracowania szczepionki 
produkowanej w roślinach przeciwko wirusowi HIV-1. Szczególnie ważne są 
te szczepionki produkowane w roślinach, które mogą przeciwdziałać szybkie-
mu rozprzestrzenianiu się wirusów wśród mieszkańców krajów rozwijających 
się, w tym Afryki, ze względu na niższe koszty ich uzyskania29,30. Bardzo istotną 
kwestią jest szybka produkcja szczepionek przeciwko mutującym wirusom gry-
py, które obecnie powodują fale epidemii, a nawet pandemii. Tym bardziej, że 
wiele szczepionek przeciwko wirusom grypy wyprodukowanych w uprawach 
molekularnych okazało się być efektywnymi w testach na modelach zwierzę-
cych. Dobrym przykładem jest rekombinowana hemaglutynina wyproduko-
wana przy wykorzystaniu ekspresji przejściowej w N. benthamiana przeciwko 
wirusowi H5N1, która przeszła fazę 1 testów klinicznych31. W bieżącym roku 
podjęto prace mające na celu uzyskanie w roślinach szczepionki przeciwko 
koronawirusowi (SARS-CoV-2)32. 

Trzeba zaznaczyć, że zdecydowana większość prac badawczych nad 
produkcją rekombinowanych białek terapeutycznych przez rośliny miała/
ma charakter eksperymentalny, zakończony na uprawach szklarniowych lub  
w systemach zamkniętych i służyła przede wszystkim wykazaniu możliwości 
biosyntezy tych białek w roślinach, białek które są funkcjonalne i wykazują 
oczekiwane właściwości. Zestawienia umieszczane w wielu pracach przeglądo-
wych (również cytowanych w tej pracy33,34,35) są świadectwem takich właśnie 
badań nad roślinami prototypowymi. Wskazują one na ogromny potencjał 
jaki istnieje w ewentualnym wykorzystaniu roślin do produkcji biofarmaceu-
tyków. Większość uzyskanych systemów produkcji przy wykorzystaniu roślin 
nigdy nie osiągnęła statusu badań klinicznych36.

29  V.M. Kurup i J. Thomas, Edible Vaccines: Promises and Challenges, “Mol Biotech” 2020, 
62, s. 79-90.
30  P.K.A. Bamogo i wsp., Virus-based pharmaceutical production in plants: an opportunity to 
reduce health problems in Africa, “Virol J” 2019, 16.
31  E.P. Rybicki, Plant-made vaccines and reagents for the One Health initiative, “Hum Vaccin 
Immunother” 2017, 13, s. 2912–2917.
32  T. Capell i wsp., Potential applications of plant biotechnology against SARS-CoV-2, “Trends 
Plant Sci” 2020, 25.
33  K.-B. Moon i wsp., op. cit.
34  H.-S. Loh i wsp., op. cit.
35  S. Naji-Talakar, op. cit.
36  ViroBlogy, https://rybicki.blog/2020/04/04/plant-made-vaccines-and-reagents-for-sars-cov 

-2-in-south-africa/, (29.06.2020).
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Wady upraw molekularnych

Uprawy molekularne posiadają kilka wad, które ograniczają ich wyko-
rzystanie. U roślin transgenicznych uzyskanych na drodze transformacji za 
pośrednictwem Agrobacterium (ekspresja stabilna) nierzadko dochodzi do nie-
właściwego wstawienia i integracji transgenu (tzw. efekt pozycji) do genomu 
roślinnego i w konsekwencji do obniżenia jego ekspresji, a także potranskryp-
cyjnego wyciszenia. W przypadku integracji transgenu w obszarze endogen-
nego genu możliwa jest mutacja tego ostatniego, co może mieć konsekwencje 
w postaci nieprawidłowości fenotypowych. Jedną z nich jest efekt plejotropo-
wy (wpływ jednego genu na wykształcenie wielu różnych cech), który unie-
możliwia wykorzystanie takich roślin w praktyce. Opisane nieprawidłowo-
ści w rozwoju roślin nie mają miejsca w przypadku modyfikacji genetycznej 
plastomu, gdzie integracja transgenu odbywa się na drodze homologicznej 
rekombinacji37. 

Z drugiej strony wciąż istnieją duże kontrowersje wokół roślin gene-
tycznie modyfikowanych (GM) i duża niechęć społeczna przede wszystkim 
w krajach Unii Europejskiej, w których w większości istnieją ostre regula-
cje prawne dotyczące upraw roślin GM, szczególnie w systemie otwartym,  
a nawet wręcz ich zakazujące. Ma to związek z możliwością przedostania się 
transgenów do środowiska naturalnego poprzez horyzontalny transfer genów 
i łamanie barier międzygatunkowych pomiędzy roślinami za pośrednictwem 
transgenicznego pyłku (wyjątek stanowią tu rośliny transplastomiczne), co 
zagraża uprawom roślin przeznaczonym na pożywienie, a także zachowaniu 
naturalnych siedlisk i bioróżnorodności. Natomiast w Stanach Zjednoczo-
nych nie ma takich ograniczeń prawnych co do ewentualnego wykorzysta-
nia w uprawach molekularnych roślin GM, istnieją natomiast odpowiednie 
regulacje dotyczące tzw. dobrej praktyki produkcyjnej (ang. Good Manufac-
turing Practice)38. Alternatywą dla roślin GM jest produkcja biofarmaceuty-
ków metodą ekspresji przejściowej, ponieważ mimo że takie rośliny zawierają 
transgen, to nie jest on dziedziczony. Istnieją jednak wciąż obawy związane 
z ewentualnymi pozostałościami w komórkach roślinnych zmodyfikowanego 
Agrobacterium39. Inną wadą wykorzystania upraw molekularnych jest obecność  
w komórkach roślinnych specyficznych wzorów N-glikozylacji - występowanie 

37  P. Maliga i R. Bock, Plastid biotechnology: food, fuel, and medicine for the 21st century, 
“Plant Physiol” 2011, 155, s. 1501–1510.
38  P. Sparrow i wsp., Risk assessment and regulation of molecular farming - A comparison be-
tween Europe and US, “Curr Pharm Des” 2013, 19.
39  K.L. Hefferon, op. cit.
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α(1,3)-fukozy i β(1,2)-ksylozy, których nie ma w komórkach ssaczych oraz 
brak terminalnej galaktozy i reszt kwasu sialowego, które są obecne w większo-
ści glikoprotein człowieka, co może zmieniać właściwości rekombinowanych 
białek w roślinach. Jest to szczególnie ważne w przypadku produkcji w rośli-
nach biofarmaceutyków40. 

Podsumowanie

Produkcja biofarmaceutyków oparta na uprawach molekularnych ma 
szansę stać się główną metodą wytwarzania wielu leków. Rośliny posiadają 
bowiem wiele zalet w stosunku do innych systemów ekspresji, a przede wszyst-
kim za ich pomocą można uzyskać białka na masową skalę, przy stosunkowo 
niewielkim nakładzie finansowym. Może to przyczynić się do pokonania wielu 
chorób, rozpowszechnionych szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie 
brakuje funduszy na zakup np. niezbędnych szczepionek wytwarzanych me-
todami konwencjonalnymi. Dzięki pracom badawczym nad udoskonalaniem 
metod uzyskiwania efektywnych platform z wykorzystaniem transgenicznych 
roślin oraz tych z ekspresją przejściową, możliwa stanie się wyższa ekspresja 
rekombinowanych białek w tkankach roślinnych, a także zniwelowane zosta-
ną ewentualne zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska, jakie mogą nieść 
za sobą uprawy molekularne. Obecnie opracowywane są metody pozwalające 
na produkowanie w roślinach białek humanizowanych, o większej stabilności, 
niewykazujących właściwości immunogennych oraz bezpiecznych dla ludzi  
i otaczającego środowiska.

40  E.A. Margolin i wsp., Engineering the plant secretory pathway for the production of next- 
generation pharmaceuticals, “Trends Biotech” 2020.
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THE USE OF PLANTS IN PRODUCTION  
OF BIOPHARMACEUTICALS

Summary: This study presents recent research on the attempts of plant 
systems usage for biopharmaceuticals production at an industrial scale 
as well as a controversy over molecular farming. However, application 
of molecular biology and genetic engineering methods in plant systems, 
which allow to obtain valuable recombinant proteins as enzymes, 
antibodies and vaccines for use in pharmacology and medicine in short 
period, is an economically useful alternative for these substances than 
their production using different organism systems.

Keywords: antibodies, biopharmaceuticals, molecular farming, trans-
-genic plants, vaccines.
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ODDZIAŁYWANIA KWERCETYNY, 
NATURALNIE WYSTĘPUJĄCEGO 

FLAWONOIDU, Z BŁONAMI 
FOSFOLIPIDOWYMI

Streszczenie: Kwercetyna jest naturalnie występującym flawonoidem,  
o udowodnionym korzystnym oddziaływaniu na zdrowie człowieka. 
Celem pracy było zbadanie wpływu kwercetyny na ładunek powierzch-
niowy modelowych błony liposomalnych formowanych z: fosfatydy-
locholiny (PC), fosfatydyloetanolaminy (PE) oraz fosfatydyloseryny 
(PS). Badania przeprowadzono z wykorzystaniem mikroelektroforezy 
– metody umożliwiającej wyznaczenie ładunku elektrycznego na po-
wierzchni błony. Wykazano, że modyfikacja błon PC oraz PS kwer-
cetyną prowadzi do zmian w wartościach analizowanego parametru;  
w przypadku błony PE nie odnotowano zmian istotnych statystycznie. 
Specyficzna lokalizacja kwercetyny w dwuwarstwie lipidowej może mieć 
kluczowe znaczenie dla bioaktywności tego związku. Wiedza odnośnie 
zmian właściwości biofizycznych błon spowodowanych działaniem fla-
wonoidów jest bowiem istotna w ocenie skuteczności tych związków 
jako czynników antyoskydacyjnych i przeciwnowotworowych.

Słowa kluczowe: kwercetyna, fosfolipidy, liposomy, ładunek powierz-
-chniowy, chemoprewencja.

1 Dr hab., prof. UwB, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku.
2 Mgr, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku.
3 Dr, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku.
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Wstęp 

Kwercetyna jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych bioflawono-
idów o szerokim spektrum właściwości korzystnych dla organizmu człowieka. 
Charakteryzuje ją działanie antymutagenne, przeciwfibrotyczne, przeciwza-
palne, przeciwbakteryjne, a także silna zdolność przeciwutleniająca. Wskazuje 
się, że kluczową rolę w aktywności terapeutycznej kwercetyny mogą odgrywać 
jej interakcje z błonami biologicznymi. Znajomość oddziaływań pomiędzy 
związkami bioaktywnymi a błoną jest bowiem istotna dla zrozumienia proce-
sów zachodzących w komórkach. Jednakże, ze względu na złożoność struktu-
ralną błon naturalnych, badania realizuje się również z wykorzystaniem ukła-
dów modelujących błony, m.in. liposomów. Tematyka dotycząca interakcji 
flawonoidów z błonami biologicznymi jest często podejmowana przez bada-
czy. Niemniej jednak, w literaturze niewiele jest danych dotyczących wpły-
wu kwercetyny na lipidowe błony modelowe. Flawonoid ten stał się dla nas 
interesujący z powodu braku (według naszej wiedzy) opublikowanych danych 
dotyczących jego wpływu na właściwości elektryczne błon sztucznych. Polife-
nole, w tym kwercetyna, mogą wpływać na funkcje komórki poprzez mody-
fikację jej struktury oraz właściwości m.in. elektrycznych, takich jak ładunek 
powierzchniowy, który kontroluje szereg procesów przebiegających w błonie 
i stanowi cenny nośnik informacji o jej stanie. Celem niniejszej pracy była 
analiza oddziaływań kwercetyny z błonami liposomalnymi, formowanymi 
z fosfolipidów błonowych: fosfatydylocholiny (PC), fosfatydyloseryny (PS) 
i fosfatydyloetanoloaminy (PE). Liposomy otrzymywano metodą sonikacji. 
Badania ładunku powierzchniowego błon przeprowadzano z wykorzystaniem 
mikroelektroforezy. 

Część teoretyczna (przegląd literatury)

Wysoka aktywność biologiczna bioflawonoidów umożliwia liczne zasto-
sowania tych związków w charakterze naturalnych środków leczniczych 
w terapii różnych chorób, w tym chorób nowotworowych. Najczęst-
szym występującym bioflawonoidem w świecie roślin jest kwercetyna. 
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Kwercetyna – budowa, źródła i właściwości 
chemoprewencyjne

Kwercetyna (3,3’,4’,5,7-pentahydroksyflawon) jest polifenolowym związ-
kiem z klasy flawonoidów (podklasa flawonoli). To heterocykliczny związek 
organiczny (rys. 1), zbudowany z trzech pierścieni, do których przyłączonych 
jest pięć grup hydroksylowych determinujących biologiczną aktywność kwer-
cetyny i warunkujących dużą liczbę pochodnych tego związku4. 

Rysunek 1. Struktura chemiczna kwercetyny

Źródło: Opracowanie własne.

Główne jej źródła to owoce, warzywa, rośliny zielne oraz kwiaty. Naj-
więcej kwercetyny zawiera cebula oraz żurawina, ale obecna jest też w miodzie, 
sokach owocowych czy winie. Występowanie kwercetyny w wielu produktach 
zarówno naturalnych, jak i przetworzonych sprawia, że jest ona flawonoidem 
najczęściej spożywanym przez człowieka, a jej średnia dobowa konsumpcja 
wynosi 25-35mg4 5,6.

Liczne doniesienia naukowe jednoznacznie wykazują korzystny wpływ 
kwercetyny na zdrowie człowieka, poprzez zapobieganie takim chorobom 
jak: osteoporoza czy choroby sercowo-naczyniowe. Ponadto, flawonoid ten 
ze względu na silne działanie antyoksydacyjne jest związkiem zapobiegającym 
karcynogenezie. Kwercetyna odpowiada za zmniejszenie żywotności i indukcję 
apoptozy wielu linii komórek nowotworowych, w tym piersi, wątroby, jelita 

4 A. Kobylińska, K.M. Janas, Kwercetyna, ważny flawonoid w życiu roślin, „Kosmos. Problemy 
Nauk Biologicznych” 2015, nr 64 (1), s. 113.
5 J. Jakubowicz-Gil, Kwercetyna w terapii przeciwnowotworowej, „Postępy Biologii Komórki” 
2012, nr 39 (2), s. 199.
6 A. Jowsa, K. Pawłowska-Góral, K. Talarek, M. Wardas, Biologiczna aktywność kwercetyny, 

„Farmaceutyczny Przegląd Naukowy” 2008, nr. 11-12, s. 18.
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grubego, płuc i glejaka wielopostaciowego mózgu7,8. Kwercetyna może rów-
nież kontrolować wzrost komórek nowotworowych poprzez regulację okre-
ślonych szlaków sygnałowych, np. zmniejszając ekspresję onkogenu, induku-
jąc apoptozę komórek złośliwych czy hamując angiogenezę9,10. Na podstawie 
badań klinicznych stwierdzono, że polifenol ten obniża poziom markerów 
nowotworowych, a codzienne jego spożycie w ilości co najmniej 12 mg 
zmniejsza ryzyko wystąpienia raka żołądka11. Badania in vitro dowiodły, że 
przeciwnowotworowe i karcynogenne działanie kwercetyny zależy od zastoso-
wanego stężenia - w dawce 50 µM obniża ilość uszkodzeń DNA wywołanych 
stresem oksydacyjnym o 35-40%12. Wykazuje ona selektywność w stosunku 
do zmodyfikowanych nowotworowo komórek; badania przeprowadzone na 
hodowlach fibroblastów skóry i mózgu nie wykazały cytotoksycznego dzia-
łania kwercetyny na komórki prawidłowe. Udowodniono, że kwercetyna 
obniża oporność wielolekową komórek nowotworowych i wzmacnia działa-
nie przeciwnowotworowe innych leków chemoterapeutycznych13. Z badań  
in vitro wynika, że flawonoid ten współdziała synergistycznie z lekami cytosta-
tycznymi w indukcji apoptozy komórek nowotworowych. Jednakże kliniczne 
stosowanie kwercetyny jest ograniczone ze względu na jej słabą rozpuszczal-
ność w wodzie i niestabilność w medium fizjologicznym14, co powoduje słabą 
biodostępność tego związku15.

7 W. Lim, C. Yang, S. Park, F.W. Bazer, G. Song, Inhibitory effects of quercetin on progression 
of human choriocarcinoma cells are mediated through PI3K/AKT and MAPK signal transduction 
cascades, “Journal of Cellular Physiology” 2017, nr 232, s. 428.
8 M. Kruszewski, M. Kusaczuk, J. Kotynska, M. Gal, R. Kretowski, M. Cechowska-Pasko, 
M. Naumowicz, The effect of quercetin on the electrical properties of model lipid membranes and 
human glioblastoma cells, “Bioelectrochemistry” 2018, nr 124, s. 133.
9 J. Zhou, L. Fang, J. Liao, L. Li, W. Yao, Z. Xiong, X. Zhou, Investigation of the anti-cancer 
effect of quercetin on HepG2 cells in vivo, “PLoS ONE” 2017, nr 12, s.1.
10 P. Strugała, T. Tronina, E. Huszcza, J. Gabrielska, Bioactivity in vitro of quercetin glycoside 
obtained in beauveria bassiana culture and its interaction with liposome membranes, “Molecules,” 
2017, nr 22, s.1520.
11 A. Collins, Antioxidant intervention as a route to cancer prevention, “European Journal of 
Cancer” 2005, nr 41, s. 1923.
12 D. Lamson, M. Brignall, Antioxidants and cancer III: quercetin, “Alternative Medicine Re-
view” 2000, nr 5, s. 196.
13 C. Sarto, P.A. Binz, P. Mocarelli, Heat shock proteins in human cancer, “Electrophoresis” 
2000, nr 21(6), s. 1218.
14 T. Pralhad, K. Rajendrakumar, Study of freeze-dried quercetin-cyclodextrin binary systems 
by DSC, FT-IR, X-ray diffraction and SEM analysis, “Journal of Pharmaceutical Biomedical 
Analysis” 2004, nr 34, s. 333.
15 D. Ratnam , D. Ankola, V. Bhardwaj, D. Sahana, M. Kumar, Role of antioxidants in pro-
phylaxis and therapy: a pharmaceutical perspective, “Journal Controlled Release” 2006, nr 13,  
s. 189.
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Oddziaływanie kwercetyny z błonami 
biologicznymi

Zdolność do wchodzenia flawonoidów w reakcje chemiczne z dwuwar-
stwą lipidową, która jest głównym i niekiedy jedynym miejscem współdzia-
łania różnych czynników fizycznych i chemicznych w żywym organizmie, ma 
znaczenie fundamentalne, zarówno z medycznego jak i biologicznego punktu 
widzenia i wiąże się z zastosowaniem tych naturalnych związków jako antyok-
sydantów i leków przeciwnowotworowych16. Wykazano, że kwercetyna może 
oddziaływać z błonami komórek erytrocytów ludzkich i taka interakcja zacho-
dzi poprzez lipidy i białka błonowe . Polifenol ten jest w stanie oddziaływać 
i przenikać przez dwuwarstwę lipidową, co jest niezwykle ważne z uwagi na 
korelację istniejącą między jego aktywnością przeciwutleniającą a zdolnością 
do wbudowywania się w strukturę błony17,18. Modyfikacja błony lipidowej 
kwercetyną wpływa na jej parametry biofizyczne, takie jak np. płynność i tem-
peratura przejścia fazowego19,20.

Liposomy i fosfolipidy błonowe je budujące

Amfifilowa natura lipidów w kontakcie z wodą implikuje występowanie 
oddziaływań zarówno lipid-lipid, jak również lipid-woda. Konsekwencją tych 
interakcji jest spontaniczne formowanie się liposomów - zamkniętych pęche-
rzyków utworzonych z dwuwarstw lipidowych (rys. 2). Analogia w budowie li-
posomów i błon komórkowych organizmów żywych jest podstawą powszech-
nego wykorzystywania liposomów jako układów modelowych w badaniach 
właściwości błon biologicznych. Natomiast zdolność transportowania przez 
nie różnych substancji, biodegradowalność i nietoksyczność stanowi o tym, że 
są stosowane jako nośniki różnych związków bioaktywnych21. 

16 B. Pawlikowska-Pawlęga, W.I. Gruszecki, E. Misiak, A. Gawron, The study of the quercetin 
action on human erythrocyte membranes, “Biochemical Pharmacology” 2003, nr 66, s. 605.
17 F.M Areias, A.C. Rego, C.R. Oliveira, R.M. Seabara, Antioxidant effect of flavonoids after 
ascorbate/Fe2+ induced oxidative stress in cultured retinal cells, “Biochemical Pharmacology” 2001, 
nr 62, s. 111.
18 P.I. Oteiza, A.G. Erlejman, S.V. Verstraeten, C.L. Koen, C.G. Fraga, Flavonoid–membrane 
interactions: a protective role of flavonoids at the membrane surface?, “Clinical and Developmental 
Immunology” 2005, nr 12, s. 19.
19 H. Tsuchiya, M. Nagayama, T. Tanaka, M. Furusawa, M. Kashimata, H. Takeuchi, Mem-
brae-rigidifying effects of anti-cancer dietary factors, “Biofactors” 2002, nr 16, s. 45.
20 K. Wójtowicz, B. Pawlikowska-Pawlęga, A. Gawron, W.I. Gruszecki, Modifying effect of 
quercetin on the lipid membrane, “Folia Histochemica et Cytobiologica” 1996, nr 34, s. 49.
21 M.N. Jones, The surface properties of phospholipids liposome systems and their characterization, 

“Advances in Colloid and Interface Science” 1995, nr 54, s. 93.



208

MONIKA NAUMOWICZ, MARCIN KRUSZEWSKI, JOANNA KOTYŃSKA

Rysunek 2. Fosfolipid, dwuwarstwa lipidowa, liposom

Źródło: Opracowanie własne. 
(źródło rysunku: http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/Images3 
/bilyrstr.gif ).

Liposomy mogą być formowane z różnych fosfolipidów, w praktyce naj-
częściej stosowana jest fosfatydylocholina (PC) (rys. 3a), gdyż jest najbardziej 
rozpowszechnionym i dominującym pod względem zawartości fosfolipidem 
błon biologicznych. Jej zerowy wypadkowy ładunek, chemiczna bierność oraz 
ogólnodostępność to cechy, dzięki którym lipid ten stosowany jest jako budu-
lec błon biomimetycznych. Powszechnie wykorzystuje się także: fosfatydylo-
serynę (PS) (rys. 3b) i fosfatydyloetanoloaminę (PE) (rys. 3c). Fosfatydylose-
ryna jest najliczniej występującym ujemnie naładowanym fosfolipidem błon 
organizmów eukariotycznych. Zaangażowana jest w wielu procesach fizjolo-
gicznych i patologicznych; bierze udział w procesie koagulacji krwi, apoptozie,  
a także w aktywacji licznych enzymów wewnątrzkomórkowych. Fosfatydylo-
seryna jest zlokalizowana głównie na wewnętrznej stronie błon plazmatycz-
nych różnych typów komórek, ale może pojawiać się po zewnętrznej stronie 
błony, co jednak wiąże się z wieloma patologicznymi zjawiskami. Powierzch-
niowa ekspozycja fosfatydyloseryny jest markerem procesu apoptozy22. Fosfa-
tydyloetanoloamina jest jednym z głównych fosfolipidów w błonach komór-
kowych zwierząt oraz roślin, a także głównym lipidem błon komórkowych 
 

22 B. Sadurska, M. Szumiło, Phospholipases a in mammalian cells: structure, properties, physio-
logical and pathological role, “Postępy Higieny Medycyny Doświadczalnej” 2005, nr 59, s. 116.
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bakterii. Pełni funkcję m.in. substratu do produkcji fosfatydylocholiny oraz 
prekursora wielu cząsteczek o aktywności enzymatycznej23.

Rysunek 3. Struktura chemiczna a) fosfatydylocholiny b) fosfatydyloseryny  
c) fosfatydyloetanoloaminy

Źródło: Opracowanie własne.

Ładunek powierzchniowy błon biologicznych

Powierzchnia większości biomembran ma ujemny wypadkowy ładunek 
elektryczny przy fizjologicznych wartościach pH, co wynika przede wszystkim 
z obecności w ich strukturze kwasowych fosfolipidów24. Ładunek powierzch-
niowy odgrywa katalityczną rolę w wiązaniu przez membranę biologicznie 
aktywnych związków kationowych, takich jak fosfolipazy. Różnica w gęsto-
ści ładunku po obu stronach membrany zmienia potencjał wewnątrz błony, 
wpływając prawdopodobnie na strukturę integralnych białek błony. Zmiany 
w ilości komponentów powierzchniowych komórki np. kwasów sialowych, 
charakterystyczne dla transformacji nowotworowych czy też innych stanów 

23 E. Calzada, O. Onguka, S.M. Claypool, Phosphatidylethanolamine metabolism in health and 
disease, “International Review of Cell and Molecular Biology” 2016, nr 321, s. 29.
24  R.B. Gennis, Biomembranes: molecular structure and function, Springer-Verlag, New York 
1989.
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patologicznych, prowadzą do zmian w powierzchniowej gęstości ładunku ko-
mórki25,26. Ponieważ na jego wartość ma wpływ m.in. skład lipidowy błony i pH 

- ładunek powierzchniowy błony można również zmieniać także w warunkach 
in vitro. Przyczynia się to znacznie do rozszerzenia możliwości poznawczych, 
gdyż badania in vitro błon biologicznych oraz ich modeli doświadczalnych są 
cennym źródłem wiedzy o procesach przebiegających in vivo. Wielkością cha-
rakteryzującą ładunek powierzchniowy jest powierzchniowa gęstość ładun-
ku δ, która definiuje ilość ładunku na jednostkę powierzchni i wyrażana jest  
w [C·m-2]. 

Część badawcza 

mEToDykA BADAWczA

W badaniach zastosowano następujące odczynniki: kwercetynę (≥95%), 
1,2-diacyl-sn-glicero-3-fosfocholinę (99%), 1,2-diacyl-sn-glicero-3-fosfosery-
nę (≥97%) oraz 1,2-diacyl-sn-glicero-3-fosfoetanoloaminę (≥98%) (produ-
cent Sigma Aldrich).

W skład aparatury pomiarowej wchodził: dezintegrator ultradźwiękowy 
UD-20 (Techpan, Polska) wykorzystywany do formowania liposomów oraz 
aparat Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments, UK), za pomocą którego 
przeprowadzono pomiar ruchliwości elektroforetycznej liposomów. 

Liposomy formowano metodą sonikacji. Pierwszym etapem było przy-
gotowanie roztworów fosfolipidów (PC, PE, PS) oraz kwercetyny w chloro-
formie (10 mg cm-3). Odbywało się to w atmosferze beztlenowej w komorze 
rękawicowej, aby zminimalizować możliwość utlenienia lipidów. Roztwory 
odparowywano do utworzenia się na dnie naczynia suchej pozostałości, któ-
rą następnie hydratowano roztworem elektrolitu (0,9% NaCl). Otrzymaną 
mieszaninę poddawano działaniu ultradźwięków, przez co osadzone na po-
wierzchni zlewki lipidy ulegały dyspersji i powstawały liposomy. Podczas so-
nikacji wydziela się ciepło, dlatego w celu chłodzenia mieszaniny stosowano 
łaźnię lodową. 

Pomiary ruchliwości elektroforetycznej liposomów przeprowadzono 
w funkcji pH roztworu elektrolitu, ponieważ umiejscowienie kwercetyny  

25  M.J. Nałecz, L. Wojtczak, Surface charge of biological membranes and its regulatory functions, 
“Postępy Biochemii” 1982, nr 28, s. 191.
26  E. Monteggia, I. Colombo, A. Guerra, B. Berra, Phospholipid distribution in murine 
mammary adenocarcinomas inducted by activated neu oncogene, “Cancer Detection and 
Prevention” 2000, nr 24, s. 207.
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w błonie lipidowej w istotny sposób zależy od tego parametru. pH zmieniano 
w zakresie 2 – 9,5, co ok. 0,3 jednostki, po to, aby docelowa krzywa zależ-
ności zmian ładunku na powierzchni błon w funkcji pH cechowała się jak 
najdokładniejszym przebiegiem. Każdy wynik był średnią sześciu pomiarów 
przy danej wartości pH. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono trzykrotnie. 
Powierzchniową gęstość ładunku δ wyznaczano z wartości ruchliwości elektro-
foretycznej według równania27:
          

gdzie: – współczynnik lepkości dynamicznej, u – ruchliwość elektroforetyczna, d 
– grubość warstwy rozmytej.

Otrzymane wyniki poddawane były analizie statystycznej, z wyznacze-
niem średniej arytmetycznej oraz odchylenia standardowego.

AnALIzA DAnych I WynIkI

Przeanalizowano wpływ kwercetyny na powierzchniową gęstość ładun-
ku modelowych błon lipidowych. Kwercetynę stosowano w stężeniach 50 
µmol·dm-3 oraz 100 µmol·dm-3 28 - są to stężenia, w których analizowany zwią-
zek działa cytotoksycznie na komórki nowotworowe glejaka wielopostaciowe-
go mózgu. 

Na podstawie rys. 4 można stwierdzić, iż modyfikacja błony fosfatydy-
locholinowej kwercetyną o stężeniu zarówno 50 µmol·dm-3 jak i 100 µmol·dm3 

powoduje obniżenie powierzchniowej gęstości ładunku ujemnego dla pH>5 w 
porównaniu do błony niemodyfikowanej tym flawonoidem.

27  A.E. Alexander, P. Johnson, Colloid Science, Clarendon Press, Oxford 1949.
28  M. Kruszewski, M. Kusaczuk, J. Kotynska, M. Gal, R. Kretowski, M. Cechowska-Pasko, 
M. Naumowicz, The effect of quercetin..., op. cit., s. 133.
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Rysunek 4. Zależność powierzchniowej gęstości ładunku liposomów fosfatydylocho-
linowych modyfikowanych kwercetyną od pH elektrolitu: PC (♦), PC + kwercetyna 
(50 µmol·dm-3) (♦), PC + kwercetyna (100 µmol·dm-3) (♦)29

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 5. Zależność powierzchniowej gęstości ładunku liposomów fosfatydylosery-
nowych modyfikowanych kwercetyną od pH elektrolitu: PS (♦), PS + kwercetyna (50 
µmol·dm-3) (♦), PS + kwercetyna (100 µmol·dm-3) (♦)

Źródło: Opracowanie własne.

29  M. Kruszewski, M. Kusaczuk, J. Kotynska, M. Gal, R. Kretowski, M. Cechowska-Pasko, 
M. Naumowicz, The effect of quercetin..., op. cit., s. 133.
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Analizując krzywe zamieszczone na rys. 5 zauważyć można obniżenie 
powierzchniowej gęstości ładunku ujemnego błony fosfatydyloserynowej 
dla pH>5, w wyniku modyfikacji jej struktury kwercetyną o stężeniu za-
równo 50 µmol·dm-3, jak i 100 µmol·dm-3 (obserwowane zmiany są większe  
w przypadku wyższego stężenia flawonoidu). W zakresie pH<5 brak jest zmian  
w wartościach powierzchniowej gęstości ładunku błony fosfatydyloserynowej, 
niezależnie od stężenia kwercetyny. 

Rys. 6. Zależność powierzchniowej gęstości ładunku liposomów fosfatydyloetanolo-
aminowych modyfikowanych kwercetyną od pH elektrolitu: PE (♦), PE + kwercetyna 
(50 µmol·dm-3) (♦), PE + kwercetyna (100 µmol·dm-3) (♦) 

Źródło: Opracowanie własne.

Modyfikacja fosfatydyloetanoloaminowej błony liposomalnej kwercetyną 
nie wpływa na wartość powierzchniowej gęstości ładunku (rys. 6). Świadczyć 
to może z jednej strony  o braku interakcji pomiędzy tymi związkami, a z 
drugiej - o takim umiejscowieniu flawonoidu w błonie, które nie powodu-
je zmian analizowanego parametru. Lokalizacja flawonoidów w błonach jest 
bowiem przedmiotem kontrowersji. Niektórzy badacze sugerują,  że flawo-
noidy z licznymi polarnymi grupami -OH, jak np. kwercetyna, umiejscowio-
ne są głęboko we wnętrzu błony. Inni z kolei, lokalizują flawonoidy bliżej 
jej powierzchni, gdzie obserwuje się ich interakcje z polarnymi grupami li-
pidów (poprzez wiązanie wodorowe). Umiejscowienie i orientacja flawono-
idów wpływa na strukturę, właściwości i funkcje błony, w szczególności na 
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jej płynność i zdolność do przewodzenia jonów30. Lokalizacja flawonoidów  
w błonach silnie zależy także od pH i ładunku flawonoidów; im niższe pH, 
tym niższy stan deprotonacji i głębsza penetracja, a zatem najgłębsze wprowa-
dzenie flawonoidu do wnętrza membrany występuje w środowisku kwaśnym31. 
W takich warunkach cząsteczki kwercetyny są obojętne i całkowicie rozpusz-
czalne w tłuszczach; nie oddziałują zatem  z powierzchnią membrany. Efektem 
tego jest m.in. brak zmian w wartościach powierzchniowej gęstości ładunku 
badanych błon lipidowych wskutek modyfikacji ich struktury kwercetyną (rys. 
4 - 6). Natomiast w środowisku zasadowym następuje deprotonacja kwerce-
tyny - ujemnie naładowana cząsteczka kwercetyny lokuje się pomiędzy polar-
nymi grupami fosfolipidów na powierzchni dwuwarstwy wpływając na ładu-
nek powierzchniowy membran. Im wyższe stężenie flawonoidu, tym większe 
zmiany analizowanego parametru (rys. 4). Stopień deprotonacji ma znaczny 
wpływ na podział flawonoidu pomiędzy polarną a niepolarną fazę membran 
fosfolipidowych32. Wzrost pH fazy wodnej sprzyja hydrofilowemu charakte-
rowi kwercetyny z powodu deprotonacji grup hydroksylowych. W warun-
kach fizjologicznego pH, kwercetyna ulega translokacji w polarnej części bło-
ny lipidowej. Położenie kwercetyny w polarnej części dwuwarstwy lipidowej,  
w fizjologicznym pH, może mieć powiązanie z jej umiejętnością wychwyty-
wania rodników33. 

Podsumowanie 

Odżywianie jest czynnikiem, który w znacznym stopniu wpływa na stan 
zdrowia człowieka. Liczne badania dowiodły, że istnieje ścisła zależność pomię-
dzy składnikami diety a występowaniem wielu chorób. Pomimo ogromnego 
postępu jaki dokonał się w biologii molekularnej nowotworów, nie udało się 
jak dotąd wynaleźć lekarstwa, które pozwoliłoby skutecznie je zwalczyć. Dla-
tego też związki pochodzenia naturalnego są cennym materiałem wyjściowym 

30  P. Košinová, K. Berka, W. Wykes, M. Otyepka. P. Trouillas, Positioning of antioxidant 
quercetin and its metabolites in lipid bilayer membranes: implication for their lipid-peroxidation 
inhibition, “Journal of Physical Chemistry B” 2012, nr 116, s. 1309.
31  L. Movileanu, I. Neagoe, M. Flonta, Interaction of the antioxidant flavonoid quercetin with 
planar lipid bilayers, “International Journal Pharmaceutis” 2000, nr 205, s. 135.
32  F. Ollila, K. Halling, P. Vuorela, H. Vuorela, J. Slotte, Characterization of flavonoid 
biomembrane interactions, “Archives Biochemistry Biophysics” 2002, nr 399, s. 103.
33  A. Lopez-Revuelta, J. Sanchez-Gallego, A. Hernandez-Hernandez, J. Sanchez-Yagüe,  
M. Llanillo, Membrane cholesterol contents influence the protective effects of quercetin and rutin in 
erythrocytes damaged by oxidative stress, “Chemico-Biological Interactions” 2006, nr 161, s. 79.
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w poszukiwaniu nowych leków. Związkiem, który odgrywa istotną rolę za-
równo w prewencji, jak i terapii chorób nowotworowych jest kwercetyna.  
W niniejszej pracy wykazano, że modyfikacja błon fosfatydylocholinowych  
i fosfatydyloserynowych kwercetyną prowadzi do zmian w wartościach ich 
powierzchniowej gęstości ładunku. W oparciu o otrzymane wyniki badań 
można postulować istnienie oddziaływań pomiędzy kwercetyną a tymi lipi-
dami. Oddziaływania te mogą przejawiać się powstawaniem kompleksów  
o różnej stechiometrii czy też asocjatów. W odpowiedzi na pytanie o to, jakie 
konkretnie interakcje odpowiadają za obserwowane zmiany ładunku, mogłoby 
pomóc przeprowadzenie teoretycznych rozważań. Celowe jest również rozsze-
rzenie badań o linie komórek nowotworowych m.in. glejaka wielopostaciowe-
go mózgu, wątroby, piersi, jelita grubego, dzięki czemu możliwa będzie ocena 
zastosowania kwercetyny jako substancji leczniczej bądź wspomagającej walkę 
z chorobami nowotworowymi. Zbadanie wpływu kwercetyny na parametry 
elektryczne modelowych jak i naturalnych membran lipidowych, może być 
pomocne dla zrozumienia równowag i procesów zachodzących w błonach ko-
mórek zmienionych patologicznie. 
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INTERACTIONS OF QUERCETIN,  
A NATURALLY OCCURRING FLAVONOID,  

WITH PHOSPHOLIPID MEMBRANES

Summary: Quercetin is a naturally occurring flavonoid with proven 
beneficial effects on human health. The aim of the study was to inve-
stigate the effect of quercetin on the surface charge of model liposomal 
membranes formed from: phosphatidylcholine (PC), phosphatidyle-
thanolamine (PE) and phosphatidylserine (PS). The study was carried 
out using microelectrophoresis - a method that allows the determina-
tion of the electric charge on the surface of the membrane. It has been 
shown that modification of PC and PS membranes with quercetin 
results in a change in the values of the analyzed parameters; there were 
no statistically significant changes for PE membrane. The specific loca-
tion of quercetin in the lipid bilayer may be crucial for the bioactivity 
of this compound. Knowledge about changes in biophysical properties 
of membranes caused by flavonoids is important for the effectiveness 
of these compounds as antioxidant and anticancer agents. 

Keywords: quercetin, phospholipids, liposomes, surface charge 
density, chemoprevention. 
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WARSZTATY FLORYSTYCZNE 
DLA SENIORÓW

Streszczenie: Kontakt z naturą wpływa na zdrowie psychiczne człowie-
ka, a dzięki umiejętności układania kwiatów możemy przenieść ją na 
kilka dni do domu. Warsztaty florystyczne w naszym kraju stają się po-
pularne wśród różnych grup wiekowych – zaczynając od małych dzieci, 
kończąc na seniorach. Seniorzy to grupa społeczeństwa, która poszuku-
je nowych wyzwań, a zajęcia florystyczne mogą spełnić ich oczekiwania. 
Odpowiednio przygotowane zajęcia powinny być dostosowane do moż-
liwości uczestników, stanu ich zdrowia i potrzeb oraz pory roku. Na 
podstawie obserwacji podczas warsztatów przeprowadzonych w grupie 
seniorów przedstawiono cele i efekty uzyskane w wyniku terapii. Przed-
stawiono także przykłady kompozycji i dekoracji wykonanych przez 
seniorów podczas warsztatów florystycznych. Omówiono materiał 
roślinny, florystyczny, narzędzia i dodatki dekoracyjne. Artykuł należy 
potraktować jako inspirację do prowadzenia szerszych badań. 

Słowa kluczowe: senior, hortiterapia, warsztaty florystyczne, bukieciar-
stwo, arteterapia.

ORCID: 0000-0003-3586-2199

Wstęp

W Polsce z roku na rok wzrasta liczba aktywnych seniorów. Po przej-
ściu na emeryturę poszukują zajęć wypełniających ich wolny czas, na przykład  
w ramach prowadzonych w uniwersytetach trzeciego wieku różnych wykładów 

1  Katedra Ogrodnictwa, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie.
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i warsztatów. Rozwijają swoje pasje, na które nie mieli czasu, gdy byli czynni 
zawodowo. Osoby starsze wykazują ogromny entuzjazm i kreatywność, reali-
zując pasje i rozwijając talent. Poszukują zajęć, które nie wymagają dużego 
nakładu finansowego i są dopasowaną do ich możliwości formą spędzania 
wolnego czasu i poszerzania wiedzy. W planowaniu zajęć bardzo ważną rolę 
odgrywa aktywność fizyczna, która wpływa na utrzymanie dobrego stanu 
zdrowia2. Jak wynika z obserwacji i badań prowadzonych przez wiele ośrod-
ków terapeutycznych i badawczych największą popularnością wśród seniorów 
cieszą się zajęcia pozwalające na bierne lub czynne przebywanie na łonie na-
tury3. W placówkach prowadzących zajęcia dla seniorów są stosowane różne 
metody ich aktywizowania podczas zajęć terapeutycznych: arteterapia4, mu-
zykoterapia, dramaterapia, ergoterapia, choreoterapia5, fototerapia6 oraz hor-
titerapia7. Hortiterapia jako nowoczesna forma oddziaływania na starzejące 
się społeczeństwo staje się coraz bardziej popularna i wzrasta jej rola8. Pod 
wieloma względami hortiterapia pomaga w rozwiązywaniu problemów natury 
psychicznej, aktywności fizycznej i społecznych. Ogrodoterapia (hortiterapia) 
jest jedną z form działań terapeutycznych uzupełniających lub wzbogacają-
cych inne terapie przeznaczone dla seniorów. Aktywność fizyczna w ogrodzie 
zapewnia osobom dorosłym stymulację sensoryczną, możliwość zachowania 

2   E. Biernat, Praca na działce – szansa i sposób na podniesienie poziomu aktywności fizycz-
nej ludzi starszych, „Zeszyty Naukowe WSKFiT” 2014, nr 9, s. 1-9.
3  B. Płoszaj-Witkowska, Aktywna i bierna hortiterapia w okresie senioralnym [w:] (red.) B. An-
toszewska, U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało, Porozmawiajmy o starości…, Wyd. UWM, Olsz-
tyn 2015, s. 249-264; A. Kolasiński, M. Warachim, Terapeutyczny ogród zimowy jako miejsce 
terapii i wypoczynku [w:] (red.) B. Płoszaj-Witkowska, Hortiterapia – terapia wspomagająca 
rehabilitację dzieci i dorosłych, Wyd. UWM, Olsztyn 2017, s. 49-60; A. Małyska, Pasja w życiu 
seniora [w:] (red.) A. Małyska, Starość jej potencjał, trudy i wyzwania, Wyd. Centrum Badań 
Społecznych UWM, Katedra Teologii Wychowania UWM, Olsztyn 2017, s. 35-58. 
4   S. Tobis, S. Kropińska, M. Cylkowska-Nowak, Arteterapia jako forma terapii zaję-
ciowej aktywizacji osób starszych, „Geriatria” 2011, nr 5, s. 194-198; J. Sienkiewicz-Wilowska, 
Terapia zajęciowa w usprawnianiu osób starszych, „Edukacja” 2013, nr 3(123), s. 93-103.
5  L. Kozaczuk, Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. Przewodnik metodyczny, Biblio-
teka Pracownika Socjalnego, Katowice 1999.
6   S. Tobis, S. Kropińska, M. Cylkowska-Nowak, Arteterapia jako forma…, op. cit.
7   P.D. Relf, Dynamics of horticultural therapy, „Rehabilitation Literature” 1981, nr 42,  

s. 147-150.
8  R. Haller, The Framework [w:] (red.) R. Haller, C.L. Kramer, Horticultural therapy methods 

– ma king connections in helth care, humen services and community programs, The Worth Press, 
New York, London, Oxford 2006, s. 1-22; B. Płoszaj-Witkowska, Aktywna i bierna…, op. cit.; 
B. Płoszaj-Witkowska, Wspomaganie rehabilitacji w ogrodzie dla seniorów [w:] (red.) A. Małyska, 
Starość – jej potencjał, trudy i wyzwania, Wyd. Centrum Badań Społecznych UWM, Kate-
dra Teorii Wychowania UWM, Olsztyn 2016, s. 77-98; A.Z. Stepulak, Znaczenie hortiterapii  
w pracy z osobami starszymi, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Legnicy” 2018, nr 29(4), s. 143.
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starych umiejętności, a także nabywanie nowych9. Jak podają Majewska i Na-
górska10, jedną z form spędzania wolnego czasu przez osoby starsze jest uprawa 
działki ogrodniczej lub ogrodu przydomowego. Ogród działkowy lub przy-
domowy umożliwia prowadzenie aktywności fizycznej i terapii seniorów11. 
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to jedna z form biernej lub aktywnej tera-
pii, nazywana hortiterapią lub ogrodoterapią. Podczas biernego przebywania  
w ogrodzie można łączyć terapie wpływające na aktywność różnych zmysłów. 
Ogrodoterapia często jest łączna z ergoterapią, arteterapią (malowaniem), aro-
materapią i fotografiką12. Układanie kwiatów, czyli florystyka (bukieciarstwo), 
jest coraz chętniej wybierane przez seniorów jako forma zajęć wpływająca na 
ich aktywność. Bukieciarstwo w terapii ogrodniczej wspomaga rozwój oraz 
usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową i zdolności manualne13, kształtuje 
poczucie estetyki, swojej wartości i samoocenę14. Jak podają Moczia i Goda-
wa15, odpowiedni dobór barw wpływa na łagodzenie uczucia lęku i niepokoju 
oraz wspomaga łagodzenie stresu. Zajęcia z florystyki w okresie letnim mogą 
się odbywać w ogrodzie, a w niekorzystnych warunkach atmosferycznych  
w pracowni florystycznej16.

Jak podają Łukasik, Barylski i Irzmański17 najczęstszymi dolegliwościami 
seniorów są choroby układu krążenia, które diagnozuje się aż u 80% osób  
w starszym wieku. Podejmowanie aktywności wpływa korzystnie nie tylko na 
poprawienie układu krążenia, lecz także na mięśnie szkieletowe i układ od-
dechowy przez zwiększanie zdolności pochłaniania tlenu. Osoby powyżej 65. 
roku życia powinny wykonywać trening siłowy z udziałem różnych grup mię-
śniowych oraz ćwiczenia na równowagę18. Ogród to jedno z miejsc, w którym 

9  B. Płoszaj-Witkowska, J. Bastek, Hortiterapia dla seniorów [w:] (red.) A. Małyska, Starość…, 
op. cit., s. 59-75.
10  E. Majewska, P. Nagórska, Obraz i społeczny odbiór osób w wieku starczym – fakty i mity 
dotyczące starości [w:] (red.) A. Małyska, Starość…, op. cit., s. 175-190. 
11   M. Zych, P. Klepacki, Działkowanie jako forma profilaktyki i terapii, wyniki badań, 
Konferencja „Hortiterapia – stan obecny i perspektywy rozwoju terapii ogrodniczych”, Kraków 
2012, s. 12; E. Biernat. Praca na działce…, op. cit., s. 1-9.
12   A. Bac, Terapia zajęciowa, PZWL, Warszawa 2016.
13  R. Bartel, Arteterapia a twórczy rozwój osobowości, „Terapia przez Sztukę. Art-sTherapies” 
2012, nr 1, s. 22-25.
14  M. Dudkiewicz, K. Pudelska, M. Parzymies, W. Durlak, Rola hortiterapii i bukieciarstwa w 
leczeniu dzieci i dorosłych, „Kosmos” 2018, nr 67(4), s. 813-821.
15  K. Moczia, J. Godawa, Malowanie słowem, gestem, oddechem… czyli koloroterapia za zaję-
ciach terapeutycznych – rewalidacyjnych, „Chowanna” 2009. nr 1, s. 97-107.
16   B. Płoszaj-Witkowska, S. Borzymowski, Rośliny na kompozycje suche w zajęciach  
z hortiterapii [w:] (red.) B. Płoszaj-Witkowska, Hortiterapia…, op. cit., s. 131-152.
17  A. Łukasik, M. Barylski, R. Irzmański, Rehabilitacja osób w wieku podeszłym – terapia  
z wyboru dla starzejącego się społeczeństwa, „Geriatria” 2011, nr 5, s. 315-323.
18   E. Biernat, Praca na działce…, op. cit.
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seniorzy uwielbiają spędzać czas, a zarazem to miejsce idealne do aktywności 
fizycznej. Nowak19 podaje, że osoby starsze w ogrodach powinny wykonywać 
lekką pracę, a najlepiej gdy zajęcia są prowadzone w miejscach zadaszonych. 
Aktywność fizyczna proponowana seniorom powinna być mało lub umiar-
kowanie intensywna, ale powinien być dłuższy czas jej trwania20. Seniorzy 
uczestniczący w prowadzonych warsztatach florystycznych w 80% zajmują się 
uprawą roślin w ogródkach działkowych. Czerniawska21 wyróżnia różne style 
życia seniorów, a spośród nich dwa łączą się z uprawą roślin – hobbystyczny 
i domocentryczny. Orzechowska22 natomiast zauważyła, że seniorzy po za-
kończeniu pracy zawodowej i zmianie odgrywanych ról społecznych wykazują 
różne rodzaje aktywności, w których mogą się realizować. Przeważa aktywność 
rekreacyjna, głównie polegająca na pracy na działce, oraz edukacyjna – pozwa-
lająca na poznawanie nowych treści lub doskonalenie swoich umiejętności. 

Materiał florystyczny wykorzystywany  
do prowadzenia warsztatów

Dobór materiału roślinnego, dekoracyjnego i florystycznego do zajęć flo-
rystycznych zależy od pory roku. W zależności od wykorzystywanego mate-
riału roślinnego, florystycznego i dekoracyjnego warsztaty dzieli się na cztery 
grupy:

- wiosenne, dekoracje i kompozycje związane ze świętami wielkanocnymi,
- letnie, wykorzystuje się rośliny kwitnące w tym okresie,
- jesienne, 
- zimowe, wykonywane są kompozycje i dekoracje związane ze świętami 

Bożego Narodzenia.
Wiosenne zajęcia to układanie kompozycji i dekoracji związanych z okre-

sem wielkanocnym. Najczęściej są wykonywane: palmy wielkanocne, wian-
ki na drzwi, dekoracje i kompozycje na stół świąteczny, dekoracje koszyczka 
wielkanocnego (ryc. 1). W okresie letnim wykonywane są kompozycje z ży-
wych roślin kwitnących w tym okresie w ogrodzie. Zbiera się również rośliny  

19  J. Nowak, Programy terapii ogrodniczej, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 
2009, nr 539, s. 545-550.
20   A. Łukasik, M. Barylski, R. Irzmański, Rehabilitacja osób w wieku…, op. cit. 
21  O. Czerniawska, Styl życia ludzi starszych [w:] (red.) O. Czerniakowska, Style życia w staro-
ści, Wyd. Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 1998, s. 19-24.
22   G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Wyd. WSP, Olsztyn, 1999,  

s. 28, 29.
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z przeznaczeniem do suszenia – na suche bukiety, z których dekoracje będą 
wykonywane w okresie jesiennym i zimowym. Do przeprowadzenia warszta-
tów jesiennych wykorzystuje się żywe kwiaty, ale też owoce i warzywa. Warsz-
taty prowadzone w okresie zimowym są związane z dekoracjami na święta 
Bożego Narodzenia. Z materiałów trwałych można wykonywać dekoracje już  
w połowie listopada (choinki z siana, z liści platana, dębu, wianki z orzechów, 
szyszek). Dekoracje wykonywane tuż przed świętami to: girlandy, wianki, stro-
iki i małe choinki z żywego igliwia (ryc. 2). 

W kompozycjach i dekoracjach florystycznych można wykorzystać natu-
ralne materiały roślinne, jak: pędy magnolii, brzozy brodawkowatej, wierzby 
płaczącej, wierzby szarej z kwiatostanami (tab. 1). W okresie świąt wielkanoc-
nych można wykorzystać: jajka przepiórek, mech, pędy forsycji z kwiatami, 
kwiaty tulipana ogrodowego, narcyza ogrodowego, hiacynta wschodniego. Do 
letnich kompozycji można zastosować kwiaty piwonii, róż, dalii, astra chiń-
skiego, cynii wytwornej (tab. 1). W wykonywanych dekoracjach można wyko-
rzystać materiał roślinny dostępny w ogrodzie, jak: owocostany jeżówki pur-
purowej, orzechy laskowe i włoskie, szyszki różnych gatunków roślin iglastych 
(Pinus sylvatica, Pinus strobus, Pinus pumila, Tsuga canadensis, Larix decidua), 
owocostany sumaka octowca (Rhus typhina), liście dębów (Q rubra, Q. petrea, 
Q. robur). Materiał roślinny żywy do przygotowania girland i wianków to pędy 
roślin iglastych, których olejki eteryczne kojarzą się ze świętami Bożego Naro-
dzenia (tab. 1).

Tabela 1. Materiał roślinny wykorzystany podczas warsztatów florystycznych

Nazwa polska Nazwa łacińska Materiał wykorzystany  
podczas zajęć

Żywotnik zachodni Thuja occidentalis pędy z liśćmi 

Cyprysik lawsona Chamaecyparis lawsoniana j.w.

Cyprysik groszkowy Chamaecyparis pisifera j.w.

Sosna pospolita Pinus sylvatica pędy z igłami, szyszki 

Kosodrzewina Pinus mugo j.w.

Sosna wejmutka Pinus strobus j.w.

Modrzew europejski Larix europaea pędy z szyszkami

Jodła kaukaska Abies nordmanniana j.w.

Jałowiec sabiński Juniperus sabina pędy z liśćmi
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Jałowiec pośredni Juniperus xmedia j.w. 

Brzoza brodawkowata Betula pendula bezlistne pędy 

Winobluszcz pięcio-
listkowy Parthenocissus quinquefolia bezlistne pędy

Tulipan ogrodowy Tulipa ×hybrida kwiaty
Narcyz ogrodowy Narcissus ×hybrida kwiaty

Bukszpan wiecznie 
zielony Buxus sempervirens pędy z liśćmi

Źródło: opracowanie własne.

Narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zajęć florystycznych to: sekator 
ogrodniczy, pistolet do kleju na gorąco, obcęgi, nożyczki, młotek, wkrętar-
ka. Materiały florystyczne wykorzystywane do wykonania dekoracji to: gąbka 
florystyczna sucha i mokra, drut florystyczny (cięty, dekoracyjny, na kołku, 
żarzony), wianki słomowe i styropianowe. Materiały dekoracyjne (w zależ-
ności od terminu warsztatów) to: wstążki atłasowe, wstążki naturalne, sznur-
ki, jajka (dekoracyjne i styropianowe), piórka, bombki (szklane, plastikowe), 
gwiazdeczki sztuczne i naturalne (brzozowe, kokosowe, z masy porcelanowej 
lub solnej), świeczki, koraliki oraz susz egzotyczny (owocostany lotosu, laski 
cynamonu). Inne materiały stosowane we florystyce to: plastry z pnia brzozy 
lub sosny, kubeczki plastikowe 0,5 l, gips budowlany, wykałaczki, serwetki 
do decoupage.

Warsztaty florystyczne

Układanie kompozycji i dekoracji kwiatowych (florystyka, bukieciar-
stwo) jest jedną z form arteterapii. Arteterapia w ostatnich latach zyskała na 
popularności w odniesieniu do seniorów i jest traktowana jako forma terapii 
zajęciowej wyrównującej różne dysfunkcje. Jak podaje Gładyszewska-Cylulko  
arteterapia umożliwia wykorzystanie różnych środków artystycznych do wyra-
żenia emocji i stanowi kreatywną formę terapii. Sienkiewicz-Wilkowska  nato-
miast podkreśla, że aktywność artystyczna zwiększa ofertę zajęć twórczych dla 
seniorów. Twórczość optymalnie rozwija kreatywność, a senior musi przysto-
sować się do zmian fizycznych, społecznych, a także technicznych. Warsztaty 
florystyczne jako jedne z zajęć proponowane w ramach hortiterapii dla osób 
starszych powinny być odpowiednio przygotowane. Dekoracje wykonywa-
ne przez nich nie mogą być skomplikowane. Techniki florystyczne muszą 
być odpowiednio dobrane do możliwości seniorów, najczęściej osób słabiej 
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widzących. W trakcie zajęć należy robić przerwy, by uczestnicy warsztatów 
mieli czas na odpoczynek, a osoby wolniej wykonujące kompozycję mogły być 
na tym samym etapie co pozostali. Zajęcia florystyczne cieszą się dużym za-
interesowaniem seniorów, ponieważ dają im możliwość: poznawania nowych 
technik florystycznych, ćwiczeń manualnych, wykonywania prac w pomiesz-
czeniu, spotkania się, poznania nowych roślin, które mogą być uprawiane  
w ogrodach. Zaobserwowano, że u osób starszych spada kreatywność. Ukła-
danie kompozycji razem z prowadzącym, zgodnie z kolejnymi etapami pracy, 
dało im poczucie bezpieczeństwa i komfortu. W trakcie przerw w pracy pro-
wadzący opowiadał o roślinach wykorzystywanych do tworzenia kompozycji, 
o ich pielęgnacji i uprawie. Seniorzy zadawali również pytania związane z upra-
wą i pielęgnacją roślin, które mają w swoich ogrodach.

W zależności od rodzaju schorzenia zajęcia terapeutyczne powinny być 
prowadzone indywidualnie lub w małych grupach. Jak podają Płoszaj-Wit-
kowska i Borzymowski  grupa powinna liczyć od 2 do 10 osób. Kolasiński  
i Warachim  natomiast prowadzili zajęcia z hortiterapii dla seniorów z otępie-
niem w czteroosobowych grupach. 

Nizińska podaje, jakie dekoracje i kompozycje można wykonać w okre-
ślonych porach roku. Dekoracje świąteczne związane z okresem bożonarodze-
niowym to: girlandy, choinki, wianek adwentowy i świąteczny, stroik świą-
teczny. Podczas wykonywania dekoracji florystycznych można wykorzystać 
różne techniki florystyczne, odpowiednio dostosowane do możliwości senio-
rów. Podstawowe techniki florystyczne seniorzy mogą wykorzystywać do sa-
modzielnego tworzenia dekoracji w domu. 

Podczas zajęć florystycznych, wykorzystując rośliny, można stymulować 
cztery zmysły: dotyk, wzrok, słuch i węch. Rośliny iglaste zawierające olej-
ki eteryczne stymulują zmysł węchu. Jak podają Płoszaj-Witkowska i Bastek  
osoby starsze interesują się układaniem bukietów z kwiatów suszonych i ży-
wych, których trwałość jest długa. Dobór kwiatów i liści o określonej barwie 
stymuluje zmysł wzroku. Podczas zajęć uczestników poddaje się również tera-
pii kolorami (chromoterapii). W Polsce jest to mało znana terapia, ale budzi 
zainteresowanie wielu specjalistów . Jak podaje Nowak  seniorzy widzą słabiej, 
zwłaszcza barwy zimne, dlatego wybór barw ciepłych jest ważny podczas dobo-
ru materiału roślinnego, szczególnie na warsztaty florystyczne. U osób słabiej 
widzących wyostrzają się pozostałe zmysły: dotyk, słuch i węch. Rośliny prze-
znaczone do zajęć florystycznych mogą również charakteryzować się fakturą, 
teksturą, zapachem i dzięki temu będą stymulowały zmysł dotyku i wpływały 
na pozostałe zmysły. Większość roślin charakteryzuje się zapachem kwiatów 
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(goździk brodaty, piwonia ogrodowa, tytoń oskrzydlony, lilia orientalna), liści 
(kocimiętka Faassena, szałwia omszona oraz zioła) lub pędów (brzoza cukro-
wa). Bardzo popularna aromaterapia, bazująca na zapachu, idealnie wpisu-
je się w tego typu zajęcia. Podczas warsztatów można również wykorzystać 
rośliny z przeznaczeniem na suche bukiety (suchołuskę, kocankę ogrodową, 
wiekuistkę, czarnuszkę damasceńską i orientalną, zatrwian wrędny).

Zakończenie

Warsztaty florystyczne dla seniorów mogą pozytywnie wpływać na pro-
blemy natury fizycznej, psychicznej, społecznej oraz poznawczej. Odpowiedni 
wybór materiału roślinnego, artykułów florystycznych i dekoracyjnych oraz 
narzędzi może wpływać na stymulowanie podstawowych zmysłów (wzroku, 
słuchu, dotyku, węchu), wspomaganie koordynacji wzrokowo-ruchowej i ak-
tywność fizyczną u osób starszych. Zajęcia florystyczne dla seniorów mogą 
również stanowić uzupełniającą formę terapii, pozwalającą na oderwanie się 
od problemów dnia codziennego, rozbudzenie kreatywności, zredukowanie 
stresu, a przede wszystkim zmuszającą do wyjścia poza mury domu. Przy-
gotowanie własnej kompozycji podnosi samoocenę uczestnika warsztatów, 
poprawia samopoczucie oraz wzrost zadowolenia i daje możliwość dekoracji 
swojego domu, nie tylko podczas świąt.
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FLORISTIC WORKSHOP FOR SENIORS

Summary: Contact with nature impact human mental health, thanks 
to the ability to arrange flowers we can move it home for several days. 
Floristic workshops in our country are becoming popular among dif-
ferent age groups, starting from young children and ending with se-
niors. Seniors are a group of society that is looking for new challenges, 
and floristry classes can meet their expectations. The classes prepared 
for this group should be adapted to the participants abilities, health 
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condition and their needs as well as the season of the year. On the basis 
of conducted workshops in the group of seniors the goals and effects 
obtained during therapy were presented. Examples of compositions 
and decorations made by seniors during floristic workshops were also 
presented. Plant and floristic materials, tools and decorative accessories 
were discussed. The article should be treated as an inspiration to con-
duct wider research.

Key words: senior, garten therapy, floristic workshops, floristry, art 
therapy.
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Mariusz Sowa 

KLINICZNE ZASTOSOWANIE 
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
W DIAGNOSTYCE WODOGŁOWIA

Streszczenie: Wodogłowie jest złożoną jednostką chorobową z nie-
charakterystycznymi objawami neurologicznymi i sprawia trudności 
diagnostyczne w codziennej praktyce klinicznej. Dzięki przenikaniu 
do medycyny dyscyplin naukowych, takich jak fizyka, matematyka, in-
formatyka, mamy do dyspozycji nowoczesne narzędzia diagnostyczne, 
które pozwalają na rozróżnienie wodogłowia od innych chorób ukła-
du nerwowego. Wykonywane w Klinice Neurochirurgii CM UWM  
w Olsztynie testy infuzyjne w korelacji do objawów klinicznych przy-
czyniają się do wyraźnej poprawy w diagnostyce i leczeniu pacjentów  
z wodogłowiem.

Słowa kluczowe: wodogłowie normotensyjne, test infuzyjny, diagno-
styka wodogłowia.

Nr ORCID: 0000-0002-8615.

Wstęp

Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych 
technik badawczych z zakresu biofizyki, matematyki, informatyki w diagno-
styce różnicowej wodogłowia. Wodogłowie (Hydrocephalus) jest stanem cho-
robowym powodowanym zaburzeniem równowagi pomiędzy syntezą a wchła-
nianiem płynu mózgowo-komorowym w układzie komorowym ośrodkowego 
układu nerwowego. Zjawisko to doprowadza do poszerzenia wewnątrzczasz-
kowych przestrzeni płynowych, w tym przede wszystkim układu komorowego 
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mózgu. Wodogłowie może mieć charakter wrodzony lub nabyty. Ze wzglę-
du na mechanizm wodogłowie możemy podzielić na komunikacyjne i nie-
komunikacyjne. Nie można natomiast określić ściśle patognomonicznych 
objawów klinicznych opisujących wodogłowie. Wykonanie komputerowe-
go testu infuzyjnego wraz z objawami klinicznymi pozwala na różnicowanie 
nakładających się na siebie jednostek chorobowych takich jak wodogłowie 
normotensyjne i zanik mózgu  (niereagujący na leczenie zastawką). Ponad-
to test ten może pomóc w ocenie prawidłowości pracy zastawki komorowej  
i zweryfikować, czy wymiana zastawki jest konieczna w związku z częściową 
lub całkowitą niedrożnością) . Ponadto test może wykazać nadmierny drenaż 
płynu mózgowo rdzeniowego przez zastawkę , .

Wzrost nagromadzenia płynu mózgowo-rdzeniowego może być widocz-
ny w obrazie radiologicznym mózgowia, jak i objawiać się licznymi zaburze-
niami neurologicznymi w różnych etapach życia. Hakim  i wsp. oceniając 
w 1965 roku badania radiologiczne mózgu pacjentów z podejrzeniem wo-
dogłowia, zwrócili uwagę na nieprawidłowy obraz, objawiający się poszerzo-
nymi komorami mózgu. Fisher  i wsp., Williams  i wsp., a także Lee  i wsp. 
w przeprowadzonych badaniach wykazali związek objawów neurologicznych 
ze zmianami w budowie mózgowia i układu komorowego. Obserwowane  
u pacjenta objawy neurologiczne takie jak: zaburzenia chodu, zaburzenia mik-
cji i degradacja funkcji poznawczych były ujemnie skorelowane ze średnicą 
śródmózgowia. Może to wynikać z kompresji powiększonej trzeciej komory 
mózgu na ośrodek odpowiedzialny za chód, przy jednoczesnym ucisku po-
szerzonych komór bocznych na płaty czołowe zawiadujące świadomą kontro-
lą zwieraczy pęcherza moczowego oraz funkcjami poznawczymi. Chivukula   
i wsp. oraz Williams  i wsp. przeprowadzili retrospekcję wyników dynamicz-
nego wskaźnika chodu (DGI). Chorych z zaimplantowanym zewnętrznym 
drenażem lędźwiowym płynu mózgowo-rdzeniowego i podejrzeniem wodo-
głowia normotensyjnego badano codziennie pod kątem DGI przez kolejnych 
5 dni. Badacze doszli do wniosku, że wyjściowy DGI ≥ 7 zapewnia obiek-
tywny, tani i nieinwazyjny środek do selekcji pacjentów, którzy pozytyw-
nie zareagowaliby na leczenie operacyjne wodogłowia zastawką. Z kolei już  
w 1978 roku Marmarou A.  i wsp. opisał mechanizm zaburzonej dynamiki 
płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) w wodogłowiu. Inne badania wykazały, 
iż w sytuacji braku możliwości wykonania badania i uzyskania wyniku testu 
infuzyjnego, trudno jest określić, którzy pacjenci pozytywnie zareagowaliby 
na leczenie wodogłowia za pomocą wszczepienia zastawki  lub ventrikulosto-
mii komory trzeciej mózgowia.
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Charakterystyka testu infuzyjnego

Do wykonania komputerowego testu infuzyjnego, poza przygotowanym 
do tego celu pomieszczeniem, potrzebne są: dedykowany program kompute-
rowy, pompa infuzyjna, wyposażenie do monitorowania czynności życiowych 
pacjenta (saturacja, tętno, częstość oddechów) oraz aparat do ciągłego niein-
wazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (rycina 1).

Rycina 1. Komputer wraz z oprogramowaniem, sprzęt do monitorowania czynności 
życiowych pacjenta, pompa infuzyjna

Źródło: Opracowanie własne.

Zabieg testu infuzyjnego musi zostać przeprowadzony w cichym, odle-
głym od codziennego zgiełku szpitalnego miejscu. Jest to konieczne ze względu 
na naturalny wpływ ciśnienia tętniczego krwi na ciśnienie płynu mózgowo-r-
dzeniowego. Bodźce płynące ze świata zewnętrznego mogą zakłócić rejestrowa-
ne pomiary, co może zafałszować wynik badania (rycina 2).
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Rycina 2. Sala do wykonywania zabiegu testu infuzyjnego

Źródło: Opracowanie własne.

Komputerowy test infuzyjny ,  jest modyfikacją tradycyjnego testu in-
fuzyjnego o stałej prędkości, opisanego przez Katzmana i Hussey’a . Metoda 
ta polega na podaniu do przestrzeni podpajęczynówkowej dodatkowej objęto-
ści roztworu soli fizjologicznej ze stałym natężeniem 1-1,5 ml/min . Pomiaru 
można dokonać na trzy sposoby: jedną szeroką igłą lędźwiową do rejestracji 
ciśnienia i infuzji przez złącze trójdrożne, dwiema igłami lędźwiowymi (jedna 
do rejestracji ciśnienia i jedna do infuzji) (rycina 3 i 4), jedną igłą lędźwiową 
tylko do infuzji, z jednoczesną rejestracją przez parenchymalny czujnik do 
ciągłego pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego .

Rycina 3. Komputerowy test infuzyjny wykonany przez dwie igły wprowadzone do 
przestrzeni podtwardówkowej kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

Źródło: Opracowanie własne.
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Rycina 4. Nakłucie lędźwiowe na poziomie L4-L5i, dwie igły lędźwiowe (jedna do 
rejestracji ciśnienia i jedna do infuzji płynu)

Źródło: Opracowanie własne.

U pacjentów z wszczepioną już zastawką komorowo-otrzewnową (lub 
lędźwiowo-otrzewnową) nakłuwa się kolejno dwoma igłami motylkowymi 
zbiornik przedzastawkowy, pokryty sylikonową membraną umożliwiającą wie-
lokrotne wprowadzanie igły, bez trwałego naruszenia jej ciągłości (rycina 5 i 6).
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Rycina 5. Zabieg testu infuzyjnego, oceniający sprawność zaimplanowanego układu 
zastawki komorowo-otrzewnowej

Źródło: Opracowanie własne.

Rycina 6. Wprowadzone do zbiornika przedzastawkowego dwie igły motylkowe

Źródło: Opracowanie własne.
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Najbardziej miarodajnym testem jest całonocne monitorowanie ciśnienia 
płynu mózgowo-rdzeniowego za pomocą śródmózgowego czujnika do ciągłe-
go pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Czujnik wprowadzany jest śród-
mózgowo, podczas operacji trepanacji czołowej do płata czołowego mózgu. 
Wyniki są wówczas najbardziej miarodajne, ponieważ podczas snu pacjent 
świadomie nie zakłóca pomiaru .

Test infuzyjny składa się z trzech części. Pierwsza część trwa około 9-10 
minut i ma na celu ustalanie ciśnienia początkowego/bazowego PMR przed 
rozpoczęciem infuzji. Druga część to infuzja płynu prowadzona do momen-
tu osiągnięcie ciśnienia na poziomie 40 mmHg (ciśnienie to jest uważane za 
granicę bezpieczeństwa dla zdrowia pacjenta) lub do osiągnięcia nowego sta-
nu równowagi, gdy ciśnienie PMR mimo infuzji nie wzrasta powyżej danej 
wartości. Po zakończeniu infuzji, następuje etap obserwacji powrotu ciśnienia 
wewnątrzczaszkowego do wartości wyjściowej lub zbliżonej do niej.

Podczas wlewu komputer oblicza i graficznie przedstawia ciśnienie we-
wnątrzczaszkowe (ICP) i amplitudę tętna (AMP) w osi czasu (rycina 7 wykres 
A i B). Oporność na odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego można obliczyć 
arytmetycznie, jako różnicę między wartością ciśnienia plateau (podczas infu-
zji) a ciśnieniem wyjściowym, podzieloną przez szybkość infuzji.

Dzięki algorytmowi wykorzystującego analizę dostarczonych danych uzy-
skujemy wynik w formie krzywej objętościowo-ciśnieniowej (rycina 7 wykres 
C) i wykres zależności między AMP a średnim ciśnieniem płynu mózgowo-r-
dzeniowego (CSF) (rycina 7 wykres D).

Poniższa grafika przedstawia parametry w czasie trwania badania: od góry 
ciśnienie (ICP), amplituda tętna (AMP), tętno (HR), częstość oddechów (RR) 
oraz obliczony przez oprogramowanie współczynnik rezerwy kompensacyjnej 
przestrzeni płynowych układu nerwowego (RAP). Szczegółowo opisana inter-
pretacja klinicznych wyników została zawarta w publikacji Weerakkody i wsp.1.

1  Weerakkody R. A. i wsp., Clinical assessment of cerebrospinal fluid dynamics in hydrocephalus. 
Guide to interpretation based on observational study, «Acta Neurol Scand» 2011, 124, s. 85–98.



240

MARIUSZ SOWA

Rycina 7. Graficznie przedstawione: ciśnienie wewnątrzczaszkowe (ICP) (A), ampli-
tudę tętna (AMP) (B), krzywa objętościowo-ciśnieniowa (C), wykres zależność mię-
dzy AMP a średnim ciśnieniem CSF (D)

 Źródło: Opracowanie własne.

Rycina 8. Graficznie przedstawione parametry w czasie badania testu infuzyjnego: od 
góry kolejno ICP, AMP, HR, RR, RAP

Źródło: Opracowanie własne.
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Analiza wyników testu na przykładzie czterech przypadków pacjentów 
leczonych w Katedrze Neurochirurgii CMUWM.

Przypadek nr 1

Mężczyzna lat 67, po przebytym samoistnym krwawieniu śródmózgowym 
obustronnie w okolicach czołowych. Bez cech przebytego urazu czaszkowo-

-mózgowego w ostatnim czasie. Dwa tygodnie przed zachorowaniem pacjent 
przebył szczepienie przeciwko grypie (powikłane infekcją dróg oddechowych  
i wysoką gorączką). W badaniu neurologicznym: narastające objawy spowol-
nienia psychoruchowego, zaburzenia chodu. Badanie TK głowy wykazało 
obecność stopniowo hemolizujących się zmian krwotocznych mózgowia, ła-
godne poszerzenie układu komorowego, BF index= 40%, poszerzenie III ko-
mory do 15 mm, widoczne przesięki wokół rogów czołowych komór bocznych.

Tabela 1. Wyniki testu infuzyjnego

Parametr Wynik Parametr Wynik

Infusion rate [ml/min]
(szybkość wlewu) 1.50 Calculation mode

(rodzaj obliczenia)
Dynamic

(dynamiczny)

One needle only
(badanie przez jedną igłę) no

ICP baseline [mmHg]
(ciśnienie  
wewnątrzczaszkowe 
bazowe)

13,05
ICP plateau [mmHg]
(plateau ciśnienia we-
wnątrzczaszkowego)

41,43

AMP baseline [mmHg]
(bazowa amplituda 
tętnienia płynu 
mózgowo-rdzeniowego)

1,18

AMP plateau [mmHg]
(plateau amplitudy  

tętnienia płynu mózgowo-
-rdzeniowego)

4,17

Rcsf [mmHg*min/ml]
(oporność wypływu 
płynu mózgowo- 
rdzeniowego)

50,00 Elastance [1/ml]
(elastancja) 0,24

PVI [ml]
(wskaźnik ciśnienia 
 i objętości)

9,46
Pss [mmHg]

(ciśnienie w zatoce  
strzałkowej górnej)

6,91
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CSF production rate 
[ml/min]
(produkcja płynu  
mózgowo-rdzeniowego)

0,12 Volume infused [ml]
(podana objętość) 9,20

Infusion duration [min]
(czas wlewu) 6,14 Normalised Error [%]

(ustandaryzowany błąd) 0,592

Źródło: Opracowanie własne.

Rycina 9. Wyniki pacjenta nr 1 przedstawione na wykresach

Źródło: Opracowanie własne.

Wnioski: Badanie wykazało znacząco podwyższoną oporność wypływu 
płynu mózgowo-rdzeniowego (50,00 mmHg*min/ml). Wyraźnie zmniejszo-
na rezerwa kompensacyjna. Obraz zmian w przebiegu wodogłowia pokrwo-
tocznego. Wskazane leczenie neurochirurgiczne.

Przypadek nr 2

26-letnia kobieta przyjęta w celu uzupełnienia diagnostyki z powodu 
utrzymujących się od 15 lat postępujących zaburzeń ostrości wzroku i nocne-
go bólu głowy z nudnościami. Wykonana dotychczas diagnostyka obrazowa 
mózgowia wykazała obecność wąskich komór mózgowych o charakterze „slit 
ventricles” (bardzo wąskie komory mózgowe). W opcji naczyniowej angio-

-MR uwidoczniono krytyczne zwężenie lewej zatoki poprzecznej, z wytwo-
rzeniem niewielkiego stopnia krążenia obocznego od lewej zatoki esowatej. 
Uczulenia na leki i choroby przewlekłe pacjentka neguje.

Przeprowadzono całonocny pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego. 
Badanie wykazało ciśnienie bazowe w normie (średni wynik: 7,78mmHg). 
Amplituda fali tętna obecna, wyraźna, rezerwa kompensacyjna: RAP: na 
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poziomie średnim +0,5446 - na granicy normy. Podczas rejestracji uzyskano 
patologiczne wzrosty ICP oraz pojawienie się wyraźnych fal wolnych B w go-
dzinach pomiędzy 03.45-04.15 oraz 05.45-06.15 do wartości rzędu 32mmHg 
z proporcjonalnym wzrostem amplitudy fali do ponad 7mmHg. Obecne 
podczas wzrostu ICP fale wolne o wartości do 15mmHg. Oporność układu  
w trakcie wzrostów ICP na poziomie bliskim +1.

Rycina 10. Raport zbiorczy z przeprowadzonego całonocnego zapisu ciśnienia we-
wnątrzczaszkowego (ICP)

Źródło: Opracowanie własne.

Rycina 11. Graficznie przedstawione parametry w czasie całonocnego pomiaru ciśnie-
nia wewnątrzczaszkowego: od góry kolejno ICP, AMP, HR, RR, RAP

Źródło: Opracowanie własne.

Wnioski: wynik całonocnego pomiaru ICP potwierdza rozpoznanie 
pseudotumor cerebrii (pseudo guz mózgu) /IIH (idiopatic intracranial hyper-
tension - idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe). Wskazane leczenie i 
dalsza kontrola neurochirurgiczna.
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Przypadek nr 3

69-letni pacjent przyjęty do Kliniki Neurochirurgii w celu uzupełnienia 
diagnostyki z powodu narastających około 2 lat zaburzeń chodu, pamięci i za-
burzeń mikcji. Dotychczasowe badania obrazowe mózgowia wykazywały czte-
rokomorowe poszerzenie układu komorowego, łagodne przesięki wokół ro-
gów czołowych komór bocznych, ze wskaźnikiem dwuczołowym na poziomie 
47%, szerokość komory III: 14mm, komora IV również znacznie poszerzona, 
rogi skroniowe komór bocznych poszerzone, ponad 4mm. Pacjent leczy się 
przewlekle z powodu nadciśnienia tętniczego oraz dyskopatii lędźwiowej.

Tabela 2. Wyniki testu infuzyjnego
Parametr Wynik Parametr Wynik

Infusion rate [ml/min] 
(szybkość wlewu) 1.50 Calculation mode

(rodzaj obliczenia)
Dynamic

(dynamiczny)
One needle only
(badanie przez jedną igłę) no

ICP baseline [mmHg]
(ciśnienie  
wewnątrzczaszkowe 
bazowe)

7,48

ICP plateau 
[mmHg]
(plateau ciśnienia 
wewnątrzczaszko-
wego)

44,02

AMP baseline [mmHg]
(bazowa amplituda  
tętnienia płynu  
mózgowo-rdzeniowego)

0,51

AMP plateau 
[mmHg]
(plateau amplitudy 
tętnienia płynu 
mózgowo- 
rdzeniowego)

10,89

Rcsf [mmHg*min/ml]
(czas wlewu)
(oporność wypływu  
płynu mózgowo- 
rdzeniowego)

50,00 Elastance [1/ml]
(elastancja) 0.29

PVI [ml]
(wskaźnik ciśnienia  
i objętości)

7,84
Pss [mmHg]
(ciśnienie w zatoce 
strzałkowej górnej)

6,70

CSF production rate  
[ml/min]
(produkcja płynu móz-
gowo-rdzeniowego)

0,02
Volume infused 
[ml]
(podana objętość)

15,77
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Infusion duration [min]
(czas wlewu) 10,51

Normalised Error 
[%]
(ustandaryzowany 
błąd)

2,564

Źródło: Opracowanie własne.

Rycina 12. Wyniki pacjenta nr 3 przedstawione na wykresach

Źródło: Opracowanie własne.

Wnioski: Badanie wykazało wyraźnie podwyższoną oporności wypływu 
płynu mózgowo-rdzeniowego (50,00mmHg*min/ml). Wyraźnie zmniejszona 
rezerwa kompensacyjna (0,29). Należy przypomnieć, że oporność wypływu 
wykazuje tendencje do malenia wraz z upływem czasu od początku występo-
wania objawów, szczególnie silnie powyżej 3-ciego roku. Pacjenci z „normal-
ną” wartością oporności przy okresie występowania symptomów >30 miesię-
cy, często wykazują poprawę po założeniu zastawki. Wynik badania typowy 
dla nieprawidłowej charakterystyki dynamiki płynu mózgowo-rdzeniowego. 
Wskazane leczenie neurochirurgiczne.

Przypadek nr 4

73-letni pacjent przyjęty do Kliniki Neurochirurgii w celu uzupełnienia 
diagnostyki z powodu narastających od około 2 lat zaburzeń chodu, pamięci 
i zaburzeń mikcji. Dotychczasowe badania obrazowe mózgowia wykazywały 
poszerzenie układu komorowego, bez obecności w sekwencji T2 Flair prze-
sięków wokół rogów czołowych komór bocznych, ze wskaźnikiem dwuczo-
łowym na poziomie ok. 43%, szerokość komory III: 16mm, komora IV bez 
poszerzeń, rogi skroniowe komór bocznych poszerzone, około 4mm. Cechy 
uogólnionego zaniku korowo-podkorowego mózgowia. Liczne zmiany naczy-
niopochodne. Uczulenia na leki neguje. Pacjent leczy się przewlekle z powodu 
nadciśnienia tętniczego oraz dyskopatii lędźwiowej.
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Tabela 3. Wyniki testu infuzyjnego

Parametr Wynik Parametr Wynik

Infusion rate [ml/min]
(szybkość wlewu) 1.50 Calculation mode

(rodzaj obliczenia)
Dynamic

(dynamiczny)

One needle only
(badanie przez jedną igłę) no

ICP baseline [mmHg]
(ciśnienie wewnątrzczasz-
kowe bazowe)

6,38
ICP plateau [mmHg]
(plateau ciśnienia we-
wnątrzczaszkowego)

11,84

AMP baseline [mmHg]
(bazowa amplituda  
tętnienia płynu móz-
gowo-rdzeniowego)

0,51

AMP plateau [mmHg]
(plateau amplitudy tęt-
nienia płynu mózgowo-

-rdzeniowego)

1,31

Rcsf [mmHg*min/ml]
(oporność wypływu płynu 
mózgowo-rdzeniowego)

4,85 Elastance [1/ml]
(elastancja) 0,01

PVI [ml]
(wskaźnik ciśnienia i 
objętości)

230,41
Pss [mmHg]
(ciśnienie w zatoce 
strzałkowej górnej)

-76,72

CSF production rate  
[ml/min]
(produkcja płynu  
mózgowo-rdzeniowego)

17,13 Volume infused [ml]
(podana objętość) 17,01

Infusion duration  
[min] (czas wlewu) 11,34 Normalised Error [%]

(ustandaryzowany błąd) 0,992

Źródło: Opracowanie własne.

Rycina 13. Wyniki pacjenta nr 4 przedstawione na wykresach

Źródło: Opracowanie własne.
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Wnioski: Badanie wykazało prawidłową wartość oporności wypływu pły-
nu mózgowo-rdzeniowego (4,85mmHg*min/ml) oraz zachowanie prawidło-
wej kompensacji układu na poziomie 0,01. Zapis badania typowy dla atrofii 
mózgowia w przebiegu rozsianych zmian naczyniopochodnych. Pacjent nie 
wymaga leczenia neurochirurgicznego.

Podsumowanie

Wykorzystanie komputerowych testów infuzyjnych w diagnostyce róż-
nicowej wodogłowia z pozostałymi chorobami degeneracyjnymi mózgu, daje 
możliwości dokładnego postawienia często trudnego klinicznie rozpoznania 
wodogłowia. To z kolei przekłada się na właściwą i trafną kwalifikację do 
leczenia neurochirurgicznego lub skierowania pacjenta do dalszego leczenia 
zachowawczego w przypadku wykluczenia tej choroby. Potwierdzona testem 
lędźwiowym kwalifikacja do leczenia operacyjnego, pozwala na uzyskanie po-
zytywnych odległych wyników leczenia zastawką.
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CLINICAL APPLICATION  
OF MODERN TECHNOLOGY  

IN THE DIAGNOSIS OF HYDROCEPHALUS

Summary: Hydrocephalus is a complex disease entity, with uncharac-
teristic neurological symptoms causing the difficulties faced by physi-
cians in their daily practice. Thanks to penetration into a medicine of 
scientific disciplines such as physics, mathematics, computer science, 
we have at our disposal modern diagnostic tools that allow us to dis-
tinguish hydrocephalus from other diseases of the nervous system. Per-
formed in the Department of Neurosurgery CM UWM in Olsztyn, 
infusion tests related to clinical symptoms contribute to a significant 
improvement in the diagnosis and treatment of patients with hydro-
cephalus.

Keywords: normal pressure hydrocephalus, infusion test, diagnosis of 
hydrocephalus.
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OŚ JELITOWO-MÓZGOWA  
CZYLI CHOROBY 

NEUROMETABOLICZNE 

Streszczenie: Coraz częściej znajduje się powiązania występujące po-
między ośrodkami metabolicznymi oraz neurologicznymi. Występujące 
zaburzenia w tych dwóch obszarach, charakteryzują się konsekwencjami 
w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Artykuł przedstawia wy-
brane choroby obejmujące wyżej wymienione aspekty - charakteryzując 
przyczyny i objawy, a także wpływ na życie codzienne i warianty postę-
powania. Zazwyczaj są to choroby rzadkie, niemniej jednak - z perspek-
tywy naukowej - bardzo ważne, ponieważ takie połączenie wskazuje na 
dywizję dotyczącą połączenia tych struktur. Istotne w tym wypadku jest 
wzajemne oddziaływanie na siebie tych obszarów i ich związek. Wystę-
powanie dysfunkcji związanych z chorobami neurometabolicznymi ma 
niebagatelne znaczenie na różnorodne sfery funkcjonowania - zarówno 
poznawczego, jak emocjonalnego czy pragmatyczno-społecznego; nie 
wspominając o fizycznym. 

Słowa kluczowe: mózg, jelita, choroba neurometaboliczna, metabo-
lizm, układ nerwowy.

Wstęp

Powiązania pomiędzy ośrodkami metabolicznymi a neurologicznymi 
jest dziedziną cały czas odkrywaną przez naukowców. Wobec tego podjęto 
próbę charakterystyki poszczególnych chorób neurometabolicznych, w któ-
rych zauważono korelację pomiędzy dysfunkcjami występującymi zarówno  

1  Magister, Uczelnia Łazarskiego.
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w układzie nerwowym, jak i pokarmowym. Powiązanie tych dwóch obsza-
rów porównano z nieprawidłowościami w różnych sferach rozwojowych i 
poznawczych. Aby lepiej móc zrozumieć istotę wyżej wymienionych aspek-
tów, zdecydowano wspomnieć także o florze bakteryjnej, która występuje 
w dwóch układach. W ostatnich latach można zauważyć wzrost wiedzy na 
temat wpływu flory bakteryjnej jelit na prawidłowe funkcjonowanie mó-
zgu, zachowanie czy zdrowie psychiczne. Zwraca się uwagę na szerszy zakres 
pracy chorób gastroenterologicznych. Zaczęto respektować choroby ukła-
du nerwowego jako skutek oddziaływania jelit. Flora bakteryjna jelit w du-
żym stopniu wpływa na pracę ośrodkowego układu nerwowego, w związku  
z tym, że posiada zdolność do syntezy i imitowania neuroaktywnych molekuł 
o szerokim podłożu. Związek pomiędzy florą jelitową a ośrodkowym ukła-
dem nerwowym można zauważyć już w okresie życia wewnątrzmacicznego, 
następnie podczas porodu. Na mikrobiom wpływa także sposób karmienia 
oraz ekspozycja na różnorodne czynniki zewnętrzne, między innymi infekcje 
czy stres. Warto zaznaczyć, iż rozwój flory bakteryjnej jelit przebiega rów-
nocześnie z dojrzewaniem neuronów w mózgowiu2. Znajdujące się w orga-
nizmie mikroelementy współtworzą barierę jelitową. Obejmują one fizyczną 
strukturę, do której należy mikrobiota, pojedyncza warstwa komórek epithe-
lium, a także układ chłonny, jelitowy układ nerwowy i immunologiczny wraz 
z błoną śluzową jelita - znajduje się w obszarze lamina propria3. Oś mózg-

-jelita jest dwukierunkowym szlakiem komunikacyjnym, który obejmuje 
drogi neuronalne, endokrynne i immunologiczne. Z mózgu przesyłane są 
sygnały do jelit przez włókna nerwowe współczulne i przywspółczulne, jak 
również poprzez oś podwzgórze-przysadka-nadnercza. Ważnym aspektem, 
który warto poruszyć jest nerw błędny z włóknami parasympatycznymi. Rola 
jego polega na odbieraniu sygnałów z przewodu pokarmowego przez włókna 
dośrodkowe oraz na wysyłaniu za pośrednictwem włókien odśrodkowych 
wraz z osią podwzgórze-przysadka-nadnercza4.

2  E. Gulas i wsp., Jak mikrobiologia może wpływać na psychiatrię? Powiązania między florą 
bakteryjną jelit a zaburzeniami psychicznymi, „Psychiatria Polska” 2018, 52, 6, s. 1023-1025.
3  K. Skonieczna-Żydecka, Mikrobiota jelitowa i składniki pokarmowe jako determinanty funk-
cji układu nerwowego. Część I. Mikrobiota przewodu pokarmowego, „Aktualna Neurologia” 2017, 
17,4, s. 182-183.
4  P. Liśkiewicz i wsp., Flora jelitowa a patomechanizm powstawania zaburzeń afektywnych  
i lękowych- aktualny stan wiedzy i dalsze perspektywy, „Psychiatria” 2018, 15, 2, s. 72. 
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Charakterystyka choroby Niemanna-Picka typu C

Jest to choroba genetycznie uwarunkowaną lipidozą. Należy do grupy 
lizosomalnych chorób spichrzeniowych5. Przyczyną powstawania tej choroby 
są przede wszystkim nieprawidłowości pojawiające się w transporcie wewnątrz 
komórki w obszarze wolnego cholesterolu, powodując jego zatrzymanie we 
wnętrzu lizosomów lub późnych endosomów. Występowanie tego typu zabu-
rzeń może pojawiać się w każdym wieku, dlatego też wyróżnia się kilka typów 
związanych z tym aspektem oraz dynamiką występowania choroby. Mianowi-
cie: wrodzony - który dotyczy noworodków, wczesnoniemowlęcy - obejmują-
cy od 2. miesiąca do 2. roku życia, późnoniemowlęcy - od 2. do 6. roku życia, 
młodzieńczy - od 5. do 15. roku życia i dorosły - powyżej 15. roku życia. Mu-
tacje w występujących genach NPC16 i NPC27 powodują gromadzenie wolne-
go cholesterolu oraz innych lipidów. Obserwuje się tak zwane spichrzanie sfin-
gomieliny, kwasu lizo-bis-fosfatydowego, glikolipidów, czyli glukocerebrozyd 
i laktozylocerebrozyd oraz sfingozyny i sfinganiny - istniejące poza tkanką ner-
wową - głównie w wątrobie i śledzionie. Choroba Niemanna-Picka powoduje 
również tworzenie splątków neurofibrylarnych, stan zapalny tkanki nerwowej, 
a także uszkodzenie aksonów. Postać choroby w miarę upływu czasu dotyczy 
śmierci neuronów, szczególnie w obszarze móżdżku8.

Leukodystrofia metachromatyczna 
- założenia występowania

Choroba ta, zwana również sulfatydozą, jest chorobą metaboliczną o cięż-
kim przebiegu, dziedziczoną w sposób autosomalny recesywny. Powoduje roz-
ległe uszkodzenia istoty białej mózgowia w postaci demielinizacji. Należy do 
grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych. Kliniczny przebieg objawowy 
polega na obecności rozlanego zespołu neurologicznego. Niedobór występo-
wania arylosulfatazy A, który jest jednym z rodzajów enzymów lizosomalnych, 
prowadzi do gromadzenia sulfatydów w tkankach całego organizmu, będąc 
przejawem metachromatycznych warstw w układzie nerwowym oraz wielu 

5  Choroby spichrzeniowe są rodzajem chorób metabolicznych, które prowadzą do nieprawi-
dłowej funkcji magazynowania glikogenu w wątrobie, nerkach czy mięśniach.
6  Jest to gen odpowiedzialny za mutację choroby. Posiada także funkcję kodowania białka  
u ludzi.
7  Podobnie jak NPC1. Białko NPC2, będąc dojrzałą aminokwasową glikoproteiną, charakte-
ryzuje się jako białko wydalane w ludzkich najądrzach. Odpowiada również za mutację choroby.
8  A. Ługowska, M. Musielak, Diagnostyka choroby Niemanna-Picka typu C, „Klinika Pedia-
tryczna. Neurometabolizm”, nr 21.
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narządów wewnętrznych. Skutkiem takich dysfunkcji jest rozlana demieliniza-
cja w mózgu, a także obwodowa neuropatia9. Główne objawy dotyczą układu 
nerwowego. Leukodystrofia metachromatyczna jest postępująca i nieuleczal-
na. Prowadzi do degeneracji organizmu, przejawiającej się dysfunkcjami roz-
woju psychomotorycznego10. Obserwuje się także nieprawidłowości funkcji 
intelektualnych, napady padaczkowe, niedowłady spastyczne, jak również za-
nik nerwów wzrokowych, głuchotę oraz zmiany skórne i deformacje kostne11.

Choroba neurologiczna  
wywołana przez priony12-  
choroba Creutzfeldta-Jakoba

Jest to choroba wywołana przez obecność prionów. Jej postać przyjmuje 
neurozwyrodnienie. Za przyczynę jej powstawania mianuje się akumulację 
patologicznego białka prionu w ośrodkowym układzie nerwowym13. Głów-
nym objawem jest szybko postępujące otępienie z objawami neurologiczny-
mi, między innymi ataksją, miokloniami, korowym zaburzeniem widzenia, 
sztywnością oraz objawami piramidowymi i pozapiramidowymi14. Pacjent 
zapada także w mutyzm akinetyczny. Początkowo można rozpoznać również 
zaburzenia poznawcze, snu i zachowania15. Oprócz postaci sporadycznej wy-
stępuje także rodzinna, jatrogenna oraz nowy wariant. Podczas badania mi-
kroskopowego stwierdza się zanik mózgu, który w różnym zakresie obejmuje 
okolice kory mózgu, rdzenia przedłużonego, prążkowia i móżdżku. Oprócz 
tego, wyróżnia się charakterystyczne cechy choroby: zwyrodnienie gąbczaste, 
zanik neuronów oraz glejozę astrocytarną16.

9  I. Baleja-Stawicka i wsp., Leukodystrofia metachromatyczna jako przyczyna zespołu otępiennego 
i organicznych zaburzeń urojeniowych u młodych dorosłych osób- studium przypadku, „Postępy 
Psychiatrii i Neurologii” 2008, 17, 3, s. 237-238.
10  M. Fuchs i wsp., Rola wieloczynnikowej terapii usprawniającej w opiece nad dzieckiem  
z postępującą leukodystrofią metachromatyczną, „Neurologia Dziecięca” 2010, 19, 37, s. 93.
11  B. Wyrwas- Meckier, S. Borowiecki, Leukodystrofia metachromatyczna. Opis przypadku  
z postacią późną choroby, „Aktualna Neurologia” 2005, 3, 5, s. 214.
12  Są to cząsteczki białka występujące w charakterze infekcji. Powodują choroby układu 
nerwowego.
13  M. Makowska, Choroba Creutzfeldta- Jakoba- współczesne metody diagnostyki, „Aktualna 
Neurologia” 2013, 13, 3, s. 196.
14  P. Berlit, Neurologia Kompendium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006,  
s. 242.
15  B. Adamkiewicz i wsp., Przypadek choroby Creutzfeldta- Jakoba zdiagnozowany przyżyciowo, 

„Aktualna Neurologia” 2006, 6, 1, s. 55.
16  B. Sikorska, Choroba Creutzfeldta- Jakoba i jej odmiany, „Aktualna Neurologia” 2011, 11, 
1, s. 30-32.
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Objawy choroby Krabbego - przybliżenie 
terminologiczne

Choroba ta nazywana jest inaczej leukodystrofią globoidalną. Rzadko 
występująca pod względem chorób spichrzeniowych. Dochodzi w niej do od-
kładania się lipidów nie w obszarze wszelkich komórek tkanki nerwowej, lecz 
w specjalnych komórkach, które swoje źródło mają w mikrogleju i/lub makro-
fagu - opisane jako komórki globoidalne. Jej występowanie objawia się poli-
neuropatią, ataksją czy paraparezą spastyczną17. Występujący obraz kliniczny 
polega na demielinizacji w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. 
Biorąc pod uwagę najmłodszą grupę dzieci, to jest przed 5. miesiącem życia - 
wykazują one wszelkie drażliwości i nadwrażliwości na dźwięki. Pod koniec 1. 
roku życia pogłębiają się objawy opuszkowe, spastyczność, drgawki, dysfunk-
cje widzenia i słuchu18.

Zaburzenia metabolizmu miedzi - choroba Wilsona

Choroba ta nazywana inaczej zwyrodnieniem wątrobowo-soczewkowym, 
jest uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny recesyw-
nie. Istotę problemu stanowi zaburzenie metabolizmu miedzi, który rozkłada 
się w wielu narządach, prowadząc jednocześnie do ich uszkodzenia. Przyczyną 
dysfunkcji transportu miedzi są zlokalizowane mutacje w genie na chromoso-
mie 13. Występowanie tego genu odpowiada za kodowanie białka, które jest 
zlokalizowane w układzie Golgiego. Podczas badania anatomopatologicznego 
wyraźnie stwierdza się zmiany w obrębie wątroby i mózgu. W pierwszym ob-
szarze dochodzi do nacieków zapalnych, rozplemu tkanki łącznej i powsta-
wania marskości wątroby, natomiast w drugim - uszkodzenie gleju i neuro-
nów, przede wszystkim w jądrach podstawy. Prowadzi też do dystonii, ruchów 
mimowolnych, choroby afektywnej dwubiegunowej. Pojawiają się także ob-
jawy psychotyczne, dysfunkcje umiejętności poznawczych, przede wszystkim 
funkcji czołowo-wykonawczych, procesów wzrokowo-przestrzennych i pamię-
ciowych19. U pacjentów z chorobą Wilsona można zaobserwować także ob-
jawy, do których między innymi należą: drżenie pozycyjne kończyn, objawy 

17  K. Jastrzębski, A. Klimek, Leukodystrofia globoidalna Krabbego- choroba o wielu twarzach?, 
„Aktualna Neurologia” 2008, 8, 1, s. 62-64.
18  A. Członkowska i wsp., Zaburzenia metaboliczna i inne genetycznie uwarunkowane choroby 
układu nerwowego [w:] (red.) W. Kozubski, Neurologia Kompendium, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2014, s. 142.
19  Ibidem, s. 145-147. 
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parkinsonowskie - zaburzenia napięcia mięśniowego, drżenie spoczynkowe 
kończyn, bradykinezję; dystonię, atetozę, pląsawicę, zaburzenie móżdżkowe - 
dyzartrię, ataksję kończyn czy chodu; zaburzenia sakadycznych ruchów gałek 
ocznych, ślinotok czy dysfagię20.

Charakterystyka choroby Alzheimera

Choroba ta jest amyloidozą, to znaczy procesem neurodegeneracyjnym, 
w którym powstają nieprawidłowości związane z dysfunkcyjnym od-
kładaniem się w mózgu białka amyloidowego. Nieprawidłowa budowa 
i funkcjonowanie białka tau jest przyczyną patologicznej pracy trans-
portowej-wewnątrzaksonalnej. Hiperfosforylowane tau pozostaje w po-
staci zwyrodnieniowej, neurofibrylarnej, która swoim występowaniem 
prowadzi do obumierania neuronów. Do objawów choroby Alzheimera 
można zaliczyć przede wszystkim zaburzenia pamięci, dysfunkcje języ-
kowe, trudności w orientacji, nieprawidłowości w obszarze koncentracji 
i uwagi, urojenia i omamy, zaburzenia zachowania oraz nastroju, stany 
depresyjne, niepokój psychoruchowy i objaw wędrowania, trudności 
dotyczące snu, mioklonie, a także napady padaczkowe21. W chorobie 
tej można także wymienić szereg czynników ryzyka, których istnienie 
zwiększa możliwość występowania, mianowicie: długotrwałe, wysokie 
ciśnienie, wiek, obciążenia rodzinne, przebyte urazy głowy, duże stęże-
nie homocysteiny22.

Choroba Parkinsona - objawy i występowanie

Choroba Parkinsona jest postępującym schorzeniem ośrodkowego ukła-
du nerwowego, która charakteryzuje się klinicznym spowolnieniem rucho-
wym, sztywnością mięśni i drżeniem spoczynkowym. Poprzedzającą sytuacją, 
doprowadzającą do takiego stanu jest zanik komórek istoty czarnej śródmó-
zgowia. Dodatkowymi konsekwencjami występującymi w tej chorobie są 
zaburzenia wegetatywne i mikrografia. Istnieją przesłanki, iż choroba Par-
kinsona może być spowodowana zwiększeniem ilości żelaza w istocie czarnej. 
Żelazo to jest związane z ferrytyną, która jest białkiem zbudowanym z ciężkich 

20  B. Tarnacka, A. Członkowska, Choroba Wilsona, „Polski Przegląd Neurologiczny” 2008, 
4, 3, s. 126.
21  M. Gaweł, A. Potulska- Chromik, Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Par-
kinsona, „Postępy Nauk Medycznych” 2015, XXVIII, 7, s. 468-471.
22  A. M. Kubis, M. Janusz, Choroba Alzheimera- nowe możliwości terapeutyczne oraz stosowane 
modele eksperymentalne, „PHMD” 2008, 62, s. 374.
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łańcuchów aminokwasów. Łańcuchy L są odpowiedzialne za magazynowanie 
żelaza w ferrytynie, natomiast łańcuchy H związane są z metabolizmem żelaza.  
W wątrobie stwierdzono przewagę łańcuchów L, a w mózgu łańcuchów H23. 

Choroba spichrzania estrów cholesterolu - 
choroba Wolmana

Choroba Wolmana objawia się już we wczesnym niemowlęctwie po-
wodując hepatosplenomegalię, zwapnienie nadnerczy, małopłytkowość oraz 
postępującą neurodegenerację. Drugi rodzaj ma łagodny przebieg, który jest 
określany jako choroba spichrzania estrów cholesterolu. Charakterystyczne dla 
tej postaci jest powiększenie wątroby, hiperbetalipoproteinemia oraz hipertri-
glicerydemia. Stwierdza się także nagromadzenie estrów cholesterolu i trigli-
cerydów24. Jest zespołem przebiegającym z neuroakantacytozą i zaburzeniami 
metabolizmu lipoprotein. Choroby przebiegające z neuroakantacytozą są gru-
pą genetycznie uwarunkowanych schorzeń, które charakteryzują się obecno-
ścią akantocytozy krwinek czerwonych, jak również postępującego procesu 
neurozwyrodnieniowego jąder podkorowych25.

Charakterystyka występowania 
Ceroidlipofuscynozy

Występowanie ceroidlipofuscynozy stanowi neuronalną grupę neurode-
generacyjnych chorób, objawiających się akumulacją lipofuscyny w obszarze 
neuronów i pozostałych tkankach. Obraz kliniczny, który wyłania się w związ-
ku z występowaniem wyżej wymienionej choroby to przede wszystkim drgawki, 
wspomniana wcześniej neurodegeneracja, trudności z widzeniem oraz krótki 
czas przeżycia. Wymienia się grupy występowania, mianowicie: niemowlę-
cą, klasyczną, późno-niemowlęcą i młodzieńczą (która istnieje pod postacią 
choroby Battena). Młodzieńcze i dorosłe obrazy chorobowe są konsekwencją 
mutacji w białkach błonowych, które znajdują się w błonie lizosomalnej. Na-
tomiast w grupie niemowlęcej zauważa się ziarnistości, w późno-niemowlęcej 

23  A. Friedman, Choroba Parkinsona, „Kosmos- problemy nauk biologicznych” 1999, 48, 2, 
s. 193-196.
24  A. Członkowska i wsp., Zaburzenia metaboliczne i inne genetycznie uwarunkowane choroby 
układu nerwowego [w:] (red.) W. Kozubski, P. P. Liberski, Neurologia. Podręcznik dla studentów 
medycyny tom 2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, s. 238-239.
25  H. H. Jung, A. Danek, R. H. Walker, Zespoły neuroakantacytozy, „Neurologia Po Dyplo-
mie” 2012, 7, 4, s. 34-36.
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- ciała skrętolinijne, a w postaci, która dotyczy dorosłych - występują mioklo-
nie i objawy psychotyczne26.

Choroba Fabry’ego - przybliżenie występowania

Choroba Fabry’ego jest lizosomalną chorobą spichrzeniową sprzężoną  
z chromosomem X. Cechą charakterystyczną odnoszącą się do tego przypad-
ku są występujące zmiany wielonarządowe jako konsekwencja gromadzenia 
się w nich substratu, jak również postępujący przebieg choroby. Obraz kli-
niczny polega na niedoborze alfa-galaktozydazy. Jej mała aktywność powo-
duje gromadzenie obojętnych glikosfingolipidów w lizosomach komórek wie-
lu narządów27. Między innymi w komórkach zwojów nerwowych, nerkach, 
sercu i gałkach ocznych. W wyniku patologicznego występowania dochodzi 
do uszkodzenia komórek śródbłonka naczyń, mięśnia sercowego, komórek 
nerwowych i komórek układu autonomicznego. Najczęstsze objawy, które 
można zaobserwować dotyczą akroparastezji, zmian skórnych, niewydolności 
nerek, a także zaburzeń neurologicznych, w tym udaru mózgu. W pierwszym 
czasie istnienia choroby można zaobserwować bóle mięśniowe i parestezje 
kończyn, w następnym - potliwość, bóle brzucha i biegunki. W kolejnym 

- niewydolność nerek, kardiomiopatię, przerost lewego przedsionka, uszko-
dzenia zastawek i zaburzenia przewodzenia. Dysfunkcje neurologiczne jakie 
można zaobserwować w piątej dekadzie życia to udary mózgu i przemijające 
niedokrwienia mózgu. W późniejszym czasie obserwuje się także zaburzenia 
poznawcze i pozapiramidowe, neuropatię aksonalną, szumy uszne i utra-
tę słuchu. Podczas badania zauważa się także uszkodzenie małych naczyń 
pod postacią rozsianych ognisk w istocie szarej i białej płatów czołowych  
i ciemieniowych28.

Podsumowanie i wnioski

Podsumowując wyżej wymienione choroby, można wywnioskować, iż 
istnieje powiązanie pomiędzy metabolizmem a układem nerwowym. Wcze-
śniej wymienione choroby są przykładem na to, jakie oddziaływanie ma jeden 
obszar na drugi. Oczywiście nie są to wszystkie dysfunkcje neurometaboliczne 

26  A. Członkowska i wsp., Zaburzenia..., op. cit., s. 238.
27  A. Kucharczyk- Foltyn, Manifestacja kardiologiczna choroby Fabry’ego- droga do rozpozna-
nia. Opis przypadku, „Folia Cardiologica Excerpta” 2011, 6, 2, s. 139.
28  D. Siutka, W. Brola, Rzadkie choroby ośrodkowego układu nerwowego z zajęciem naczyń 
mózgu, „Neurologia Po Dyplomie” 2019, 4, s. 3-5.
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- ich występowanie jest znacznie szersze, jednakże ze względu na ramy obję-
tościowe, zdecydowano się wybrać tylko kilka z nich. Coraz częściej spotyka 
się metodykę wprowadzenia różnorodnych diet, wspomagania układu odpor-
nościowego, pokarmowego, ponieważ w dużym stopniu ma to zastosowanie 
i przekłada się na prawidłową pracę i funkcjonowanie układu nerwowego. 
Przedstawione choroby pokazują również, że korelacja pomiędzy jelitami  
a mózgiem może być negatywna. Wpływ nieprawidłowości występujących  
w układzie trawiennym przekłada się na występowanie dysfunkcji w mózgu.
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CONNECTION INTESTINES 
- BRAIN IS NEUROMETABOLIC DISEASES

Abstract: The links between metabolic and neurological centers are 
increasingly common. The disorders occurring in these two areas are 
characterized by consequences in proper human functioning. The ar-
ticle presents selected diseases covering the above mentioned aspects 

- characterizing causes and symptoms, as well as impact on everyday 
life and variants of management. These are usually rare diseases, but 
nevertheless - from a scientific perspective - very important, because 
such a combination indicates a division concerning the connection 
of these structures. What is important here is the interaction between 
these areas and their relationship. The occurrence of dysfunctions asso-
ciated with neuromethabolic diseases is of great importance for various 
spheres of functioning, whether cognitive, emotional or pragmatic-so-
cial, not to say physical. 

Key words: brain, intestines, neurometabolic disease, metabolism,  
nervous system.






