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PRZEDMOWA

Wyzwania współczesnego świata w ujęciu medyczno-środowiskowym 
jest wynikiem współpracy wielu ośrodków akademickich i osób zajmujących 
się problematyką otaczającej rzeczywistości.

W niniejszym monografii zawarte zostały prace młodych badaczy, pra-
cowników naukowych, doktorantów, studentów wiodących uczelni krajowych 
realizujących badania i dydaktykę w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk  
o zdrowiu, którzy prezentują wyjątkowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. 
W tej publikacji możemy znaleźć teksty autorów reprezentujących: Uniwersy-
tet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski Jana Pawła II, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski 

W imieniu swoim oraz całego komitetu redakcyjnego składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim zaangażowanym w prace nad niniejszą monografią. 
Przede wszystkim chcielibyśmy dziękować Recenzentom, Autorom rozdzia-
łów, Wydawnictwu Naukowemu ArchaeGraph, Redakcji Technicznej oraz 
pozostałym osobom, które przyczyniły się do jej powstania w takiej formie.

Wyrażamy ogromną nadzieję, aby lektura poniższej pracy stała się zachę-
tą do dyskusji naukowej na jakże ważny temat, jakim są zagadnienia medycz-
ne i środowiskowe. Serdecznie zachęcamy do lektury i pogłębiania wiedzy.

Barbara Sitko 
Dawid Kobylański

Agnieszka Decyk 
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ALEKSANDRA CHAŁUPNIK, ZUZANNA CHILIMONIUK,  
GRZEGORZ MIZERSKI 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 

AKTUALNY STAN WIEDZY  
NA TEMAT WPŁYWU LECZENIA 

FARMAKOLOGICZNEGO ORAZ DIETY 
NA PRZEBIEG DNY MOCZANOWEJ 

Streszczenie: Dna moczanowa to przewlekły stan zapalny stawów. W prze-
szłości uważano, że przyczyną tego schorzenia jest przede wszystkim spożywa-
nie zbyt dużej ilości pokarmu oraz alkoholu. Zaawansowane badania ujawniły 
jednak jego korzenie w zaburzeniach metabolicznych spowodowanych zwięk-
szonym wytwarzaniem kwasu moczowego. Częstość występowania dny mocza-
nowej na całym świecie stale rośnie. Wszystkim pacjentom z dną moczanową 
należy zalecić redukcję masy ciała w przypadku nadwagi oraz stosowanie diety 
o niskiej zawartości puryn. Pacjenci powinni unikać spożywania pokarmu lub 
alkoholu zawierającego syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy. 
Coraz częściej zamiast stosowania podstawowej diety ubogopurynowej zaleca 
się tak samo, jeśli nawet nie bardziej, skuteczne diety kardiometaboliczne jak 
dieta DASH i śródziemnomorska. Aktywność fizyczna również odgrywa istot-
ną rolę w profilaktyce i leczeniu dny moczanowej. 

Słowa kluczowe: dna moczanowa, dieta, aktywność fizyczna, leczenie 

WPROWADZENIE 

Dna moczanowa to przewlekły stan zapalny stawów. W przeszłości uwa-
żano, że przyczyną tego schorzenia jest przede wszystkim spożywanie zbyt du-
żej ilości pokarmu oraz alkoholu. Zaawansowane badania ujawniły jednak 
jego korzenie w zaburzeniach metabolicznych spowodowanych zwiększonym 
wytwarzaniem kwasu moczowego (Mohammed i in. 2019). Kwas moczowy 
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jest produktem końcowym metabolizmu puryn, które w organizmie są prze-
kształcane w hipoksantynę, a następnie w kwas moczowy pod wpływem en-
zymu – oksydazy ksantynowej. Kwas moczowy jest następnie przekształcany 
w alantoinę pod wpływem urykazy, enzymu wydalanego przez nerki ssaków. 
Podstawowym mechanizmem rozwoju dny moczanowej jest zwiększony po-
ziom kwasu moczowego w surowicy (hiperurykemia) na skutek jego zaburzo-
nego wydalania przez nerki lub zwiększonej produkcji (Maiuolo i in. 2016,  
s. 8-14). Nadmiar kwasu moczowego powoduje powstanie kryształów mocza-
nu sodu, które odkładają się w płynie stawowym, okolicznych tkankach oraz 
w tkance podskórnej. Hiperurykemia może także wpływać niekorzystnie na 
strukturę i funkcję naczyń krwionośnych. Dodatkowo wytrącające się krysz-
tały w układzie moczowym mogą doprowadzić do kamicy i uszkodzenia nerek 
(Pilarski, Bogdanski i Pupek-Musialik 2012, s. 160-166). 

EPIDEMIOLOGIA

Częstość występowania dny moczanowej na całym świecie stale rośnie. 
Analizy przeprowadzone przez Global Burden of Disease Study wykazały ro-
snące obciążenie tym schorzeniem w latach 1990-2017, a zwłaszcza w krajach 
wysoko rozwiniętych oraz wśród kobiet (Jin i in. 2020, 1014-1022). Rów-
nocześnie liczba hospitalizacji związanych z dną moczanową i koszty leczenia 
szpitalnego podwoiły się w Kanadzie w latach 2000-2011 (Rai i in. 2017,  
s. 758-762). Podobny wzrost zaobserwowano w Nowej Zelandii, Wielkiej 
Brytanii oraz Hiszpanii (Benavent i in. 2021; Robinson i in. 2013, s. 118-
126). Szacuje się, że na całym świecie ponad 41 milionów osób choruje na dnę 
moczanową. Rocznie stwierdza się około 7,4 milionów nowych przypadków 
(Safiri i in. 2021, s. 1916-1927). Częstość występowania na świecie jest nie-
równomierna, najczęściej występuje w rejonach Pacyfiku. Pewną rolę mogą 
w tym odgrywać czynniki genetyczne, ponieważ niektóre grupy etniczne  
są bardziej podatne na rozwój dny (Kuo i in. 2015, s. 649-662). W Sta-
nach Zjednoczonych chorobę tę stwierdzono u około 8,3 milionów osób. 
Wskaźnik zachorowalności jest wyższy u mężczyzn (6,1 miliona) niż u kobiet  
(2,2 miliona). Rocznie szpitale w Wielkiej Brytanii odwiedza około 4 miliony 
pacjentów z dną moczanową. Według badań przeprowadzonych w Niem-
czech chorobę tę stwierdza się u co najmniej 1% populacji. Jednak nie tylko 
kraje europejskie wykazują alarmującą częstość występowania wysokiego po-
ziomu kwasu moczowego w surowicy, ale również kraje azjatyckie, takie jak 
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Indonezja (18%), Tajwan (10-52%), Turcja (12%) i Chiny (6-25%) (Ashiq 
i in. 2021, s. 1234-1238). 

OBRAZ KLINICZNY I WSPÓŁWYSTĘPUJĄCE CHOROBY

Napad dny objawia się obrzękiem i intensywnym bólem wokół zaję-
tego stawu, w którego okolicy zazwyczaj widoczna jest napięta, błyszcząca 
skóra. Często dochodzi również do złuszczenia naskórka. Najczęściej zajęty 
jest staw śródstopno-paliczkowy I, rzadziej staw skokowy, kolanowy lub sta-
wy kończyn górnych. Nieleczony napad trwa 7-14 dni, a objawy pojawiają 
się zazwyczaj rano. Kolejny napad dny następuje po około 6 miesiącach do  
2 lat. Z czasem okres między napadami staje się coraz krótszy (Szczeklik 2021). 
Chociaż główną cechą dny moczanowej jest zapalenie stawów, jej główna 
przyczyna, czyli hiperurykemia, uważana jest za przejaw zespołu metabolicz-
nego, w którym pośredniczy insulinooporność. Tak więc zarówno hiperu-
rykemia, jak i dna moczanowa są związane z niekorzystnymi następstwami 
zespołu metabolicznego, choroby kardiometabolicznej oraz niewydolności 
nerek (Juraschek i in. 2013). Wyniki badań pokazują, że choroba ta związana 
jest ze zwiększonym o 41% ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2, 13,33% 
zwiększonym ryzykiem choroby tętnic obwodowych i o 60% zwiększonym 
ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. W konsekwencji osoby z dną mo-
czanową są również narażone na zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego 
(Krishnan i in. 2006, s. 2688-2696). Choroba może również wpływać na upo-
śledzenie funkcji nerek. U 30% pacjentów stwierdza się dodatkowo kamicę 
nerek, a u 20-40% chorych pojawia się białkomocz. Zmiany w nerkach mogą 
doprowadzić do nadciśnienia tętniczego, które występuje u około 74% pa-
cjentów z dną moczanową. Dodatkowo badanie przeprowadzone w hrabstwie 
Olmsted w stanie Minnesota wykazało, że częstość występowania otyłości  
w II i III klasie wśród pacjentów z dną potroiła się z 10% w latach 1989-1992 
do prawie 30% w latach 2009-2010 (Elfishawi i in. 2018, s. 574-579).

ROZPOZNANIE

Rozpoznanie dny moczanowej opiera się na kryteriach klinicznych, la-
boratoryjnych i obrazowych. Złotym standardem jest stwierdzenie obecno-
ści kryształów moczanu sodu w płynie stawowym pobranym ze stawu ob-
jętego zapaleniem, w treści kaletki maziowej lub guzka dnawego. Objawem 
ułatwiającym rozpoznanie jest szybkie ustępowanie napadu po zastosowaniu 
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kolhicyny. Zaawansowana dna zazwyczaj wykazuje nadżerki kostne charak-
teryzujące się zwisającą krawędzią i sklerotycznym brzegiem. Ultrasonografia 
może być przydatna we wczesnym wykrywaniu oraz w przypadku dylematu 
diagnostycznego. Krytyczne cechy diagnostyczne to hiperechogeniczna gę-
stość liniowa pokrywająca powierzchnię chrząstki szklistej lub złogi w stawach 
lub ścięgnach, określane jako hiperechogeniczne, w jednorodnym materiale 
otoczonym małym bezechowym brzegiem (Sivera, Andres i Dalbeth 2022).

LECZENIE

Celem leczenia dny moczanowej jest obniżenie poziomu moczanów  
w surowicy, dzięki czemu wytrącone kryształy rozpuszczą się, a z czasem znik-
ną. Aktualne wytyczne zalecają osiągnięcie poziomu moczanów w surowicy 
poniżej 6 mg/dl (Nuki, Doherty i Richette 2017, s, 267-277). Biorąc pod 
uwagę, że poziom moczanów w surowicy determinuje szybkość rozpuszcza-
nia kryształów, u pacjentów z nadżerkami, dużym obciążeniem moczanów, 
guzkami i chorobami współistniejącymi może być wskazany niższy docelo-
wy poziom moczanów w surowicy, tj. poniżej 5 mg/dl. Chociaż dna mocza-
nowa jest jedną z niewielu chorób reumatycznych, które potencjalnie mogą 
być wyleczalne, a skuteczne leczenie jest łatwo dostępne, badania pokazują,  
że nadal nie osiągnięto zadowalających wyników wyleczalności (Pascual i Sive-
ra 2007, s. 1269-1270). Kluczem do odpowiedniego leczenia dny moczano-
wej jest stosowanie ULT. Dostępne opcje leczenia są ograniczone. Obecne te-
rapie z zastosowaniem ULT działają poprzez zmniejszenie syntezy moczanów 
(allopurynol), zwiększenie wydalania moczanu przez nerki (benzobromaron  
i probenecid) lub poprzez enzymy urolityczne (peglotykaza), które rozszcze-
piają mocz na łatwiej rozpuszczalne cząsteczki (Lee i in. 2008, s. 643-665). 

W początkowej fazie stosowania ULT należy jednocześnie stosować pro-
filaktykę przeciwzapalną z kolhicyną przez 3-6 miesięcy w celu zmniejszenia 
ryzyka zaostrzenia (Perez-Ruiz 2020, s. 1011-1019). Lekiem pierwszego rzu-
tu w leczeniu ULT jest allopurynol, hamujący enzym oksydazę ksantynową, 
kluczowy w syntezie moczanów. Często wśród pacjentów z dną występuje 
problem niedodawkowania, ponieważ większość z nich otrzymuje dawkę 300 
mg na dobę zamiast maksymalnej dawki dobowej 900 mg (FitzGerald i in. 
2020, s. 879-895). Dawkę początkową allopurynolu należy dostosować do 
poziomu eGFR. Ponadto lekarze powinni pamiętać o zmniejszeniu dawki 
tego leku u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz monitorować poziom 
stężenia kreatyniny przez cały czas leczenia (Jordan i in. 2007, s. 1372-1374). 
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Innym ULT jest febuksostat, niepurynowy analog XO1. Jest on stosowany  
u pacjentów, u których allopurynol jest przeciwskazany lub w wywiadzie 
obecne są reakcje nadwrażliwości na ten lek. Należy pamiętać, że produ-
cent zaleca okresowe monitorowanie funkcjonowania wątroby (Paulus i in. 
1974, s. 609-614). Badania pokazują, że stosowanie febuksostatu jest celowe  
w zmniejszeniu zaostrzenia, ustępowania guzków i zwiększeniu bezpieczeń-
stwa, zwłaszcza u pacjentów w grupie z łagodną do umiarkowanej chorobą 
nerek (Perez-Ruiz 2020, s. 1011-1019). 

W przeciwieństwie do allopurynolu febuksostat rzadko wiąże się z re-
akcjami nadwrażliwości. Istnieje jednak problem dotyczący bezpieczeństwa 
sercowo-naczyniowego u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem sercowo- 
naczyniowym (Rubin i in. 2004, s. 598-606). Leki urykozuryczne, czyli ko-
lejna grupa leków obniżających poziom moczanów, działają poprzez zwięk-
szenie wydalania kwasu moczowego przez nerki. Leki te stosuje się zwykle  
u pacjentów opornych na leczenie inhibitorami oksydazy ksantynowej. Przy-
kładem leku z tej grupy jest probenecid, benzobromaron i sulfinpirazon. Leki 
urykozuryczne są przeciwskazane w grupie pacjentów z zaburzeniem funkcji 
nerek oraz kamicą lub wapnicą nerek. Benzobromaron może być stosowany 
u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, ale istnieje ry-
zyko toksycznego uszkodzenia wątroby (Weinberger i in. 1983, s. 377-379; 
Whelton i in. 2011, s. 7-13). 

Dla pacjentów, u których nie udało się osiągnąć docelowego stężenia 
kwasu moczowego w surowicy i u których występuje ryzyko chorób sercowo-

-naczyniowych alternatywą jest skojarzona terapia składająca się z probenecidu 
i allopurynolu (Jordan i in. 2007, s. 1372-1374). Zaostrzenie dny moczano-
wej, które często występuje w kończynach dolnych jest zwykle jednostawowe. 
Pacjenci często zgłaszają silny ból, zaczerwienienie, ciepło i obrzęk z maksy-
malnym nasileniem w ciągu 12 do 24 godzin od początku. W zaostrzeniu te-
rapią pierwszego rzutu jest kolhicyna, niesteroidowe leki zapalne (NLPZ) lub 
glikokortykosteroidy. Kolhicynę można podawać zarówno podczas napadu 
dny moczanowej, ale również profilaktycznie (Terkeltaub i in. 2010, s. 1060-
1068). Potencjalne działania niepożądane tego leku to: biegunka, nudności  
i wymioty, zahamowanie czynności szpiku kostnego, miopatia i rabdomioliza. 
Lek ten przeciwwskazany jest w grupie pacjentów przyjmujących inhibitory 
CYP 3A4, jak klarytromycyna. Dostosowanie dawki kolhicyny powinno być 
zgodne z klirensem kreatyniny (Low i in. 2022, s. 2-9). 

Glikokortykosteroidy są skuteczne jako szybkodziałające środki prze-
ciwzapalne. Droga ich podania zależy od kilku czynników, m.in. od liczby 
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zajętych stawów, preferencji pacjenta i doświadczenia lekarza (Janssens i in. 
2008, s. 1854-1860). Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku 
pacjentów z niewydolnością serca, słabo kontrolowanym nadciśnieniem tęt-
niczym, niewyrównaną cukrzycą lub chorobą nerek. Po odstawieniu sterydów 
często dochodzi do nawrotu z odbicia, zwłaszcza u pacjentów niestosujących 
profilaktyki przeciwzapalnej. Dlatego też tak ważna jest obserwacja klinicz-
na w celu zapewnienia prawidłowej odpowiedzi na leczenie (Man i in. 2007, 
s. 670-677). Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) osiągają największą 
skuteczność, gdy zostaną wdrożone w ciągu 48 godzin od wystąpienia ob-
jawów. Można je odstawić 2 do 3 dni po całkowitym ustąpieniu objawów 
klinicznych (Seth i in. 2014). Pacjenci nie powinni być leczeni jednocześnie 
więcej niż jednym lekiem z tej grupy, dlatego zawsze należy przeprowadzić 
szczegółowy przegląd historii leczenia, aby uniknąć terapii lekami bez recepty 
również będącymi NLPZ (Hung i in. 2005, s. 4134-4139). Ważnym aspek-
tem jest zachowanie ostrożności u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu 
krążenia. Nie należy stosować aspiryny w leczeniu zaostrzenia dny moczano-
wej, gdyż ma ona paradoksalnie odwrotny wpływ na stężenie kwasu moczo-
wego w surowicy (Rubin i in. 2004, s. 598-606). Jednakże małe dawki aspiry-
ny przyjmowane przez pacjentów w ramach profilaktyki sercowo-naczyniowej 
nie są wskazaniem do odstawienia tego leku podczas zaostrzenia (Zhang i in. 
2014, s. 385-390).

PROFILAKTYKA

Wszystkim pacjentom z dną moczanową należy zalecić regularne ćwi-
czenia, redukcję masy ciała w przypadku nadwagi oraz stosowanie diety  
o niskiej zawartości puryn. Pacjenci powinni unikać spożywania pokarmu 
lub alkoholu zawierającego syrop kukurydziany o wysokiej zawartości frukto-
zy. Ponadto lekarze powinni zachęcić pacjentów z dną do unikania owoców 
morza, takich jak sardynki czy skorupiaki, które są bogate w puryny. Zamiast 
tego należy zachęcać do zrównoważonej diety składającej się z owoców i wa-
rzyw bogatych w błonnik oraz produktów o niskiej zawartości tłuszczu lub 
produktów bezmlecznych (Low i in. 2022, s. 2-9). Chociaż dieta ubogopury-
nowa jest szeroko popierana, badania pokazują, że długoterminowa wartość 
terapeutyczna takiego podejścia jest wątpliwa, ze względu na jego ograniczoną 
smakowitość, trwałość i skuteczność w leczeniu dny moczanowej (Dessein  
i in. 2000, s. 539-543). Istnieje wiele opartych na wynikach badań zdrowych 
diet kardiometabolicznych, w tym dieta śródziemnomorska oraz dieta DASH. 
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Diety te zostały zaaprobowane przez American Heart Association (AHA) i Di-
etary Guidelines for Americans 2020-2025 (Eckel i in. 2014, s. 2960-2984; 
Hayashi i in. 1998, s. 779-784). Są one powszechnie zalecane, wdrażane w ru-
tynowej praktyce klinicznej oraz znacznie bardziej zrównoważone w dłuższej 
perspektywie niż konwencjonalna dieta o niskiej zawartości puryn. Pomimo 
niektórych różnic, obie diety łączy nacisk na produkty pełnoziarniste, zdrowe 
nienasycone oleje, warzywa i owoce, orzechy i rośliny strączkowe oraz białko 
zawarte w drobiu, rybach i jajkach, przy jednoczesnym ograniczeniu spoży-
cia czerwonego mięsa, rafinowanych węglowodanów i tłuszczów nasyconych  
(Hu 2003, s. 2595-2596). 

Liczne badania pokazują korzyści wynikające z wdrożenia tego typu diety 
w postaci zmniejszenia ryzyka choroby wieńcowej, otyłości, cukrzycy typu  
2 i zespołów metabolicznych (Becerra-Tomas i in. 2016, s. 1442-1449; 
Beulen i in. 2018; Drouin-Chartier i in. 2019, s. 2181-2189; Li i in. 2015,  
s. 1538-1548; Wurtz i in. 2021, s. 612-621). Dieta śródziemnomorska wią-
że się z poprawą wskaźników ryzyka kardiometabolicznego, takich jak profil 
lipidowy oraz stężenie glukozy we krwi na czczo (Esposito i in. 2004, s. 1440-
1446). Jej stosowanie spowodowało zmniejszenie o 50% ryzyka wystąpienia 
cukrzycy typu 2, a także wiązało się z niższym o 73% ryzykiem incydentów 
wieńcowych oraz niższym o 70% odsetkiem całkowitej śmiertelności w pre-
wencji wtórnej ostrych zespołów wieńcowych (Salas-Salvado i in. 2011, s. 14-
19). Wyniki 2-letniego randomizowanego badania wykazały, że dieta śród-
ziemnomorska w połączeniu z ograniczeniem kalorii spowodowała średnie 
zmniejszenie stężenie moczanów w surowicy w stosunku do wartości wyjścio-
wej o 0,8 mg/dl (Zobbe i in. 2019, s. 836-839). Dieta DASH jest ceniona 
przede wszystkim ze względu na swoją zdolność do znacznego obniżenia za-
równo skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia krwi, a także cholesterolu 
całkowitego i LDL (Muscelli i in. 1996, s. 746-752). Ze względu na to, że 
większość pacjentów z dną moczanową i hiperurykemią cierpi na nadciśnienie, 
dieta ta jest wskazana u większości tych pacjentów (Hu 2008). 

Wyniki randomizowanych badań sugerują korzyści diety DASH w za-
kresie obniżania moczanów oraz odwrotne związki z ryzykiem dny mocza-
nowej w prospektywnych badaniach kohortowych. Jedno z badań wykazało,  
że dieta ta spowodowała zmniejszenie stężenia kwasu moczowego w surowicy 
o 0,35 mg/dl w porównaniu z grupą kontrolną (Juraschek i in. 2016, s. 3002-
3009). Sumienne przestrzeganie diety DASH wiązało się również z niższym 
o 32% ryzykiem wystąpienia dny w prospektywnych badaniach kohortowych 
mężczyzn i kobiet przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych (Rai i in. 
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2017). Aktywność fizyczna odgrywa istotną rolę w profilaktyce i leczeniu 
dny moczanowej. Podobnie jak dieta, może mieć zarówno bezpośredni jak 
i pośredni wpływ na ryzyko dny moczanowej i chorób współistniejących. 
W dwóch populacyjnych badaniach przekrojowych, poziom aktywności 
fizycznej i siedzący tryb życia był istotnie związany ze stanem hiperurykemii 
(Dong i in. 2021; Park i in. 2019, s. 291-299). Z kolei inne badanie wykazało, 
że aktywność fizyczna może złagodzić, a nawet zniwelować nadmierne ryzyko 
śmiertelności powodowane przez hiperurykemię (Chen i in. 2015, s. 2034-
2042). Badania przeprowadzone na mysich modelach sugerują, że ćwiczenia 
o niskiej lub umiarkowanej intensywności mogą łagodzić reakcję zapalną spo-
wodowaną odkładaniem się kryształów moczanu sodu. Natomiast ćwiczenia 
o wysokiej intensywności nie wpływały korzystnie na stan zapalny. Potrzebna 
jest jednak większa ilość badań, aby jasno określić wpływ aktywności fizycznej 
i siedzącego trybu życia na postęp dny moczanowej (Jabłoński i in. 2020). 

PODSUMOWANIE

Dna moczanowa to choroba potencjalnie wyleczalna. Leczenie farma-
kologiczne jest łatwo dostępne i skuteczne. Lekiem pierwszego rzutu jest na-
dal allopurynol, a głównym celem leczenia podczas ostrego napadu dny jest 
szybka likwidacja bólu. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej powinni być 
wyedukowani w kwestii wskazań do wdrożenia terapii z zastosowaniem ULT, 
a także świadomi ewentualnych skutków ubocznych, z którymi będą musie-
li sobie poradzić. Bardzo ważnym elementem w postępowaniu z pacjentem  
z dną moczanową jest odpowiednia edukacja w zakresie stylu życia. Pacjent 
powinien być świadomy, że same leczenie farmakologiczne nie zapewni tak 
dużej skuteczności jak zastosowanie leczenia wraz z odpowiednio dobraną die-
tą oraz aktywnością fizyczną. 
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CURRENT STATE OF KNOWLEDGE ON THE EFFECT  
OF DRUG TREATMENT AND DIET ON THE COURSE  

OF GOUT

Summary: Gout is a chronic inflammation of the joints. In the past, it was 
believed that the cause of this condition was mainly consuming too much 
food and alcohol. However, advanced research has revealed its roots in me-
tabolic disorders caused by increased uric acid production. The incidence of 
gout around the world is steadily increasing. All patients with gout should be 
advised to lose weight if they are overweight and follow a diet low in purines. 
Patients should avoid consuming food or alcohol containing high fructose 
corn syrup. Increasingly, instead of following a basic low purine diet, the same, 
if not more effective, cardiometabolic diets as the DASH and Mediterranean 
diets are recommended. Physical activity also plays an important role in the 
prevention and treatment of gout.

Keywords: gout, diet, physical activity, treatment
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EFEKT TERAPEUTYCZNY ZWIĄZANY 
Z ZASTOSOWANIEM INHIBITORÓW 

PARP W LECZENIU RAKA JAJNIKA 
– PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Streszczenie: Rak jajnika jest siódmym najczęściej występującym nowotwo-
rem wśród kobiet z 313 959 nowymi przypadkami i 207 252 zgonami na 
całym świecie. Najwyższe wskaźniki zapadalności zaobserwowano w krajach 
rozwiniętych. Ze względu na niespecyficzne objawy może być błędnie przy-
pisywany innym stanom niezłośliwym. Ponadto brak skutecznych badań 
przesiewowych w kierunku raka jajnika może również przyczynić się do jego 
wykrycia w zaawansowanym stadium. Pomimo zastosowania podstawowych 
metod leczenia, które obejmują zastosowanie chirurgii i chemioterapii, 5-let-
nie przeżycie wśród kobiet z rozpoznanym rakiem jajnika wynosi 49,7%. 
Zastosowanie inhibitorów polimerazy poli (ADP-rybozy) (PARP) (PARPis) 
okazało się korzystne jako terapia podtrzymująca w nawracających nowotwo-
rach z mutacją lub bez mutacji BRCA. Pojawiło się jednak wyzwanie pole-
gające na przezwyciężeniu zarówno nabytych mechanizmów oporności jak  
i tych powstających de novo. Doprowadziło to do stworzenia nowych terapii 
skojarzonych z zastosowaniem PARPi w połączeniu z terapią antyangiogenną, 
inhibitorami punktów kontrolnych, inhibitorami naprawy uszkodzeń DNA  
i szlaków cyklu komórkowego.

Słowa kluczowe: rak jajnika, inhibitory PARP, terapia skojarzona, olaparib
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INTRODUCTION

Ovarian cancer poses a serious threat to women as the majority of cases 
are diagnosed with advanced disease at stages III and IV (Chien i Poole 2017). 
Currently, 313 959 new cases of ovarian cancer and 207 252 cancer-rela-
ted deaths were noted globally, with the highest incidence rates in developed 
countries (Carlson 2022; WHO 2022). Moreover, the latest research sho-
wed that the 5-year survival among women diagnosed with ovarian cancer  
is 49.7% (National Cancer Institute 2022). It mainly depends on the stage 
of ovarian cancer when it is first diagnosed which includes localized, regional, 
and distant diseases with the following survival rates: 93%, 75%, and 31% 
(American Cancer Society 2021). Importantly, there is no approved screening 
test for ovarian cancer as currently available screening modalities are not sen-
sitive enough to detect cancer at early stages (Buys et al. 2011). In addition, 
the symptoms are usually vague and nonspecific and may be mistakenly  
attributed to other non-malignant conditions (Carlson 2022; Stewart, Ralyea 
i Lockwood 2019). 

The most common modifiable risk factors for ovarian cancer develop-
ment include smoking, hormonal replacement therapy, excess body weight, 
and dietary factors such as low vitamin D levels (American Cancer Society 
2018; Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer 
2012). The Breast Cancer Susceptibility Gene (BRCA) 1 and BRCA 2 car-
riers, family history, or endometriosis belong to the group of the non-modi-
fiable factors of ovarian cancer (American Cancer Society 2018; Alsop et al. 
2012; Bonadona et al. 2011). The complete list of the risk factors is presented 
in Figure 1. 

Interestingly, factors such as oral contraceptive use, fallopian tube li-
gation, full-term pregnancy or higher number of pregnancies, and also bre-
astfeeding were shown to present protective effects in case of ovarian cancer 
[Whittemore, Harris I Itnyre 1992; Collaborative Group on Epidemiological 
Studies of Ovarian Cancer et al. 2008; Li et al. 2014).

There are three main types of ovarian cancer: the most common epithe-
lial, which accounts for 90 % of the cases, germ cell and also sex cord-stromal 
type. The latter two constitute only 5% of all ovarian cancers (Jayson et al. 
2014). Epithelial ovarian cancer is divided into several histologic subtypes 
that include serous (70%), endometrioid, mucinous, and clear cell tumors. 
In addition, the serous subtype may be classified as high grade and low gra-
de, with first one being associated with both ovaries’ involvement, late-stage 
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diagnosis, being clinically aggressive, and low survival (Momenimovahed  
et al. 2019; Kurman et al. 2016).

The following review aims to analyze and evaluate the effectiveness  
of PARP inhibitors in the improvement of therapy against ovarian cancer.

Figure 1. Ovarian cancer risk factors

Source: Own study based on: Stewart, Ralyea i Lockwood 2019; American Cancer Society 
2018; Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer et al. 2012; Alsop 
et al. 2012.

MATERIAL AND METHODS 

We performed a literature search on PubMed and Scopus databases on 
23 July 2022. In order to find the proper publications, the search has been 
conducted with the use of the combination of the following keywords: “ova-
rian cancer”, “PARP inhibitors”, “olaparib”, “veliparib”. The time range of 
2017–2022 was applied to find the articles relevant to the topic of this review.

PARP INHIBITORS

The poly (adenosine diphosphate [ADP]–ribose) polymerases (PARPs) 
constitute a family of multifunctional enzymes. PARP-1 which is the most 
abundant PARP nuclear protein is responsible for up to 90% of the PARP ac-
tivity (Amé, Spenlehauer i de Murcia 2004). PARPs are significantly involved 
in the repair of DNA single‐strand breaks (SSBs) through the base excision 
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repair (BER) pathway (Dantzer et al. 2000). Importantly, PARPs inhibition 
results in DNA SSBs accumulation, which as a consequence, may lead to 
DNA double-strand breaks (DSBs) at replication forks. In normal conditions 
these breaks may be repaired due to the homologous-recombination double-

-stranded DNA repair pathway. Interestingly, BRCA 1 and BRCA 2 proteins 
play an important role of the tumor suppressors in this DNA DSBs repair. 
It is possible through the homologous recombination (HR) repair pathway 
(McCabe, Turner i Lord 2006; Gudmundsdottir i Ashworth 2006).

As mentioned before, a germ-line mutation in one BRCA1 or BRCA2 
allele is linked to a higher risk of ovarian cancer development (Wooster i We-
ber 2003). Inactivation of the remaining wild-type allele in the cells with he-
terozygous loss-of-function BRCA mutations may result in a genetic anomaly 
that induces carcinogenesis. This may lead to the development of a tumor 
with a defect of DNA repair, which is not present in normal tissues. The use 
of PARPi can result in unrepaired DNA SSBs propagation, which may lead to 
the accumulation of DNA DSBs and the collapse of replication forks [Farmer 
et al. 2005; Bryant et al. 2007; Ashworth 2008). PARPi activity is based on 
the “synthetic lethality” concept due to which tumor cytotoxicity may be ob-
tained when two DNA repair pathways are targeted simultaneously in BRCA 
mutant tumor cells. This includes DNA lesion induction and a tumor-restric-
ted genetic loss of function for the DNA repair pathway (Ashworth 2008, 
Kaelin 2005). In addition, PARPi efficacy is not limited to patients with ger-
mline BRCA1/2 mutations but also covers patients with HR repair pathway 
deficiencies (McCabe et al. 2006). This also includes tumors with mutations 
of the genes associated with HR pathway (AlHilli et al. 2016).

Generally, PARPis are benzamide or purine-based analogues of nicoti-
namide (Jagtap i Szabó 2005). There are several PARPis approved for clinical 
use including olaparib, niraparib, rucaparib, talazoparib and veliparib. They 
differ in chemical structures, preclinical effect, pharmacokinetics, and clinical 
doses (Sun et al. 2018). Interestingly, olaparib was the first PARPi approved 
as monotherapy in heavily pre-treated germline BRCA-mutated (BRCAm) 
high-grade ovarian cancer (HGOC) (Kaufman et al. 2015). It was followed 
by rucaparib and niraparib approvement for germline or somatic BRCAm 
ovarian cancer, and also by niraparib in platinum-sensitive homologous re-
combination deficient (HRD) tumors (Moore et al. 2019; Swisher et al. 2017).
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PARP INHIBITORS IN OVARIAN CANCER TREATMENT

Monotherapy and maintenenance therapy following the chemotherapy

The efficacy and safety of olaparib in a spectrum of BRCA1/2-associa-
ted cancers were evaluated by Kaufman et al. The multicenter II phase study 
involved patients with a deleterious germline BRCA1/2 mutation and recu-
rrent ovarian cancer resistant to prior platinum therapy. The response to the 
treatment was observed in >30% of patients with ovarian cancer with plati-
num-resistant disease. Moreover, median progression-free survival (PFS) was 
7 months with 54.6% of patients that were progression-free at 6 months.  
The median overall survival (OS) was 16 months. These results warranted 
further investigation in phase III trials (Kaufman et al. 2015).

Domchek et al. also assessed the efficacy and safety of olaparib among 
patients with germline BRCA1/2 mutated advanced ovarian cancer who re-
ceived ≥3 prior lines of chemotherapy. The objective response rate (ORR) was 
50–57% and 31–39% for platinum-sensitive and platinum-resistant patients 
respectively. The median duration of response was similar for both groups 
of patients and amounted to 7.9 months. A notable antitumor activity was 
observed in this group of patients (Domchek et al. 2016). Interestingly, Agar-
wal et al. noted a slightly higher ORR of 47% in platinum-resistant tumors 
(Agarwal et al. 2021).

Moreover, several studies supported the long-term clinical benefit and 
tolerability of olaparib maintenance therapy in patients with BRCAm pla-
tinum-sensitive recurrent serous ovarian cancer. This therapy significantly 
improved PFS, prolonged disease control, and allowed to obtain longer che-
motherapy-free intervals (Ledermann et al. 2016; Pujade-Lauraine et al. 2017; 
Friedlander et al. 2018). In addition, niraparib has also shown clinical activity 
in a similar group of patients. It was associated with significantly longer PFS 
when compared to the placebo group, regardless of the presence or absence of 
gBRCA mutations or HRD status (Mirza et al. 2016).

Importantly, at the end of 2018, olaparib was approved as monothe-
rapy for first‐line maintenance treatment of BRCAm ovarian cancer by the 
U.S. Food and Drug Administration (Arora et al. 2021). It was based on 
the SOLO‐1 trial that assessed PFS after 5 years of follow-up. This study 
highlighted the importance of early use of maintenance olaparib therapy  
as it allowed to obtain greater results when compared to maintenance olapa-
rib used in relapsed patients with a BRCAm. Interestingly, the median PFS 
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in this group of patients was 56 months and was 3,5 years longer than in the 
placebo group. The serious adverse events were observed in 21% of patients 
of the olaparib group and included nausea, fatigue or asthenia, and vomiting 
(Banerjee et al. 2021).

Moreover, Poveda’s Phase IIIb trial supported the maintenance of ola-
parib monotherapy as a standard of care in patients with platinum-sensiti-
ve relapsed ovarian cancer without a germline BRCA1/BRCA2 mutation.  
The benefits of PARPi treatment were observed, with the median PFS of 9.2 
months overall and 38.5% and 24.3% of patients being progression-free at 
12 and 18 months. This was the first study that prospectively evaluated olapa-
rib maintenance monotherapy in patients without a gBRCAm (Poveda et al. 
2022). These results are consistent with the previous studies regarding PARPis 
maintenance therapy (Ledermann et al. 2015; Matulonis et al. 2021; Mirza 
et al. 2016)

In addition, another PARPi called rucaparib was proven to have anti-
tumor activity in the case of platinum-sensitive, BRCAm ovarian cancer in 
relapsed patients (Kristeleit et al. 2019). Currently, ATHENA (GOG-3020/
ENGOT-ov45) which is a randomized, phase III trial aims to evaluate the ef-
fects of rucaparib in monotherapy, and also in combination with nivolumab, 
as frontline maintenance therapy. The eligibility criteria include newly dia-
gnosed ovarian cancer and completed frontline treatment: surgery and plati-
num-based chemotherapy (Monk et al. 2017).

Pamiparib monotherapy was also shown to have antitumor activity in 
Chinese patients with platinum-sensitive and platinum-resistant ovarian can-
cer (PROC). Eligible patients had deleterious germline BRCAm and were 
treated with at least two lines of chemotherapy. Generally, pamiparib had  
a manageable safety profile with durable responses. In the platinum-sensitive 
ovarian cancer (PSOC) group objective response rate (ORR) was 64.6% whi-
le in PROC group ORR was 31.6%. Event-free rates in patients with PSOC 
at 9 and 12 months, were 76.9% and 66.3%, respectively, and in PROC 
patients it was 66.7% and 33.3% (Wu et al. 2022).

As it comes to another PARPi, the addition of velibarib to induction 
first-line chemotherapy and then continuation as maintenance therapy in 
high-grade serous ovarian cancer (HGSOC) resulted in significantly longer 
PFS (Coleman et al. 2019). In addition, veliparib presented a high ORR of 
65% in recurrent PROC patients with germline BRCAm. PFS and overall 
survival rates were 5.6 and 13.7 months, respectively. Veliparib also presented  
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an acceptable toxicity profile despie adverse events such as fatigue, nausea, 
and vomiting (Steffensen et al. 2017).

Recently, a phase II study evaluated the efficacy and safety of fluzoparib 
in relapsed patients with germline BRCA1/2m PSOC who had received two 
or more lines of prior chemotherapy. It showed promising results of anti-
tumor activity and safety profile. Thus, fluzoparib should be considered novel 
treatment option in this group of patients (Li et al. 2021).

New PARPi combination strategies

Identification of new PARPi combination options is crucial to enhance 
their activity and extend the benefits of PARPi therapy. It is possible due 
to targeting alternative DNA damage repair (DDR) dependencies or repro-
gramming the microenvironment. These new approaches could overcome the 
challenge of de novo and acquired resistance to PARPi (Konstantinopoulos, 
Lheureux i Moore et al. 2020). Currently, the therapeutic investigation inc-
ludes following PARPi combination which are presented in Figure 2:

• chemotherapeutic agents;
• other DDR or Cell Cycle Pathways Inhibitors;
• anti-angiogenics
• immunotherapy
• epigenetic modulators.

Figure 2. New PARP inhibitors combination strategies

Source: Own study based on: Konstantinopoulos, Lheureux i Moore et al. 2020.
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PARPi and chemotherapeutic agents

Several chemotherapeutic agents such as: platinums, alkylating agents, 
and topoisomerase inhibitors have been tested in combination with PAR-
Pis in early-phase trials. Interestingly, HR-deficiency tumors were shown  
to be highly sensitive to platinum analogues which by forming complexes 
interfere with transcription and DNA replication. It results in DNA dama-
ge repair pathways activation, including BER and HR [Veneris et al. 2020;  
Martin et al. 2008). 

However, this combination was limited by overlapping toxicities. There-
fore, attenuated doses of either PARP inhibitor or the platinum were required 
in order to improve tolerability at the expense of efficacy (Veneris et al. 2020).

Temozolomide is an alkylating agent which activity leads to DNA 
SSBs. As a result, PARP1 is activated, and DNA repair factors are recruited.  
The use of temozolomide in combination with PARPis prevents from temo-
zolomide-induced DNA SSBs repair, which as a consequence contributes to 
accumulated DNA damage (Veneris et al. 2020). Currently, veliparib and 
temozolomide combination versus pegylated liposomal doxorubicin alone is 
evaluated in a randomized phase II study (NCT01113957) in patients with 
recurrent HGSOC (NCT01113957 Clinical Trial). 

Topoisomerase I is an abundant nuclear enzyme responsible for the tor-
sional stress release during DNA replication and transcription. It is a target 
for anticancer drugs such as camptothecin and its derivatives: topotecan and 
7-ethyl-10-hydroxycamptothecin (SN-38) (Pommier 2006; Patel e al. 2012). 
This topoisomerase I inhibitors induce topoisomerase I cleavage complexes 
trapping which leads to replication forks stalling and DNA DSBs formation 
(Long et al. 1988). PARPi present synergistic activity with above mentioned 
inhibitors by enhancing topoisomerase-I-mediated DNA damage and cyto-
toxicity (Pommier, O'Connor i de Bono 2016). Interestingly, PARPi was 
proven to potentiate the activity of genotoxic chemotherapy including topo-
isomerase I poisons. Veliparib sensitized ovarian cancer cells to the topotecan. 
In addition, this effect was observed at veliparib concentrations which were 
achievable in the clinical setting [Patel e al. 2012; Kummar et al. 2009).

PARPi and DDR or cell cycle pathways inhibitors 

The additional effect may be obtained when simultaneously more than 
one DNA repair pathway is targeted (Konstantinopoulos, Lheureux i Moore 
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et al. 2020). Promising results have been presented in preclinical and ear-
ly-phase clinical trials when the combination of PARPis and agents aga-
inst DNA repair machinery proteins was used. This included targets such 
as ataxia-telangiectasia and Rad3-related (ATR), ATM, checkpoint kinase 1 
(Chk1), Wee1 and DNA-PK proteins (Kim et al. 2017; Haynes, Murai i Lee 
2018; NCT02576444 Clinical Trial).

The preclinical study of Kim et al. showed that ATR inhibition led to 
the sensitization of BRCA2-deficient cells to PARP inhibitors. In addition,  
a decrease in cell viability and colony formation was observed. The combina-
tion of ATR and PARP inhibitors resulted in tumor regression in BRCAm 
patient-derived xenograft tumors. This combinatorial approach allowed to 
overcome the resistance to PARPi in BRCAm cancer cells (Kim et al. 2017; 
Yazinski et al. 2017). Currently, several clinical trials are investigating this 
combination in ovarian cancer and other solid tumors (NCT02576444 Cli-
nical Trial; NCT03682289 Clinical Trial; NCT03462342 Clinical Trial).

Other therapeutic targets include Chk1 which is activated by ATM  
or ATR in response to DNA damage. Its inhibition prevents the G2-M chec-
kpoint activation, impairs the stalled replication forks reverse, and promo-
tes death of the cell (Konstantinopoulos, Lheureux i Moore 2020). The use 
of prexasertib which is Chk1/2 inhibitor showed clinical activity in patients 
with platinum-resistant, high-grade serous or endometrioid ovarian cancer 
without BRCAm (Lee et al. 2018). Moreover, a phase I combination study 
of of prexasertib and olaparib presented promising results in patients with 
HGSOC (Do et al. 2019).

Interestingly, in response to DNA damage Chk1 activates Wee1 which 
is involved in the G2-M checkpoint regulation and HR repair (Do K, Do-
roshow i Kummar 2013). Currently, two studies aim to evaluate the combi-
nation of PARPi and Wee1 inhibitor - adavosertib (NCT03579316 Clinical 
Trial 2022).

CONCLUSION

Due to late detection and the absence of specific symptoms in the early 
stages of the disease ovarian cancer still poses a serious problem worldwide. 
Basic strategy for ovarian cancer treatment does not bring the satisfactory re-
sults as the 5-year survival is 49.7% and chemotherapy use is associated with 
side effects and cancer resistance. For this reason, there is an urgent need to 
develop the most effective therapies that would also include the individual  
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needs of the patient. Identification of new PARPis combination options  
is crucial to enhance their activity and extend the benefits of therapy. This 
could also solve the problem of de novo and acquired resistance to PARPi.
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PARP INHIBITORS AND THE THERAPEUTIC EFFECTS 
IN OVARIAN CANCER TREATMENT-  

REVIEW OF THE LITERATURE

Summary: Ovarian cancer is ranked as seventh most common cancer 
among women with 313 959 new cases and 207 252 cancer-related deaths 
globally. The highest incidence rates were observed in developed countries. 
Due to the non-specific symptoms, it may be mistakenly attributed to other 
non-malignant conditions. In addition, the lack of effective screening tests 
for ovarian cancer can also contribute to its detection at the advanced stage. 
The study aims to analyze and evaluate the effectiveness of PARP inhibitors 
in the improvement of therapy against ovarian cancer. Despite the upfront 
ovarian cancer treatment methods which include surgery and platinum-
based chemotherapy, the 5-year survival among women diagnosed with 
ovarian cancer is 49.7%. The use of Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) 
inhibitors (PARPis) occurred beneficial as maintenance therapy in relapsing 
BRCA-mutated and non-mutated tumors. Recently, they were also approved 
for frontline maintenance therapy. However, the challenge of overcoming 
both de novo and acquired resistance mechanisms arose which led to the 
identification of new PARPi combination. This includes combinations with 
targeted therapies such as anti-angiogenic, immune checkpoint inhibitors, 
DNA damage repair and cell cycle pathways inhibitors.

Keywords: ovarian cancer, PARP inhibitors, combined therapy, olaparib
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UNIWERSYTET OPOLSKI

WPŁYW CZYNNIKÓW 
ŻYCIA CODZIENNEGO 

NA DEGRADACJĘ KOLAGENU

Streszczenie: Kolagen jest białkiem, które ma duże znaczenie dla naszego or-
ganizmu. W zależności od typu wchodzi w skład różnych struktur oraz pełni 
określone funkcje. Istnieje wiele czynników które wpływają negatywnie na 
białko doprowadzając do jego zniszczenia. Celem pracy jest przedstawienie 
procesu degradacji kolagenu oraz czynników środowiskowych przyspiesza-
jących ten proces, którymi są: nikotyna, alkohol, cukier, promieniowanie  
UV oraz metaloproteinazy. W niniejszej pracy została poruszona taka tematy-
ka, w celu uświadomienia społeczeństwa jakie skutki niesie za sobą narażenie 
na powyższe czynniki oraz jakie działania mogą spowolnić starzenie się orga-
nizmu. Do realizacji celu zastosowano metody badawcze takie jak przegląd 
literatury, analizę i syntezę. 

Słowa kluczowe: kolagen, degradacja, starzenie, środowisko

WPROWADZENIE

Kolagen to jedno z najważniejszych białek organizmu, które w zależności 
od typu pełni różne funkcje lub stanowi jeden ze składników budulcowych 
tkanek (Żelaszczyk, Waszkielewicz, Marona 2012, s.14-15). Charakterystycz-
ną cechą tej grupy białek jest wysoka wytrzymałość na urazy mechaniczne, 
działanie czynników chemicznych lub fizycznych, dlatego znajdują się w tylu 
narządach naszego organizmu. Jest on jednym z głównych budulców w tkanki 
łącznej i jednocześnie pełni funkcję łącznika, łącząc elementy znajdujące się 
w tkance. Dzięki temu tkanka łączna stanowi ścisłą spójność (Morąg, Burza 
2017, s.77-100).
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Białko kolagenowe pełni również funkcję łącznika między tkanką łączną 
a nabłonkową. Dotyczy to skóry właściwej i naskórka, dzięki czemu dochodzi 
do integralności między tymi dwoma różnym pod względem histologicznym 
tkankami. Skóra przez to jest mniej podatna na urazy mechaniczne, takie jak: 
uderzenia, rozciąganie czy otarcia (Morąg, Burza 2017, s.77-100).

Ważną cechą kolagenu jest bardzo dobra zdolność wiązania wody. Nie 
dzieje się to przez przypadek. Włókna wiążą wodę w celu zachowania swoich 
cech, takich jak właściwości chemiczne i fizyczne oraz budowę strukturalną. 
Zwiększa to odporność skóry na czynniki mechaniczne, ponieważ jest wte-
dy bardziej napięta i elastyczna, dzięki czemu pełni rolę bariery ochronnej 
naszego organizmu (Morąg, Burza 2017, s.77-100). Dobrze nawodniona 
skóra skutkuje szybszymi przemianami metabolicznymi, ponieważ do prawi-
dłowego przebiegu procesów biochemicznych jest potrzebna woda. Dlatego 
tak ważne jest jej picie, które nie tylko gasi pragnienie, ale również pobudza 
metabolizm, dotlenia organizm, nawilża i uelastycznia skórę, wspiera trans-
port składników aktywnych do narządów. Ten aspekt jest szczególnie ważny 
podczas różnych terapii zabiegowych (Łukasik 2019 s.65). 

Typem kolagenu przeważającego w skórze jak i w organizmie człowieka 
jest kolagen typu I. Stanowi on 85-90% masy wszystkich kolagenów skóry. 
Pełni on przede wszystkim funkcję rusztowania dla błon podstawnych, więza-
deł, ścięgien, skóry czy ścian naczyń krwionośnych (Żelaszczyk, Waszkielewicz, 
Marona 2012, s.14). Kolagen typu I łączy się z proteoglikanami. Formują się 
one we włókna i wiązki włókienek tworząc tkankę podporową, która nadaje 
wytrzymałość i sztywność narządom (Varma, Orge, Schreiber 2016, s.50-51).

Typ II kolagenu znajduje się przede wszystkim w chrząstce i ciele szkli-
stym. Tworzy on sieci włókien fibrylarnych, które zapewniają wytrzymałość 
chrząstki na rozciąganie. Zapewnia on również tkance chrzęstnej odpowiedni 
poziom nawodnienia. Ważnymi aminokwasami, które zwiększają produkcję 
kolagenu typu II są: glicyna, prolina, lizyna, hydroksyprolina i hydroksylizy-
na. Odpowiedni ich poziom obniża degradację tkanki chrzęstnej, co może 
występować przy chorobie zwyrodnieniowej stawów (Mitek i in. 2016, s.19; 
Czubak, Żbikowska 2014, s.247).

Kolagen typu III występuje przede wszystkim w naczyniach krwiono-
śnych, jelitach, macicy i skórze. W skórze koreluje on z kolagenem typu I. 
Oplątuje się on wokół włókien kolagenowych typu pierwszego, aby miały 
one odpowiednie ułożenie w skórze. Struktura ta zapewnia sprężystość skó-
ry (Czubak, Żbikowska 2014, s.247). Występuje on w największej ilości  
w świeżej bliźnie, który po 6-12 miesiącach przekształca się w kolagen typu I. 
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Powstaje w fazie właściwej gojenia się rany. Wchodzi w skład ziarniny, czyli 
tzw. młodocianej tkanki łącznej, silnie ukrwionej, która ma kolor czerwony. 
Synteza tego białka przebiega w bardzo intensywny sposób, dlatego podczas 
tego procesu uaktywniają się metaloproteinazy niszczące kolagen, aby nie do-
szło do przerostu i stwardnienia blizny (Kołodziejczak 2019 s.107, 205).

Oprócz tych trzech najważniejszych typów kolagenu w organizmie czło-
wieka znajdują się również typy kolagenów takich jak: typ IV znajdujący się  
w błonach podstawnych, typ V inaczej nazywany śródmiąższowym, jego od-
mianą jest typ VI kolagenu, typ VII – nabłonek, skóra i zewnętrzna strona 
tętnicy, typ VII ma swoją lokalizację w śródbłonku. Niektóre typy kolagenów 
korelują z innymi typami i zaliczają się do nich typy IX, X, XI występujące ra-
zem z kolagenem typu II w chrząstkach oraz typ XII, który z typem I i III ulo-
kowany jest w wielu tkankach (Nowak-Żuchowska, Żuchowski 2019 s.6-10).

Motywem przewodnim pracy jest weryfikacja następującej hipotezy: 
„Kolagen jako ludzkie białko i związek organiczny jest podatny na zniszczenie 
pod wpływem opisanych czynników jako proces nieodwracalny”. Powyższa 
hipoteza zostanie oceniona jako pozytywna lub negatywna po przedstawieniu 
konkretnych przypadków na końcu pracy w podsumowaniu. Zostaną rów-
nież przedstawione wnioski z przeprowadzonej metody badawczej. W ramach 
przeglądu literatury przejrzano 20 prac. Polegał on na przeanalizowaniu in-
formacji z prac naukowych zaczerpniętych głównie z platformy Google Scho-
lar. Informacje te poddano analizie, w wyniku czego uzyskano ocenę wyżej 
przedstawionej hipotezy. Podczas analizy rozłożono każdy proces bioche-
miczny na pojedyncze elementy składowe oraz zbadano funkcjonowanie tych 
struktur. Uzyskane informacje o składowych poddano syntezie, aby finalnie 
zweryfikować hipotezę o wyżej wymienionej treści. 

DEGRADACJA KOLAGENU JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW 
STARZENIA SIĘ ORGANIZMU

Wraz z wiekiem organizm traci zdolności regeneracyjne, co nazywane jest 
starzeniem się. Zaczynają przeważać procesy niszczenia organizmu, prowadząc 
do zaburzeń homeostazy ustroju. Organizm nie jest w stanie naprawić uszko-
dzonych struktur oraz syntetyzować nowych związków w takim tempie jak 
w wieku młodzieńczym, którego początki mają miejsce około 25 roku życia 
(Przylipiak 2017, s.33). Zmniejszona zostaje głównie synteza kolagenu typu I, 
a tuż po niej pod względem ilości typu III. Nowopowstałe włókna w okresie 
starzenia się są pofałdowane, nie są już tak elastyczne, twardsze, ulokowane 
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zostają w sposób przypominający losowy. Z wiekiem zmniejsza się również za-
wartość estrogenów co wpływa na zmniejszenie syntezy kolagenu głównie typu 
I, III i VII, które wpływają również na czynniki wzrostu. Organizm traci wraz 
z wiekiem zdolność do regeneracji, co wiąże się z degradacją kolagenu. Dodat-
kowo zostaje ten proces nasilony poprzez wydzielanie cytokin. Zmniejsza się 
również produkcja kwasu hialuronowego, który występujący w skórze w for-
mie żelu znajduje się między włóknami kolagenowymi. To dodatkowo osłabia 
wytrzymałość włókien. Kolagen w warstwie brodawkowatej przestaje spełniać 
swoją rolę jako czynnik podporowy, czego przyczyną jest mocno zauważalny 
spadek ilości elastyny, a nawet jej zanik. Wszystkie te wyżej wymienione pro-
cesy przyspieszają współczesne nawyki i czynniki środowiskowe (Wojnarowicz 
i in. 2021, s.117; Resich-Kozieł, Niemyska 2020, s.17-22).

PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE

Skóra to narząd, który działa jak tarcza. Chroni organizm przed czynni-
kami mechanicznymi, atmosferycznymi, w tym promieniowaniem ultrafiole-
towym. Promieniowanie UV dzieli się według parametru w postaci długości 
fali na promieniowanie UVA, UVB i UVC. Najdłuższą falę posiada promie-
niowanie UVA (320-400 nm), następne jest UVB (320-290 nm), a promie-
niowaniem o najkrótszej fali jest UVC (290-200 nm). UVC praktycznie nie 
dociera do atmosfery ziemskiej (wyjątek mogą stanowić wysokie szczyty gór-
skie i obszary okołobiegunowe), ale ze względu na stan ilości ozonu krótsze 
fale mają większe możliwości dotarcia do powierzchni Ziemi. Promieniowa-
nie UVB to około 5% całego promieniowania UV. Nie przenika ono przez 
szyby okienne i chmury, ale łatwo penetruje przez wodę. Największe nasilenie 
tego promieniowania występuje między godziną 10 a 15, szczególnie latem. 
UVB jest przede wszystkim odpowiedzialne za zmiany pigmentacyjne, co sil-
nie pobudza melanocyty jako reakcja obronna, oraz rumień na skórze. Mimo 
że dociera tylko do naskórka, również ma wpływ na rozwój nowotworów skó-
ry. Promieniowanie to nie tylko wpływa drażniąco na skórę, ale również na 
spojówki, co może doprowadzić do powstania zaćmy. Promieniowanie UVA 
to aż 95% całego promieniowania. Dzieli się dodatkowo na UVA1 (340-
400 nm) oraz UVA2 (320-340 nm). Ten drugi jest szczególnie niebezpiecz-
ny, ponieważ ma najsilniejszy wpływ na rozwój nowotworu skóry. Dociera 
ono do skóry właściwej i przede wszystkim to promieniowanie odpowiada 
za opaleniznę. Przenika ono przez szyby okienne, chmury, a nawet ubrania.  
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Jego nasilenie jest takie samo o każdej porze roku. To ono jest główną przy-
czyną fotostarzenia się skóry (Kołodziejczak 2019, s.173-174). 

Patrząc pod względem histologicznym, uszkodzeniu poprzez działanie 
słońca ulegają struktury naskórka i skóry właściwej. W naskórku dochodzi do 
pogrubienia warstwy rogowej oraz ziarnistej, struktura DNA keratynocytów 
ulega naruszeniu, upośledzenia komórek Langerhansa, a także melanocytów. 
W skórze właściwej dochodzi do tzw. elastozy posłonecznej, czyli zwiększenia 
uszkodzonych włókien elastycznych. Najważniejszym aspektem jest oddzia-
ływanie promieni ultrafioletowych na kolagen i fibroblasty. Promieniowanie 
UVA docierając do skóry właściwej powoduje aktywację komórek nacieku za-
palnego powodując pobudzenie enzymów z grupy metaloproteinaz odpowia-
dających za degradację kolagenu i elastyny. Dochodzi do uszkodzenia przede 
wszystkim kolagenu typu I, co skutkuje zmniejszeniem jego ilości w skórze 
właściwej. Jako, że typ I kolagenu jest szczególnie istotny w budowie skó-
ry, dochodzi do zmniejszenia elastyczności, jędrności i zmniejszenia czynnika 
podporowego, co w konsekwencji prowadzi do powstawania głębokich bruzd 
i zmarszczek. Jest to typowy objaw skóry objętej fotostarzeniem. Zdegrado-
wanych włókien kolagenowych nie da się tak szybko odbudować, ponieważ  
fibroblasty, które również zostają uszkodzone przez promieniowanie UV nie 
są w stanie tak szybko produkować nowego kolagenu jak wcześniej. Dodat-
kowo ten proces zostaje spowolniony przez uszkodzone naczynia krwionośne, 
wokół których powstaje stan zapalny, część z nich zanika, a w niektórych świa-
tło naczynia ulega zrostowi, przez co przepływ krwi ze składnikami odżywczy-
mi staje się niemożliwy. Poważne uszkodzenie skóry właściwej jest podstawą 
do rozwoju czerniaka – raka skóry (Kuros i in. 2019, s.408-409).

Aby uniknąć przedwczesnego starzenia, tym samym zapobiegając uszko-
dzeniu skóry, należy stosować kremy ochronne, nie tylko w okresie letnim, ale 
przez cały rok. Najlepszym rozwiązaniem są kremy zawierające filtry fizyczne 
i chemiczne oraz wysoki czynnik ochrony przeciwsłonecznej (SPF – ang. sun 
protection factor). Im jaśniejsza karnacja, tym czynnik powinien być wyższy. 
Należy również suplementować witaminę C, która jest składnikiem niezbęd-
nym do syntezy kolagenu, a jednocześnie antyoksydantem i substancją rozja-
śniającą przebarwienia posłoneczne (Kuros i in. 2019, s.410).

METALOPROTEINAZY

Metaloproteinazy to enzymy należące do hydrolaz, nazywane także  
metaloprotezami albo kolagenazami. Stanowią grupę 23 związków 
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cynkozależnych endopeptydaz. Jak sama nazwa wskazuje, zawierają one cynk, 
który odpowiada za katalizowanie reakcji chemicznych. Metaloproteinazy 
charakteryzują się tym, że każdy z nich zawiera ten sam składnik budowy, 
powtarzający się w cząsteczce. Fragmenty te nazywane są inaczej domenami, 
które charakteryzują się zróżnicowaniem aminokwasów i jonów w zależności 
od rodzaju enzymu (Tyszczuk 2013, s.39).

Metaloproteinazy znajdują się w każdej tkance i narządzie naszego organi-
zmu. Ich głównym zadaniem jest przyspieszanie procesu hydrolizy w macierzy 
zewnątrzkomórkowej wiązań peptydowych, głównie włókien kolagenowych. 
Katalizator ten jest potrzebny podczas procesu regeneracji uszkodzonej tkan-
ki, zabliźniania tkanek czy modyfikacja tkanki kostnej lub chrzęstnej. Może 
on również przyspieszać reakcje niepożądane dla organizmu, które występu-
ją w etiologii chorób o podłożu autoimmunologicznym lub genetycznym,  
takich jak: łuszczyca, choroby pęcherzowe, liszaj płaski i trądzik różowaty. Wy-
dzielane są one jako proenzymy pozbawione aktywności. Zyskują ją dopiero 
poza komórką po odłączeniu cysteiny od związku, kiedy zostanie odsłonięte 
centrum aktywne enzymu. Aktywność swoją zyskują w pH obojętnym, a ich 
miejscem działania jest przede wszystkim macierz zewnątrzkomórkowa (Tysz-
czuk 2013, s.39-41). Ich zadaniem w tym obszarze jest degradacja niektó-
rych struktur oraz zmiana budowy macierzy. Metaloproteinazy niszczą przede 
wszystkim kolagen, fibronektynę oraz lamininę, aby przygotować miejsce na 
nowo zsyntetyzowane składniki komórki. Dzięki temu mają też swój udział 
w reakcjach zwalczania stanów zapalnych oraz modyfikacji funkcjonowania 
komórkowego. Poprzez działanie tych enzymów reakcje komórkowe przebie-
gające w macierzy zewnątrzkomórkowej pozostają w homeostazie (Bosiacki, 
Lubkowska 2019, s.105).

W wyniku oddziaływania szkodliwego promieniowania UV dochodzi do 
nadmiernej aktywacji metaloproteinaz, szczególnie tych odpowiedzialnych za 
degradację kolagenu. Należą do nich: MMP-1, MMP-8, MMP-13. W tym 
patologicznym procesie niszczą kolagen, nawet ten, który nie nadaje się jesz-
cze do degradacji, oraz zmniejszają jego produkcję. Według badań przeprowa-
dzonych in vitro głównym celem metaloproteinaz aktywowanych przez pro-
mieniowanie ultrafioletowe jest atakowanie fibroblastów. Metaloproteinazy 
mają również wpływ na proces starzenia wewnątrzpochodnego. Odpowiadają 
za to, że skóra staje się bledsza (Tyszczuk 2013, s.39-40).

Według przeprowadzonych badań bardzo dobry wpływ na hamowanie 
aktywności metaloproteinaz mają oleje z dyni oraz konopii. Pierwszy olej po-
biera się z dyni zwyczajnej (łac. Cucurbita pepo). W 99% zapobiega aktywacji 
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metaloproteinaz. Dodatkowo, dzięki swojej budowie chroni włókna kolage-
nowe i kolagenowe przed rozpadem oraz pomaga w prawidłowym ich siecio-
waniu. Oddziałuje przede wszystkim na produkcję typu I kolagenu o 62%, 
pełniącego funkcję rusztowania skóry (Tyszczuk 2013, s.40). Olej z konopii 
siewnej (łac. Cannabis sativa L) chroni włókna kolagenowe przed degradacją 
obniżając aktywność metaloproteinaz, dzięki czemu skóra zachowuje swoją 
strukturę. Olej CBD zwiększa długość funkcjonowania włókien kolageno-
wych oraz pobudza syntezę enzymów odpowiedzialnych za ich prawidłowe 
ułożenie w tkance (Grymel, Grabiec, Nurkowska 2021, s.299-303).

NIKOTYNA

Papierosy są najczęściej stosowaną używką w celu redukcji stresu.  
W Polsce w 2011 roku odnotowano, że prawie co trzeci Polak jest aktywnym 
palaczem, a coraz więcej dzieci do 17 roku życia rozpoczyna swoją przygo-
dę z paleniem tytoniu. Głównym celem palaczy jest pozyskiwanie nikotyny  
ze spalającego się tytoniu. Papieros nie zawiera jednak tylko czystego tytoniu 
w składzie, a mnóstwo szkodliwych substancji. Tytoń ulegający reakcji spala-
nia niecałkowitego zawiera ponad 4300 szkodliwych, toksycznych, mutagen-
nych, rakotwórczych substancji. Dzielą się one na dwie grupy: te co zostają 
wchłaniane w układzie oddechowym i jamie ustnej oraz te co penetrują do 
narządów, tkanek i naczyń krwionośnych. Składniki te, absorbowane przez 
palacza mają charakter lipofilny i praktycznie nieaktywny. Dopiero kiedy zo-
staną zmetabolizowane w wątrobie przez cytochromy P-450 ich aktywność 
staje się bardzo silna i są w stanie zaatakować nawet DNA. Działając na kwas 
deoksyrybonukleinowy zakłócają charakterystyczne procesy zachodzące w ją-
drze, jak replikacja, translacja i transkrypcja. Skutkuje to powstawaniem mu-
tacji między innymi w genach kodujących funkcjonowanie fibroblastów, co 
może doprowadzić do upośledzonego syntetyzowania włókien kolagenowych. 
Nikotyna w znacznym stopniu zmniejsza żywotność włókien kolagenowych 
oraz zwiększa indukcję metaloproteinaz, a dokładnie MMP-1 odpowiedzial-
nej za degradację kolagenu. Kolagen wraz z elastyną przestają pełnić funkcję 
rusztowania dla skóry, ponieważ dym tytoniowy powoduje, że oba te białka 
zostają zespolone w zobojętniałą strukturę niewykazującej żadnej aktywności. 
Palenie papierosów ma również wpływ na włókna kolagenowe poprzez działa-
nie na układ hormonalny. Szkodliwe substancje oddziałują na jajniki zmniej-
szając aktywność enzymów odpowiedzialnych za syntezę estrogenu. Obniże-
nie stężenia tego hormonu upośledza funkcjonowanie fibroblastów, komórek 
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naskórka i skóry właściwej, melanocytów, komórek dendrytycznych, gruczo-
łów łojowych i potowych, mieszkach włosowych, makrofagach i komórkach 
śródbłonka naczyń. Dzieje się tak, ponieważ w tych strukturach zawarte są 
receptory estrogenowe α i β. Zaburzenia te zostają uwidocznione w postaci  
utraty jędrności, nawilżenia i grubości skóry. Skóra przypomina tę w okre-
sie menopauzalnym. U kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą  
w postaci antykoncepcji i jednocześnie palących papierosy, obraz histologiczny 
skóry nie wygląda lepiej. Mimo dostarczania organizmowi hormonów płcio-
wych, nie poprawia się wygląd skóry, ponieważ są one pochodzenia egzogen-
nego, a syntetyczny estrogen nie jest w stanie unieszkodliwić działania tytoniu  
(Banasiak 2015, s.243-249). 

Dym tytoniowy oddziałuje również na czynniki wzrostu (odpowiedzial-
ne między innymi za syntezę kolagenu) odpowiedzialne za wzrost komórek. 
Upośledza on aktywność keratynocytów na czynniki wzrostu, a dokładnie 
transformujący czynnik wzrostu β1 (TGF-β1- ang. transforming growth 
factor beta 1). Składniki dymu stymulują aktywację tego czynnika wzrostu 
w wersji latencyjnej. Nikotyna ma również wpływ na naczynia krwionośnie 
powodując ich kurczenie się. W konsekwencji prowadzi to do dostarczenia 
składników odżywczych i tlenu do tkanek w mniejszej ilości. Dochodzi rów-
nież do zwiększonego stężenia dwutlenku węgla we krwi, który wchodzi w re-
akcję z hemoglobiną powodując powstawanie karboksyhemoglobiny. Synteza 
składników tkanek nie zachodzi w fizjologicznym tempie, co w konsekwencji 
prowadzi do zmniejszenia ich wytwarzania oraz obniżenia ich jakości. Obni-
ża się również stężenie witamin A, C, E odpowiedzialnych za antyoksydację, 
procesy regeneracyjne oraz elastyczną skórę, jednocześnie zwiększając syntezę 
wolnych rodników (Banasiak 2015, s.243-249).

ALKOHOL

Alkohol to druga z najchętniej korzystanych używek, tuż obok papiero-
sów. Ponad 30% osób konsumuje alkohol co najmniej raz w tygodniu (Wro-
nowska, Rodak 2020, s.322). Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że również 
wpływa on na proces starzenia się skóry. Spożywany w większych ilościach po-
woduje odwodnienie skóry oraz zmniejsza zawartość składników mineralnych 
niezbędnych do zachodzenia reakcji w skórze (Witkowska, Matławska 2020, 
s.68). Mikroelementy, takie jak na przykład żelazo, są niezbędne do prawi-
dłowej syntezy kolagenu, czy miedź, która w konfiguracji z białkami pobu-
dza fibroblasty zwiększając syntezę kolagenu (Kołodziejczak 2019, s.55-56; 
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Gruchlik, Chodurek, Dzierżewicz 2010 s.30). Zwiększa się ilość zmarszczek, 
skóra staje się matowa, sucha, ziemista oraz jest podatna na uszkodzenia. Do-
datkowo zostają uszkodzone naczynia krwionośne, dostarczające składników 
odżywczych i tlenu do prawidłowego funkcjonowania skóry. Pod wpływem 
alkoholu mogą zostać one tak rozszerzone, że powstaje rumień (Witkowska, 
Matławska 2020, s.68).

CUKIER

Obserwuje się coraz większą podaż na słodycze i napoje gazowane. 
Wszystkie te produkty mają dobre walory smakowe za sprawą występowania 
w nich między innymi syropu glukozowo-fruktozowego. Wiele osób, szcze-
gólnie tych, dla których zachowanie młodego wyglądu jest priorytetem, nie 
zdaje sobie sprawy jak inferencyjna jest wysoka podaż cukru, która wpływa 
na proces starzenia się skóry (Winiarska-Mieczan, Samolińska, Kowalczuk-

-Vasilev 2022, s.9-10).
Dieta bogata w cukry wiąże się z szybciej postępującym procesem starze-

nia się nie tylko skóry, ale również całego organizmu. Stężenie cukru we krwi 
jest wprost proporcjonalne do szybkości starzenia się organizmu. Za przyspie-
szenie tego procesu jest odpowiedzialna glukoza, która łączy się z białkami  
w konformacje tworząc produkty końcowe zaawansowanej glikacji (AGE  
ang. Advanced Glycation End Products), które również stymulują wolne 
rodniki. Proces ten zachodzi poprzez nieenzymatyczną reakcję glikacji, któ-
ra polega na przyłączaniu cząsteczki glukozy do białka, a dokładnie wolnej 
grupy aminowej pierwszorzędowej terminalnego aminokwasu występującego 
w tym białku. Skłania on do syntezy wiązań krzyżowych, których ilość zwięk-
sza się wraz z procesem starzenia się organizmu. W wyniku tego w kolagenie 
występuje zwiększona ilość wiązań krzyżowych. Prowadzi to do uszkodzenia 
włókien kolagenowych, które jednocześnie tracą swoją funkcję elastyczną  
i podporową. Włókna te jest bardzo trudno zregenerować przez nasz orga-
nizm. Zmianom podlegają również struktury elastyny i fibroblastów. Skut-
kiem tych mechanizmów jest spadek elastyczności i jędrności skóry, zwięk-
szonej podatności na rozciąganie oraz ścieńczenia skóry. Może nawet dojść 
do tego, że wyraz twarzy w wyniku wszystkich tych procesów zostanie zmie-
niony. Podobne reakcje na cukier dotyczą również osób chorych na cukrzy-
cę. W wyizolowanych fibroblastach od chorego pacjenta zauważono mniejszą 
zdolność do podziałów komórkowych oraz zwiększenie szybkości uwidacz-
niania oznak starzenia na skórze. Duża ilość glukozy we krwi wpływa także 
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na mitochondria. Osłabia ona działanie organelli w wyniku czego potencjał 
wewnątrzbłonowy spada. Tempo starzenia się wywołane działaniem glukozy 
można jednak spowolnić stosując liczne antyoksydanty, takie jak: witaminy 
A, C, E, mikroelementy, β-karoten, pijąc herbatę czy kawę, stosując liczne 
zioła i przyprawy (bazylia, oregano, majeranek, rozmaryn, szałwia, tymianek), 
spożywając warzywa i owoce (czosnek, jarmuż, szpinak, kapusta, brukselka, 
brokuły, buraki, cytryny), ale przede wszystkim należy ograniczyć nadmiar 
spożycia cukru (Dąbrowska-Gralak, Głuszewski 2021, s.346; Winiarska-Mie-
czan, Samolińska, Kowalczuk-Vasilev 2022, s.14-16).

PODSUMOWANIE

Kolagen jako jedno z najważniejszych białek naszego organizmu, w za-
leżności od typu pełni różne funkcje. Proces, który powoduje niszczenie tego 
białka nazywa się degradacją kolagenu. Zachodzi on szybciej po 25 roku życia 
oraz w wyniku narażenia na czynniki, do których należą promieniowanie UV 
oraz używki takie jak papierosy, alkohol czy cukier. Brak codziennego stoso-
wania kremów z filtrem (nazywanymi inaczej SPF) powoduje uszkodzenia ko-
lagenu oraz fibroblastów, bez których synteza nowych włókien kolagenowych 
jest niemożliwa. Społeczeństwo niweluje stres paleniem, piciem alkoholu 
oraz spożywaniem słodkich przekąsek lub napojów. Używki te stymulują po-
wstawanie wolnych rodników i doprowadzają nawet do uszkodzenia naczyń 
krwionośnych jak w przypadku alkoholu. Reasumując powyższe rozważania 
na temat kolagenu i czynników degradujących, przedstawiona wyżej hipoteza 
została oceniona pozytywnie. Na tej podstawie można wysnuć wnioski, że 
każdy negatywny czynnik ma znaczący wpływ na trwałą degradację struktury 
kolagenu, a także wywołuje szereg innych niepożądanych zmian. Każda sub-
stancja powoduje powstawanie nowego związku, który ma znaczący wpływ 
na stan zdrowia organizmu. Zapoczątkowuje on procesy, które mobilizują 
organizm do syntezy nowych struktur. Z wiekiem nie są one w stanie zacho-
dzić tak szybko, jak w przypadku młodych osób do 25 roku życia. Powoduje 
to zaburzenia homeostazy organizmu, która prowadzi do nieprawidłowego 
jego funkcjonowania. Bardzo ważnym wnioskiem jest ograniczenie narażenia 
na powyższe czynniki, najlepiej do minimum oraz poszukiwania ich zamien-
ników. Są to warte zagłębienia obszary, które zostały częściowo poruszone  
w pracy. Temat ten jest na razie mało powszechny, ale wraz ze wzrostem 
publikowanych badań będzie on łatwiej dostępny, przez co wzrośnie świado-
mość społeczeństwa. 
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THE IMPACT OF EVERYDAY FACTORS  
ON COLLAGEN DEGRADATION

Summary: Collagen is a protein that is of great importance to our body. 
Depending on the type, it is part of various structures and performs specific 
functions. There are many factors that negatively affect the protein leading to 
its destruction. The purpose of this work is to present the process of collagen 
degradation and environmental factors that accelerate this process, which are 
nicotine, alcohol, sugar, UV radiation and metalloproteinases. The present 
study addresses such topics in order to make the public aware of the effects of 
exposure to the above factors and what actions can slow down aging. Research 
methods such as literature review, analysis and synthesis were used to achieve 
the goal.

Keywords: collagen, degradation, aging, environment
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UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

HODOWLA DOMOWA AGAMY 
BRODATEJ KARŁOWATEJ 

(POGONA HENRYLAWSONI)

Streszczenie: Terrarystyka staje się coraz bardziej popularna i zyskuje coraz 
większe uznanie wśród ludzi ze względu na możliwość posiadania egzotycz-
nego zwierzęcia w swoim domu. Celem artykułu jest scharakteryzowanie wa-
runków jakie należy spełnić, aby utrzymywać w warunkach domowych agamę 
brodatą karłowatą (Pogona henrylawsoni). Zostaną omówione poszczególne 
etapy i wymogi hodowlane tego gatunku, które są niezbędne, aby zapewnić 
zwierzęciu odpowiedni poziom dobrostanu. Zaczynając od budowy zbiornika 
o konkretnym biotopie oraz dobranie pasujących elementów wystroju, przez 
skompletowanie odpowiednich sprzętów zapewniających optymalną tempe-
raturę w terrarium, kończąc na wybraniu owadów karmowych służących jako 
pokarm i zastosowanie prawidłowej suplementacji. Właściwa opieka zmniejsza 
ryzyko występowania chorób pasożytniczych, poprawia ogólne samopoczucie 
zwierzęcia, a także daje satysfakcję z hodowli na długie lata.

Słowa kluczowe: agama brodata karłowata, terrarium, utrzymanie, dobrostan

WPROWADZENIE

Przez ostanie lata terrarystyka zyskuje coraz większe uznanie wśród ludzi, 
gdyż pozwala im na utrzymywanie egzotycznych zwierząt we własnym domu. 
Przekłada się to na większe zainteresowanie posiadania zwierzęcia, które nie 
jest tak popularne jak większość gatunków zwierząt uznanych za domowe 
tj. pies, kot czy chomik. Takie hobby ma swoich miłośników, ale i również 
przeciwników. Pierwsza grupa to osoby, który odnaleźli swoją pasję i chcąc 
posiadać np. jaszczurkę jeszcze przed zakupem określonego gatunku gada, 
uzupełniają swoją wiedzę o rzeczy najbardziej istotne w hodowli wybranego 
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zwierzęcia. Zbieranie właściwych informacji wiąże się z tym czy dana osoba 
będzie w stanie zapewnić odpowiednie warunki pod kątem wymogów hodow-
lanych względem np. biotopu w terrarium czy sposobie żywienia. Natomiast 
druga grupa to osoby uważające, w skrajnych przypadkach, że takie hobby za 
wymysł czasów współczesnych. Agama brodata karłowata (Pogona henrylaw-
soni) zwana też mniejszym kuzynem agamy brodatej (Pogona vitticeps) staje 
się coraz bardziej popularna wśród hobbystów zwierząt egzotycznych w celu 
amatorskiej hodowli gadów. Jest to łatwa w utrzymaniu jaszczurka i odporna 
na błędy początkujących hodowców. Nazwę „karłowata” zawdzięcza znacznie 
mniejszym rozmiarom, które osiągają osobniki dorosłe w przeciwieństwie do 
agamy brodatej, co czyni z niej najmniejszy gatunek spośród agam. Celem tej 
pracy jest omówienie poszczególnych wymogów jakie należy spełnić przygo-
towując się na utrzymywanie tej jaszczurki w warunkach domowych. Przy-
gotowanie zbiornika, który będzie imitował naturalne środowisko w jakim 
agamy występują, dobranie odpowiedniego rodzaju pokarmu oraz zgłębianie 
wiedzy na temat możliwych chorób daje możliwość szybszego oraz skutecz-
nego leczenia i zminimalizowanie występowania potencjalnych problemów 
hodowlanych.

BIOLOGIA GATUNKU AGAMA KARŁOWATA

Agama karłowata (Pogona henrylawsoni) jest coraz częściej wybieranym 
gatunkiem do amatorskiej hodowli terraryjnej gadów (Rys.1). Dorasta ona do 
30 cm długości ciała wraz z ogonem, co czyni z niej najmniejszy gatunek spo-
śród rodzaju Pogona (Papiór 2011, s. 11). Jaszczurka ta jest bardzo ciekawska 
i daje się oswoić swojemu przyszłemu opiekunowi. Staje się łatwiej dostępna 
i jest gatunkiem polecanym dla początkujących terrarystów. Nie obejmuje 
jej Konwencja Waszyngtońska (CITES), nie jest gatunkiem uznanym za in-
wazyjny oraz nie jest wpisana na listę gatunków objętych ochroną (Gwiazda 
2019, s. 13). Dożywa około 10 lat, ale wszystko zależy od odpowiednich wa-
runków hodowlanych i diety, która powinna być jak najbardziej urozmaicona 
i zawierać pokarm roślinny i mięsny w postaci owadów.

Systematyka agamy brodatej karłowatej (Gwiazda, 2019, s. 12):

• Królestwo: Zwierzęta – Animalia;
• Typ: Strunowce – Chordata;
• Podtyp: Kręgowce – Vertebrata;
• Gromada: Gady – Reptilia;
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• Rząd: Łuskonośne – Squamata;
• Rodzina: Agamowate – Agamidae;
• Rodzaj: Pogona; 
• Gatunek: Pogona henrylawsoni. 

Rysunek 1. Agama karłowata (Pogona henrylawsoni).

Źródło: opracowanie własne.

Agama karłowata jest jaszczurką wykazującą największą aktywność  
w ciągu dnia, przez co jej zmysł wzroku jest bardzo dobrze rozwinięty (Frey-
nik 2009). Większość czasu spędza na wygrzewaniu się w promieniach słonecz-
nych leząc na kamieniach lub skałkach, wtapiając się w otoczenie, co sprawia, 
że jest słabiej widoczna dla potencjalnych drapieżników. W eksploatacji oto-
czenia służy im również język z rozwidloną końcówką, który pobiera cząstki 
zapachowe i przenosi je do narządu Jacobsona znajdującego się na podnie-
bieniu. Pomaga również w poszukiwaniu pokarmu. (Lanka i Vit 1993, s. 13-
16). U tych gadów nie występuje charakterystyczne nadymanie podgardla jak  
u Pogona vitticeps, ale obserwuje się zmianę jego kolorystyki w zależności od 
nastroju jaszczurki. Kiedy są one zdenerwowane przyjmują ciemne zabarwienie 
(Freynik 2009). Grzbiet tych jaszczurek jest najczęściej w kolorach brązowo– 
pomarańczowych, z charakterystycznymi plamami w liczbie od pięciu do 
siedmiu par. Ogon jest pokryty naprzemianległymi pasami ciemniejszymi  
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i jaśniejszymi. U tych jaszczurek nie obserwuje się zjawiska autotomii, czyli od-
rzucania ogona w razie niebezpieczeństwa. W razie utraty kawałka lub całości 
ogona, nie odrasta on, lecz to miejsce zarasta chrząstką (Dieckmann, 2007).

Rozwój osobniczy

Agamy te zaraz po wykluciu są bardzo żywe i energiczne, a przyjmowanie 
pokarmu zaczynają mniej więcej trzy dni po wchłonięciu woreczka żółciowe-
go. Z reguły są to jaszczurki o spokojnym temperamencie, ale w momencie 
zagrożenia potrafią syczeć z otwartym pyskiem lub w ostateczności ugryźć. 
Wraz z wiekiem agamy spada częstotliwość przechodzonych wylinek, czyli 
zrzucania zrogowaciałej warstwy naskórka. U młodych osobników wylinki 
są bardzo częste, średnio 1 wylinka na 1,5 tygodnia a u dorosłych raz na pół 
roku. Proces linienia przebiega etapami co znaczy, że naskórek zrzucany jest  
z poszczególnych partii ciała w różnych odstępach czasu. Agama ocierając się 
o elementy wystroju w terrarium pozbywa się zrogowaciałej warstwy naskórka, 
ale nie zjada jej tak jak to występuje u eublefarów lamparcich (Eublepharis ma-
cularius). U podrostków agamy karłowatej (10-15 cm długości ciała) zauważa 
się zmniejszoną ilość aktywności ruchowej w ramach eksploatacji otoczenia, 
gdyż jaszczurka spędza większość czasu wygrzewając się pod źródłem ciepła  
a większą aktywność wykazuje podczas polowania na owady. Dorosłe jaszczur-
ki tego gatunku są znacznie mniej aktywne niż noworodki czy podrost-
ki. Spędzają większość czasu w jednym miejscu najczęściej wygrzewając się, 
a w ramach aktywności dobowej przemieszczają się w chłodniejsze miejsce. 
W grupowym systemie utrzymania jaszczurek często można zaobserwować 
dominację jednego osobnika nad drugim, ale nie obserwuje się agresji we-
wnątrzgatunkowej. Jednakże utrzymywanie dwóch samców w jednym zbior-
niku może skończyć się krwawymi walkami o terytorium, prowadzące nawet 
do śmierci jednego z nich. Zdominowany osobnik będzie pokazywał swoją 
uległość powolnym zataczaniem przednią kończyną kręgów w powietrzu, tzw. 
arm waving. Nie należy utrzymywać młodych osobników z dorosłymi, gdyż 
może się to zakończyć kanibalizmem ze strony większego z nich. Jaszczurki te 
dożywają około 10 lat, ale w hodowli domowej i przy zapewnieniu odpowied-
niego dobrostanu oraz opieki weterynaryjnej nawet 12 lat.
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HODOWLA W TERRARIUM

Odpowiednie terrarium jest niezmiernie istotne do prawidłowego roz-
woju gadów w hodowli domowej. Pozwala ono stworzyć odpowiedni biotop 
dla pożądanego gatunku. Utrzymanie odpowiedniej przestrzeni bytowej, tem-
peratury i wzbogaceń środowiskowych zapewniają prawidłowy rozwój zwie-
rząt, poprawiają ich dobrostan i tworzą terrarium miejscem bardziej bezpiecz-
nym. Agama w dobrze skonstruowanym zbiorniku łatwiej przechodzi proces 
aklimatyzacji (Czapczyk 2016, s. 320-321).

Wymiary i aranżacja terrarium

Zbiornik powinien być wykonany w pustynnym lub półpustynnym 
biotopie wraz ze sztuczną bądź żywą roślinnością. Przestrzeń można urozma-
icić w postaci półek skalnych umożliwiających wspinaczkę, eksplorację oto-
czenia oraz ścieranie pazurów. W terrarium powinny znajdować się różnego 
typu kryjówki w których jaszczurka mogłaby się ukryć w razie potencjalnego 
niebezpieczeństwa. Najbardziej optymalne wymiary terrarium dla jednego 
osobnika to 100cm x 50cm x 50cm, aczkolwiek im większy zbiornik tym 
jaszczurka zyskuje więcej przestrzeni życiowej (Dieckmann 2015, s. 8-9). Bez-
pieczny wymiar terrarium dla pojedynczego osobnika można wyliczyć w taki 
sposób, że należy długość jaszczurki od głowy do kloaki pomnożyć razy 10.  
W przypadku dorosłej agamy karłowatej, której długość ta wynosi mniej więcej  
15 cm, w przeliczeniu daje to 150 cm optymalnej długości zbiornika. Pozosta-
łe wymiary takie jak szerokość i wysokość stanowią 40% długości zwierzęcia, 
pomnożone x10, nie wliczając w to długości ogona (Warwick, Frye, Murphy 
2018, s. 7) Dla agam jako zwierząt zmiennocieplnych przestrzeń w zbiorniku 
powinna być podzielona na strefę ciepła i chłodu, dzięki której jaszczurka po 
nagrzaniu swojego ciała będzie mogła udać się w celu regulacji temperatury 
w chłodniejsze miejsce. W najcieplejszym miejscu termometr powinien wska-
zywać wartość około 45ºC, a w chłodniejszym miejscu temperatura powin-
na być w granicach 25ºC do 29ºC. Utrzymanie odpowiedniej temperatury  
w terrarium jest kluczowe dla przemian metabolicznych i procesów fizjolo-
gicznych zachodzących u gadów (Khan, Richardson, Tattersall 2010, s. 180-
186). Jaszczurki nie mogące swobodnie regulować temperatury mogą odczu-
wać silny stres, a w konsekwencji osłabienie całego organizmu (Warwick i in. 
2013, s. 123-131). W celu zapewnienia odpowiedniej higieny w terrarium 
wskazana jest regularna dezynfekcja całego zbiornika oraz wymiana podłoża, 
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gdyż zapobiega to zbieraniu się pasożytów, tj. kokcydia i owsiki (Klarsfeld, 
Diaz-Figueroa 2005, s. 30-37).

Warunki klimatyczne w terrarium

Agamy karłowate jako jaszczurki wykazujące największą aktywność  
w ciągu dnia potrzebują odpowiedniego źródła światła. Najważniejszym 
aspektem żarówki dedykowanej dla gadów pustynnych jest spektrum fal UVB  
o mocy 10.0, które pomaga syntezować w skórze witaminę D3. Wpływa ona 
na prawidłowe funkcjonowanie kośćca. Kolejnym ważnym punktem zapew-
niającym odpowiednią temperaturę w terrarium jest źródło ciepła. Są stworzo-
ne do tego specjalne żarówki grzewcze, zamontowane w pobliżu źródła UVB, 
aby jaszczurka jednocześnie otrzymywała promienie UV i ciepło. Temperatu-
ra na wyspie ciepła dla tych agam powinna oscylować w przedziale 40ºC do 
45ºC. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie metahalogenów o odpowied-
niej mocy dobranej do wielkości zbiornika, które cechują się wydzielaniem 
naraz promieni UVB i ciepła. Żarówki te są bardzo żywotne i wymienia się je  
z częstotliwością raz na 2 lata. Jednocześnie potrzebują one specjalnego bala-
stu, który będzie zapewniał prawidłowe napięcie prądu. Kolejnym przykładem 
mogą być żarówki spiralne lub świetlówki rurowe, aczkolwiek one wymagają 
dodatkowo żarówki grzewczej. Żywotność takich żarówek bądź świetlówek to 
maksymalnie rok, gdyż z czasem wypalają i nie emitują promieniowania UVB. 
Takie żarówki powinny świecić w sezonie letnim około 12 godzin a wraz  
z nadejściem zimy czas powinien być skrócony do 8 godzin w ciągu dnia. Aby 
wyodrębnić porę świtu i zmierzchu można stosować oświetlenie LED, które 
zapala się przed włączeniem i po wyłączeniu się lampy grzewczej i UVB (War-
wick i in. 2018, s. 151). Wilgotność w terrarium powinna być utrzymywana 
na poziomie od 40% do 60%. Są to optymalne wartości dla tych pustynnych 
gadów, aczkolwiek w momencie przechodzenia przez agamy wylinki można ją 
zwiększyć, poprzez wstawienie miseczki z wodą lub zraszanie całego zbiornika, 
ułatwi im to pozbywanie się zrogowaciałej warstwy naskórka.

Podłoże

Zastosowanie odpowiedniego podłoża pozwala odzwierciedlić warunki 
zbliżone do występujących w naturze. Jako bezpieczne polecane są podłoża 
gliniane, gdzie jest zminimalizowane ryzyko połknięcia lub celulozowe, które 
w momencie przypadkowego zjedzenia jest strawione i wydalone z przewodu 
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pokarmowego. Na rynku jest dużo dostępnych gotowych do użycia podło-
ży, jednak część z nich nie nadaje się do amatorskiej hodowli agam. Przykła-
dem takiego substratu mogą być ścinki bukowe lub kokosowe. W momencie, 
kiedy agama poluje na puszczone luzem owady karmowe może przez przypa-
dek połknąć kawałek podłoża i dojdzie do zaczopowania przewodu pokarmo-
wego. Takie przypadki wyłapane od razu najczęściej kończą się interwencją 
u lekarza weterynarii a niezauważone mogą prowadzić do śmierci zwierzęcia 
(Gwiazda 2019, s. 59-65). W przypadku jaszczurek przebywających na kwa-
rantannie podczas leczenia przeciw pasożytniczego, najwygodniejszym pod-
łożem są ręczniki papierowe. Mimo że nie są one najbardziej „naturalnym” 
podłożem, to łatwo ocenić stan zdrowia agamy poprzez oględziny odchodów 
i utrzymać czystość (Gwiazda 2019, s. 59-65).

Pokarm i suplementacja

Kluczowym aspektem w utrzymaniu agamy w dobrej kondycji jest odpo-
wiednie żywienie i suplementacja. Jaszczurki te są wszystkożerne a podstawą 
ich diety są owady. Do tego należy dołączyć pokarm roślinny. Najczęściej 
wybieranymi dla agam karłowatych są karaczany argentyńskie (Blaptica du-
bia) oraz świerszcze np. Gryllus assimilis czy Gryllodes sigillatus. W celu uroz-
maicenia pożywienia sporadycznie można podawać larwy mącznika młynarka 
(Teneblio molitor), jednakże mają one twarde chitynowe pancerze, które są 
ciężkostrawne, dlatego najlepiej podawać białe larwy zaraz po wylince. Wiel-
kość pokarmu należy dostosować do wieku lub stosować zasadę nie poda-
wać owadów większych niż głowa agamy (Gwiazda 2019, s. 103). 

W okresie letnim można karmić agamy tzw. planktonem łąkowym, acz-
kolwiek wiąże się to z ryzykiem przeniesienia patogenów lub pasożytów. Owa-
dy wyłapywane w pobliżu ulic lub terenach silnie zurbanizowanych mogą być 
zanieczyszczone różnego rodzaju chemikaliami. Pasożyty i drobnoustroje będą 
znacznie wpływać na zdrowie zwierząt w hodowli. Największe zagrożenie sta-
nowią owady, które posiadają żądło lub jad. Jest to szczególnie niebezpieczne, 
gdyż w wyniku zjedzenia, może dojść do śmierci przez zatrucie organizmu 
toksynami. Karmienie gadów owadami pochodzącymi z profesjonalnych ho-
dowli zmniejsza prawdopodobieństwo przeniesienia pasożytów, ze względu 
na stałą kontrolę i odpowiednią higienę. (Kucharski, Kucharska K., Zajdel 
B 2015, s. 50-52) Owady można podawać na dwa różne sposoby za pomocą 
pęsety lub w miseczce. Zaletą podawania owadów pęsetą jest to, że wiadomo  
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dokładnie, ile agama zjadła. Minusem karmienia owadami w miseczce jest to, 
że mogą one uciec i podczas snu podgryzać agamę (Gwiazda 2019, s. 98-100). 

Ważną rolę odgrywa również suplementacja, która dostarcza odpowied-
nich witamin i minerałów. Istotny w tym wypadku jest wapń, przyczyniający 
się do prawidłowego rozwoju kości. Brak tego pierwiastka w diecie sprzyja po-
wstaniu choroby zwanej metaboliczną chorobą kości (MBD, ang. metabolic 
bone disease), która powoduje zaburzenia w prawidłowym rozwoju szkieletu,  
a w konsekwencji prowadzi do nieodwracalnych zdeformowań kości i krzy-
wizn (McWilliams, Deborah., Leeson 2001, s. 120). Wapń należy podawać 
młodym osobnikom codziennie, aby kościec rozwijał się prawidłowo, a doro-
słym osobnikom średnio co drugi dzień. Polecane owady karmowe w większo-
ści nie mają odpowiedniego stosunku Ca:P, którego prawidłowa wartość po-
winna wynosić 2:1. Przewaga zawartości fosforu zaburza wchłanianie wapnia, 
z pokarmu, którego ilość jest niewystarczająca, aby pokryć jego zapotrzebowa-
nie, dlatego należy uzupełniać niezbędne pierwiastki i minerały w preparatach 
witaminowych w których zawarta jest witamina D3. Systematyczność poda-
wania witamin dla młodych osobników to dwa dni w tygodniu, nie łącząc ich 
razem z wapniem. 

Dla starszych agam jest to jeden lub dwa dni w tygodniu (Konkol  
i Cholewińska 2018, s. 571). Owady karmowe mają bardzo wysoką wartość 
odżywczą. Największą zawartością białka cechują się owady takie jak świersz-
cze bananowe (Gryllodes sigillatus), których procent białka surowego w suchej 
masie wynosi 70. Nieco mniej, bo 67,57% mają świerszcze domowe (Acheta 
domesticus). Z kolei największą ilość tłuszczu posiadają larwy mącznika mły-
narka (Teneblio molitor), jest to 37,10% suchej masy (Weiner i in, 2018,  
s. 499-504). Sposobów na podanie suplementów jest kilka np. oprószanie 
owadów, rozrobione z wodą lub w miseczce umieszczonej w terrarium. Jed-
nak, aby mieć pewność, że agama przyjmuje suplementy najlepiej sprawdza 
się podawanie ich razem z owadami karmowymi lub jak w przypadku wapnia 
można rozrobić z wodą i podawać za pomocą pipetki (Gwiazda 2019, s. 105). 

Do diety razem z pokarmem mięsnym należy wprowadzać także po-
karm roślinny. Liście roślin takich jak np. mniszek lekarski (Taraxacum 
officinale) czy jarmużu (Brassica oleracea var. sabellica) dostarczają cennych 
składników mineralnych, mają korzystny stosunek Ca:P ale i również będą 
się przyczyniać do nawodnienia organizmu agamy. Są rośliny, których nie 
należy wprowadzać do diety, gdyż mogą okazać się toksyczne lub w szczegól-
ności takie, które zawierają kwas szczawiowy są to np. szpinak (Spinacia olera-
cea) lub szczaw (Rumex acetosa). Cząstki kwasu szczawiowego wiążąc ze sobą  
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Ca i Mg tworzy sole kwasu szczawiowego, tak zwane szczawiany i powstrzy-
mują wchłanianie tych pierwiastków w organizmie. Nie podaje się również 
roślin z rodziny psiankowatych np. pomidor (Lycopersicon) czy papryka (Cap-
sicum annuum), zarówno owoce jak i zielone części zwierają szkodliwe związki, 
które przyczyniają się do problemów zdrowotnych u gadów (Konkol i Cho-
lewińska 2018, s. 572).

Zachowania niepożądane

U agam utrzymywanych jako zwierzęta terraryjne często zachowania 
uznawane za niepożądane wynikają z nieodpowiednich warunków środo-
wiskowych lub błędnie odczytywanych sygnałów związanych z naturalnym 
zachowaniem (Gorzkowski 2019, s. 119). Utrzymywanie większej ilości 
osobników w zbyt małym zbiorniku może kończyć się agresją objawiającą się 
podgryzaniem końcówek ogonów lub kończyn w celu ustalenia hierarchii. Jak 
zostało wyżej wspomniane, szczególnie niebezpieczne jest trzymanie dwóch 
samców w jednym zbiorniku. W takim przypadku należy oba samce rozdzie-
lić, gdyż może to się skończyć śmiercią jednego z nich (Gorzkowski 2019,  
s. 119). Kolejnym zachowaniem, które opiekun może uznać za niepożądane 
jest drapanie w szybę. Objawia się to w momentach, kiedy agama chce wyjść 
z terrarium w celu eksploracji otoczenia, ale nie widzi szyby, która ją blokuje. 
Takie zachowanie może być nieakceptowalne przez opiekuna ze względu na 
uporczywy hałas dobiegający z terrarium (Oborska 2020).

PODSUMOWANIE

Przedstawiony opis gatunkowy agamy brodatej karłowatej (Pogona hen-
rylawsoni) klasyfikuje ją jako jaszczurkę łatwą w utrzymaniu dla początku-
jących hodowców. Skupiając się na zapewnieniu odpowiednich warunków 
bytowych w terrarium agamy te będą miały zapewniony należyty poziom do-
brostanu. Zaaranżowanie wystroju w biotopie pustynnym lub półpustynnym 
ze wzbogaceniami, przyczynia się do odwzorowania warunków występujących 
w naturze i zwiększy jej przestrzeń życiową w terrarium. Skomponowanie 
odpowiedniej diety składającej się z owadów i roślin zapewni odpowiednią 
kondycję fizyczną gada, a podawanie ich razem z dedykowanymi suplemen-
tami przyczyni się do prawidłowego rozwoju kości i wszystkich przemian  
metabolicznych zachodzących w organizmie. Przy zastosowaniu się  
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do wszystkich wymogów hodowlanych jaszczurki te będą znacznie rzadziej 
chorowały, a hodowla ich będzie sprawiała dużo przyjemności. 
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HOME BREEDING OF POGONA HENRYLAWSONI

Summary: Terrarium keeping is becoming more and more popular  
and gaining more and more recognition among people due to the possibility 
of having an exotic animal in their home. The purpose of this article is to 
characterize the conditions that must be met in order to keep a dwarf bearded 
agama (Pogona henrylawsoni) at home. The various stages and breeding 
requirements of this species, which are necessary to ensure the animal's 
welfare, will be discussed. Starting with the construction of a tank with  
a specific biotope and the selection of matching design elements, through 
the completion of appropriate equipment to ensure optimal temperature  
in the terrarium, ending with the selection of food insects to serve as food and 
the use of proper supplementation. Proper care reduces the risk of parasitic 
diseases, improves the overall well-being of the animal, and gives satisfaction 
from breeding for years to come.

Keywords: pogona henrylawsoni, terrarium, maintenance, welfare
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UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

BEHAWIOR ROZRODCZY 
AGAMY BRODATEJ KARŁOWATEJ 

(POGONA HENRYLAWSONI) – 
RAPORT ROZMNOŻENIOWY

Streszczenie: Celem artykułu jest przeprowadzenie obserwacji jakie zacho-
wania występują w okresie godowym u agam brodatych karłowatych. Przed-
stawienie biologii gatunku pozwala dokładniej zrozumieć jakie wymagania 
należy spełnić, aby stworzyć odpowiednie warunki do hodowli tych gadów, 
a w późniejszym etapie wprowadzić je w sezon rozrodczy. Zapewnienie okre-
su spoczynku stymuluje agamy do większej aktywności, a z czasem prowadzi 
do zwiększonej chęci rozrodu. Największa uwaga była skupiona na samicy 
w ciąży tak aby cały proces rozwoju jaj, a potem moment porodu przebiegł 
bez komplikacji. Po porodzie nastąpił kluczowy dla rozwijających się jaj etap 
inkubacji. Inkubator zrobiony ze styropianowego pojemnika pozwolił utrzy-
mać stałą temperaturę, dzięki czemu wykluło się 13 młodych. W grupowym 
utrzymaniu agam z czasem zauważono anomalię polegającą na podgryzaniu 
końcówek ogonów co jest elementem służącym do ustalenia hierarchii stada. 

Słowa kluczowe: agama brodata karłowata, behawior godowy, rozród

WPROWADZENIE

Agamy karłowate (Pogona henrylawsoni) stają się coraz bardziej popu-
larne na rynku terrarystycznym. Dorastają do niewielkich rozmiarów w po-
równaniu do większego kuzyna agamy brodatej (Pogona vitticeps), przez co 
jej hodowla nie wymaga dużej przestrzeni. Bardzo szybko przyzwyczaja się 
do swojego opiekuna i wykazuje zainteresowanie otoczeniem, które znajdu-
je się poza terrarium. Często hodowcy decydują się na utrzymywanie pary 
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osobników, czyli samca i samicy w jednym lub w osobnych zbiornikach. Jed-
nak istotnym faktem w hodowli już u doświadczonych terrarystów jest próba 
rozmnożenia danego gatunku w warunkach domowych. W przypadku agamy 
karłowatej nie jest to trudne, wystarczy zapewnić odpowiednie warunki śro-
dowiskowe tak, aby te jaszczurki chciały przystąpić do godów. Jednak cały 
proces rozrodczy jest dość skomplikowany i wymaga właściwego przygoto-
wania, aby obyło się bez różnego rodzaju komplikacji. W tej pracy zostanie 
omówione jak przebiega okres godowy u agam oraz jakie są zachowania po-
przedzające kopulację. W późniejszym etapie uwaga zostanie skupiona na sa-
micy w ciąży, jej prawidłowym odżywieniu oraz jakie warunki należy spełnić, 
aby cały proces porodu obył się bez komplikacji. Następnie obserwacja roz-
wijających się jaj w czasie procesu inkubacji, a na koniec kontrola młodych 
osobników pod kątem występujących anomalii behawioralnych w grupowym 
systemie ich utrzymania.

ZASIĘG WYSTĘPOWANIA

Rodzimym środowiskiem występowania agamy karłowatej jest Australia 
głównie Queensland w jego środkowej i południowo-zachodniej części. Bio-
top, który zamieszkują te jaszczurki jest pustynny lub półpustynny cechujący 
się dość wysokim wskaźnikiem opadów (Papiór 2011, s. 11). Takie obszary 
charakteryzują się występowaniem dużej ilości kamieni bądź konarów, na któ-
rych w dzień jaszczurka może się wygrzewać, a w nocy może znaleźć bezpiecz-
ną kryjówkę, w której schroni się przed drapieżnikami.

Dymorfizm płciowy

Na pierwszy rzut oka odróżnienie płci u tych agam szczególnie u mło-
dych osobników jest bardzo trudne – dymorfizm nie jest dobrze zaznaczony. 
U dorosłych jaszczurek tego gatunku samiec jest nieco większy i masywniej-
szy od samicy. Samica jest znacznie drobniejsza. Natomiast aby określić płeć 
jaszczurki należy obejrzeć nasadę ogona tuż nad kloaką oraz spodnią stronę 
ud. U samca obserwuje się dwie równoległe do siebie, a prostopadłe do kloaki, 
wypukłości, które wskazują na obecność parzystego narządu kopulacyjnego – 
hemipenisa i bardzo wyraźne pory udowe (Rys. 1). 
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Rysunek 1. Samiec z zaznaczonym parzystym narządem kopulacyjnym 

Źródło: opracowanie własne.

W przeciwieństwie do samca to u samicy jest tylko jedno małe wy-
brzuszenie wzdłuż kloaki i znikoma ilość lub brak widocznych porów udo-
wych (Gwiazda 2019, s. 15-16), (Rys. 2).

Rysunek 2. Samica z widocznym wybrzuszeniem

Źródło: opracowanie własne.

ROZRÓD

U jaszczurek żyjących na wolności okres godowy jest jednym z istotnych 
etapów w ich życiu. Pozwala on na przedłużenie gatunku i zwiększenie liczby 
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osobników w populacji. Następuje on niedługo po zakończeniu sezonu zimo-
wego. W warunkach hodowli terraryjnej również bardzo łatwo jest rozmnożyć 
ten gatunek, jednakże należy spełnić kilka kluczowych warunków. Powinno 
łączyć się osobniki dorosłe w wieku około 1 roku tak aby organizm był w peł-
ni gotowy do rozrodu. Warto także przeprowadzić osobniki przez okres snu 
zimowego, tak jak przebiega to w warunkach naturalnych. Istnieje możliwość 
wprowadzenia agam w okres godowy bez zimowania, aczkolwiek zainicjowa-
nie go daje większą szansę na powodzenie (Papiór 2011, s. 42).

Okres zimowego spoczynku

Wejście w stan brumacji u agam w naturalnym środowisku jest stanem 
fizjologicznym organizmu, dzięki któremu jaszczurki te radzą sobie z nieko-
rzystnymi czynnikami atmosferycznymi związanymi z niskimi temperatura-
mi. Zwalnia w tym okresie metabolizm i funkcjonalność komórek w związku  
z brakiem pożywienia i niedostatecznej temperatury. A agamy często w czasie 
zimowania mogą się przebudzać ze względu na potrzebę zaspokojenia pra-
gnienia czy chwilowego ogrzania organizmu (Capraro i in. 2019, s. 1-16). 
W hodowli amatorskiej ten proces przebiega bardzo podobnie i jaszczurka 
sama będzie pokazywać, że chce zimować. Chęć ta wiąże się z obserwowania 
otoczenia, np. skrócenia dnia świetlnego, a co za tym idzie również krótszy 
czas palenia się lamp w terrarium. Pierwsze oznaki to np. ospałość, niechęć 
do przyjmowania pokarmu i spędzanie czasu w chłodniejszym miejscu. Ta-
kie oznaki są również symptomami choroby, dlatego należy przed zimowa-
niem przebadać jaszczurkę u lekarza weterynarii. Agama przystępująca do 
zimowania musi być zdrowa, żeby proces przebiegał bez komplikacji. Jeżeli 
lekarz wykluczył choroby to znaczy, że można przygotować jaszczurkę do 
snu zimowego. Pierwszym etapem jest skracanie długości świecenia się lamp  
o 2 godziny co 2 dni i maksymalne wypróżnienie agamy, aby pokarm nie za-
legał w jelitach. W momencie całkowitego wyłączenia lamp terrarium należy 
zakryć, aby nie budzić niepotrzebnie agamy. Brumacja trwa od 4 do 8 tygo-
dni i w tym czasie temperatura w zbiorniku powinna wynosić 15ºC-17ºC. 
Po tym okresie następuje wybudzanie agamy poprzez stopniowe podnoszenie 
temperatury (Gwiazda 2019, s. 88-93).
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Kopulacja

Wraz z zakończeniem sezonu zimowego agamy zaczynają być bardziej 
aktywne. Przy utrzymywaniu pary (samca i samicy) z czasem można zaob-
serwować zachowania godowe obydwu osobników. Samiec będzie okrążał 
samice, a swoją gotowość do kopulacji będzie wykazywał podnoszeniem i ob-
niżaniem głowy, wykonując tak zwane „pompki”. Swoją gotowość samica 
będzie oznajmiać poprzez uległość w kierunku samca i odchylaniem ogona na 
bok. Następnym krokiem jest wejście samca na grzbiet samicy i gryzienie ją  
w kark, a dzięki odchylonemu ogonowi samiec wsuwa się po samicę za po-
mocą tylnych odnóży i wprowadza hemipenisa do jej kloaki. Taki akt trwa 
od kilku do kilkunastu minut. Natomiast gdy samica nie jest jeszcze gotowa 
na przyjęcie samca, przywiera ciałem do ziemi i odstrasza samca otwieraniem 
pyska i syczeniem. Po kilku kopulacjach chęć rozmnażania u samców się koń-
czy (Dieckmann 2007, s. 44-45).

Ciąża

Wielokrotność kopulacji zwiększa szansę na zajście samicy w ciążę. Jed-
nakże już jedna kopulacja przyczynia się do systematycznego składania jaj przez 
samicę, gdyż są one zdolne do przechowywania nasienia. U samic średnio wy-
stępują 3-4 lęgi w sezonie, a ciąża trwa do 6 tygodni. Wielkość lęgów różni się 
od wieku, masy i wielkości ciała samicy. Im starsza samica tym mniejsze lęgi 
i zwiększa się prawdopodobieństwo komplikacji podczas porodu. W trakcie 
ciąży u samicy występuje zwiększony apetyt a w późniejszych jej okresach wi-
dać zaokrąglone powłoki brzuszne. Palpacyjnie można wyczuć obecność jaj. 
W tym okresie samica potrzebuje zwiększonej suplementacji wapniem tak, aby 
rozwijające się jaja nie odwapniły organizmu. Wskazane jest również skarmia-
nie samicy mysimi oseskami zarówno w trakcie ciąży jak i po jej zakończeniu, 
aby uzupełnić kalorie i składniki odżywcze utracone w tym okresie (Gwiazda 
2019, s. 128-129). Około 2 tygodnie przed spodziewanym zniosem samica 
odmawia przyjmowania pokarmu lub przyjmuje go w niewielkich ilościach, 
gdyż dojrzewające jaja uciskają na jej żołądek (Dieckmann 2007, s. 46-47). 
W tym okresie samica również zaczyna kopać w terrarium, dlatego należy 
ustawić pojemnik z wilgotnym substratem, aby umożliwić jej robienie prób-
nych nor pod miejsce, w którym chce złożyć jaja (Czapczyk 2016, s. 321).  
Po zakopaniu jaj przez samice, traci ona nimi zainteresowanie i w tym mo-
mencie należy starannie wyjąć je z substratu i oznaczyć np. kreską, gdzie 
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znajduje się góra jaja, tak aby przy przekładaniu ich do inkubatora nie obrócić 
ich, gdyż może to doprowadzić do śmierci zarodka (Gwaizda 2019, s. 133). 
Zapłodnione jaja będą miały widoczną czerwoną tarczkę zarodkową (Rys. 3) 
natomiast niezapłodnione będą w całości żółte.

Rysunek 3. Jajko z widoczną tarczą zarodkową

Źródło: opracowanie własne.

Inkubacja jaj

Do prawidłowej inkubacji jaj potrzebny jest odpowiedni sprzęt składa-
jący się z inkubatora, termoregulatora i kabla grzewczego. Wyjęte i starannie 
oznaczone jaja umieszczane są w oddzielnym pojemniku z wilgotnym pod-
łożem np. wermikulitem razem z sondą mierzącą aktualną temperaturę. Po-
jemnik z jajami wstawiany jest do przygotowanego inkubatora, którym jest 
np. styropianowe pudełko z przykrywką tak, aby temperatura utrzymywała 
się na stałym poziomie. Optymalna temperatura inkubacji to 29ºC-30ºC 
przez okres 50-55 dni. Po tym czasie następuje moment wykluwania się 
młodych. Przy pomocy zęba jajowego przecinają skorupkę jaja i wystawiają 
głowę na zewnątrz. Po paru godzinach opuszczają jajo i stają się bardziej ak-
tywne. W momencie zagrożenia uzewnętrzniają typowe dla gatunku reakcje 
obronne (Dieckmann 2007). W badaniach przeprowadzonych przez Sivitera 
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i in. (2019) na przykładzie jaj agamy brodatej wskazano, że temperatura in-
kubacji może wpływać na zachowanie gadów. Połowa miotu była inkubowa-
na w wysokiej temperaturze (30±3°C) a druga połowa w niższej (27±3°C). 
Po przeprowadzonych obserwacjach zauważono, że jaszczurki inkubowane  
w niskich temperaturach rosły i rozwijały się szybciej. Natomiast te które były 
inkubowane w wyższej temperaturze wykazywały większą chęć żerowania  
i chętniej eksplorowały otoczenie.

Opieka weterynaryjna w okresie rozrodczym

Obserwacja samicy w trakcie ciąży jest niezwykle istotna i pozwala na 
wczesnym etapie wykryć zaburzenia, które w niektórych przypadkach mogą 
skończyć się śmiercią. Można wyróżnić dwie najczęstsze choroby układu roz-
rodczego u gadów, którymi są: przedowulacyjne zatrzymanie kul żółtkowych 
oraz poowulacyjne zatrzymanie jaj (Marciniak 2016, s. 60-65). Do przedowu-
lacyjnego zatrzymania kul żółtkowych dochodzi wtedy, kiedy na jajnikach za 
długo przebywają dojrzałe pęcherzyki jajnikowe i z różnych przyczyn nie do-
chodzi do owulacji. Takie zaburzenie występuje najczęściej u samic, które są 
dopuszczane do rozrodu, ale nie osiągnęły okresu dojrzałości płciowej. Przy-
czynami mogą być też np. złe warunki utrzymania, ciągły stres, brak promieni 
UVB w zbiorniku, zbyt mała ilość wapnia w diecie lub zaburzenia gospo-
darki hormonalnej. Pierwszymi objawami zatrzymania kul jest powiększenie 
się powłok brzusznych, apatia i niechęć do ruchu (Marciniak 2016, s.60-65). 
Mówiąc o poowulacyjnym zatrzymaniu jaj, mamy do czynienia już z wy-
kształconymi jajami, lecz samica ma problem ze zniesieniem ich w terminie. 
W przeciwieństwie do zatrzymania kul żółtkowych samica do końca pozostaje 
aktywna, kopie próbne nory i eksploruje otoczenie. Przyczynami zatrzymania 
jaj może być niepokojenie samicy przez opiekuna, niezapewnienie odpowied-
niego miejsca do złożenia jaj, zbyt mała suplementacja wapniem, przerośnięte 
jaja oraz niewidoczne zmiany w obrębie miednicy (Marciniak 2016, s. 60-
65). W każdej z tych sytuacji należy udać się do lekarza weterynarii, który 
oceni sytuację i pomoże wybrać odpowiednią drogę leczenia. W przypadku 
przedowulacyjnego zatrzymania kul żółtkowych jedynym wyjściem jest ope-
racja, w której zostają usunięte jajniki z jajowodami. Po takim zabiegu samica 
zostaje pozbawiona możliwości składania jaj. Natomiast przy poowulacyjnym 
zatrzymaniu jaj jest możliwość pobudzenia samicy do porodu przy podaniu 
jej oksytocyny lub wymasowanie zalegających jaj. Jeżeli również te metody nie 
skutkują, niezbędna jest wówczas operacja. Jeśli jajniki nie zostaną usunięte, 
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a nastąpi tylko wydobycie jaj to samica ma możliwość ponownego zajścia  
w ciążę. Niemniej jednak zmiany powstałe po operacji mogą się przyczyniać 
do późniejszych problemów porodowych (Marciniak 2016, s. 60-65).

MATERIAŁY I METODY

Agamy karłowate były utrzymywanie w dwóch osobnych terrariach  
o pustynnym biotopie o wymiarach 90cm x 40cm x 50cm (Rys. 4). 

Rysunek 4. Terrarium o biotopie pustynnym

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5. Inkubator z termoregulatorem

Źródło: opracowanie własne.

W celu rozmnożenia agam wprowadzono je w okres zimowego spoczyn-
ku, następnie zwierzęta zostały połączone w jednym terrarium, w którym roz-
poczęły się zaloty. Efektem była kopulacja, po czym samica po 5 tygodniach 
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zniosła 14 zdrowych i zapłodnionych jaj. Poddano je inkubacji w styropia-
nowym pudełku, w którym był oddzielny pojemnik z wilgotnym substratem. 
W celu utrzymania jednostajnej temperatury podłączony został kabel grzewczy 
i termostat, ustawiony na 29ºC z sondą umieszczoną wraz z jajami (Rys. 5).

RAPORT ROZMNOŻENIOWY

Zimowanie

Samica była aktywna cały okres zimowy więc nie było konieczności jej 
zimowania. Natomiast samiec wraz z rozpoczęciem sezonu zimowego prze-
stał być aktywny i spędzał czas w najchłodniejszym miejscu w terrarium.  
Z czasem również zaczął odmawiać przyjmowania pokarmu i większość dnia 
przesypiał (Rys. 6). Przed przystąpieniem do zimowania samiec został prze-
badany u lekarza weterynarii pod kątem obecności pasożytów i odrobaczony,  
a terrarium zdezynfekowane, aby uniknąć autoinwazji. Jelita również musiały 
zostać opróżnione, aby w trakcie snu zimowego nie rozpoczęły się w nich pro-
cesy gnilne co skutkowałoby potencjalnymi chorobami układu pokarmowego. 
Z tego względu samiec miał robione kąpiele w wodzie o temperaturze 35ºC, 
aby ciepła woda pomogła rozluźnić mięsnie i pobudzić perystaltykę jelit.  

Rysunek 6. Samiec z widocznymi oznakami chęci zimowania

Źródło: opracowanie własne.
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Następnym etapem było zmniejszanie częstotliwości oświetlenia. Standardo-
wy czas świecenia się lamp wynosił 12h więc co drugi dzień był on skracany  
o 2 godziny aż do całkowitego wyłączenia świateł. Terrarium zostało zakryte, 
 a temperatura w nim obniżona do 18ºC. W takim stanie samiec zimował 
przez okres 2 miesięcy. Po tym czasie został on wybudzony poprzez stopniowe 
podnoszenie temperatury i po około tygodniu zaczął normalnie funkcjonować.

Przebieg zalotów i kopulacja

Wraz z nastaniem wiosny samiec zaczynał się bardziej interesować samicą 
przebywającą w drugim terrarium, które było ustawione tak, że zwierzęta wi-
działy siebie nawzajem. Po kilku dniach wzmożonej aktywności samiec został 
przełożony do samicy. Z jej zachowania wynikało, że jeszcze nie jest gotowa 
na przyjęcie samca, co objawiało się syczeniem i przyciskaniem ogona do pod-
łoża i w konsekwencji uniemożliwienia kopulacji. Zaloty przebiegały w taki 
sposób, że samiec okrążał samice, a gotowość do kopulacji wykazywał pod-
noszeniem i obniżaniem głowy, tak zwane „robienie pompek”. Po trwających 
około miesiąca zalotów, samica zaakceptowała samca i nastąpił moment ko-
pulacji. Z czasem samicy wzrósł apetyt, a powłoki brzuszne zaczęły się po-
większać co sygnalizowało początek ciąży. Okres ciąży trwał równe 6 tygodni 
i przez ten czas została zwiększona suplementacja wapniem, żeby rozwijające 
się jaja nie odwapniły samicy (Rys. 7). 

Rysunek 7. Samica w widocznej ciąży

Źródło: opracowanie własne
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Po około 3 tygodniach samica już nie przyjmowała pokarmu, a rozpo-
czynała próby kopania w terrarium w celu znalezienia miejsca do złożenia jaj. 
W tym celu w zbiorniku został włożony pojemnik z wilgotnym podłożem, aby 
umożliwić samicy kopanie i robienie próbnych nor. Ostatniego dnia, który 
wskazywał na zakończenie ciąży samica złożyła 14 zdrowych jaj (Rys.8).

Rysunek 8. Samica w trakcie składania jaj

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 9. Jaja 2h po zniesieniu

Źródło: opracowanie własne
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W momencie, kiedy samica zakopała jaja i straciła nimi zainteresowanie, 
zostały one zabrane i przełożone do pojemnika wyłożonego wilgotnym wer-
mikulitem i umieszczone w inkubatorze (Rys. 9). Po okresie inkubacji trwa-
jącym około 55 dni nastąpił moment klucia młodych. Ze wszystkich zdrowo 
wyglądających jaj nie wykluł się tylko jeden osobnik, mimo, że przez cały ten 
okres nie zauważono żadnych nieprawidłowości w wyglądzie jaj. Po około  
2 tygodniach od momentu wyklucia z nieznanych przyczyn padły 3 osobni-
ki. Reszta młodych rozwijała się prawidłowo i aktywnie polowała na owady.  
Z czasem zauważono anomalie polegającą na podgryzaniu końcówek ogonów 
co może być elementem ustalania hierarchii stada. Zwiększenie ilości dostęp-
nego pokarmu rozwiązało ten problem. Zauważono również komunikację 
międzyosobniczą w postaci arm wavingu w celu poinformowaniu o swojej 
obecności w stadzie i podporządkowaniu osobnikom dominującym.

PODSUMOWANIE

Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że każda jaszczurka odczuwa 
inaczej chęć zimowania, aczkolwiek można stwierdzić, że ten etap istotnie 
wpływa na szybkość wejścia w sezon rozrodczy w przypadku samicy, która 
dopiero po jakimś czasie zaczęła akceptować samca. Zapewnienie odpowied-
nich warunków takich jak zimowanie przyczynia się do zwiększenia chęci 
rozrodu. Okres ciąży i moment porodu, mimo że jest to bardzo obciążający 
proces, przebiegł prawidłowo ze względu na odpowiednie odżywienie i suple-
mentację samicy w tym czasie. Etap inkubacji zwiastował sukces hodowlany, 
gdyż wszystkie zapłodnione jaja rozwijały się prawidłowo. Młode po wyklu-
ciu aktywnie rozpoczęły żerowanie, a pojawiająca się sporadycznie anomalia 
behawioralna miała na celu podporządkowanie się innych osobników pod 
osobniki dominujące.
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REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF POGONA 
HENRYLAWSONI – REPRODUCTION REPORT

Summary: The purpose of this article is to observe what behavior occurs 
during the mating season in dwarf bearded agamas. Presentation of the biology 
of the species allows us to better understand what requirements need to be met 
in order to create suitable conditions for the breeding of these reptiles and,  
at a later stage, to introduce them into the breeding season. Providing a period 
of rest stimulates agamas to greater activity and over time leads to an increased 
desire to reproduce. The greatest attention was focused on the pregnant female 
so that the entire process of egg development and then the moment of birth 
went without complications. The birth was followed by the crucial incubation 
stage for the developing eggs. An incubator made from a Styrofoam container 
helped maintain a constant temperature so that 13 hatchlings hatched. In the 
group maintenance of agamas over time, an anomaly was noticed involving 
biting the tips of tails, which is an element used to establish the hierarchy  
of the herd. 

Keywords: pogona henrylawsoni, mating behavior, reproduction
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UNIWERSYTET MEDYCZNY  
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

RAFAŁ STACHYRA

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

OPTYMALNA LOKALIZACJA  
DO ZAMIESZKANIA  

NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W OPARCIU 

O ASPEKTY ZDROWIA

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie opisu obszarów, ukazujących 
pozytywne oraz negatywne czynniki wpływające na środowisko oraz zdrowie 
człowieka na terenie województwa świętokrzyskiego. W pracy zastosowano 
dane z geoportali przenalizowane w oprogramowaniu QGIS, którego użyto do 
stworzenia poszczególnych map. Stworzone mapy przedstawiają szeroki obraz 
województwa świętokrzyskiego pod względem urbanistycznym. Determinanty 
zostały podzielone na pożądane oraz niepożądane. Do niepożądanych zaliczo-
no: drogi, linie kolejowe, linie napowietrzne, obiekty przemysłowo-gospodar-
cze a do pożądanych: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, 
obszary Natura 2000, tereny leśne, rzeki oraz wody powierzchniowe. Analiza 
pozwala na wybór najbardziej korzystnego miejsca do życia w województwie 
świętokrzyskim.

Słowa kluczowe: województwo świętokrzyskie, mapy geograficzne, zdrowie, 
czynniki sprzyjające do osiedlenia się

WPROWADZENIE

„Ziemia świętokrzyska urzeka zarówno pięknem przyrody jak i krajobra-
zu oraz osobliwą budową geologiczną, bogactwem świata roślin i zwierząt,  
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a także ciekawą historią i kulturą” (Główny Inspektorat Ochrony Środowi-
ska). Województwo jest jednym z 16, znajduję się w południowej części cen-
tralnej Polski. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku 
obejmuje obszar 11 711 km2, który zamieszkiwany jest przez około 1 212 
600 mieszkańców (Urząd Statystyczny w Kielcach). Pod względem wielko-
ści należy do najmniejszych województw w Polsce, zaraz za województwem 
opolskim, które plasuje się na pierwszym miejscu. Część granic województwa 
jest naturalna. Na wschodzie i południowym wschodzie wyznacza je Wisła, 
a na zachodzie – Pilica. Obszar województwa jest wysoce zróżnicowany pod 
względem ukształtowania powierzchni, co ma wpływ chociażby na zajmowa-
nie danego terenu przez roślinność, czy na kierunek oraz intensywność za-
nieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Według danych z końca 2018 roku 
w województwie świętokrzyskim lasy obejmowały powierzchnię 332 000 ha 
(98% gruntów leśnych), co stanowiło ponad 28% powierzchni tego woje-
wództwa. Na ogólny bilans emisji zanieczyszczeń powietrza w województwie 
świętokrzyskim znaczący wpływ mają punktowe źródła zanieczyszczeń. Tere-
ny rozwinięte przemysłowo obejmują głównie centralny obszar, natomiast po-
łudniowa część charakteryzuje się rozwojem rolnictwa. Źródłem zanieczysz-
czenia wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim są przede 
wszystkim ścieki komunalne, powstające w wyniku działalności gospodarczej 
człowieka i zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa oraz spływające do wód 
powierzchniowych wraz z wodami opadowymi. W dalszej kolejności są ście-
ki pochodzące z zakładów przemysłowych (Urząd Statystyczny w Kielcach). 
Każdy z wymienionych czynników ma wpływ na zdrowie ludzkie, szerzej opi-
sane w dalszej części pracy i jest istotny pod kątem optymalnej lokalizacji do 
osiedlenia się na terenach województwa świętokrzyskiego.

ROZMIESZCZENIE  
ORAZ ODLEGŁOŚĆ OD ZABUDOWAŃ

W badaniu analizie poddano czynniki niepożądane do zamieszkania  
w województwie świętokrzyskim, a jednym z nich jest obecność zabudowań. 
Obiekty te są przyczyną niszczenia naturalnych terenów, takich jak lasy, pro-
dukujące tlen. Jeden hektar lasu w ciągu doby wytwarza około 700 kilogramów 
tlenu, co zaspokaja dobowe zapotrzebowanie 2 500 osób (Śniegocki 2018). 
Oprócz tego są źródłem zanieczyszczeń oraz emisji hałasu (w tym wypadku 
budowlany czy remontowy), szkodliwych dla zdrowia człowieka. Hałas ma 
negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka i jest coraz większym 
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problemem. Zaobserwowano negatywne jego skutki dla zdrowia psychicz-
nego dzieci i młodzieży (Lim i in. 2018). W województwie świętokrzyskim 
największy obszar zabudowany (Mapa 1) stanowią okolice Kielc, znajdujące 
się one w centralnej części województwa. Prócz nich do największych miast 
województwa należą: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko- 
Kamienna, Końskie, Sandomierz, Jędrzejów, Busko-Zdrój oraz Staszów. Po-
wyższe miasta stanowią najbardziej zurbanizowane obszary województwa. 
Wraz ze wzrostem oddalenia od miast rośnie jakość życia (Mapa 2).

Mapa 1. Tereny zabudowane w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 
01.12.2021.

Mapa 2. Oddalenie od terenów zabudowanych w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 
02.12.2021.
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ROZMIESZCZENIE ORAZ ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW 
PRZEMYSŁOWO – GOSPODARCZYCH

Kolejnym analizowanym czynnikiem niepożądanym jest bliska odległość 
obiektów przemysłowo-gospodarczych. Obiekty te są odpowiedzialne za emi-
sje zanieczyszczeń, które obniżają jakość powietrza, gleb oraz wód. Zanie-
czyszczenia powietrza znacząco wpływają na zdrowie, powodując rocznie na-
wet 7 000 000 przedwczesnych zgonów rocznie oraz przyczyniają się znacząco 
do wzrostu liczby hospitalizacji, przedłużają także czas zwolnień lekarskich 
(Orru, Ebi i Forsberg 2017). 

Mapa 3 ilustruje położenie największych kompleksów przemysłowo- 
gospodarczych w województwie świętokrzyskim. Obiekty te zlokalizowane są 
głównie w centralnej oraz wschodniej części województwa. Mapa 4 obrazu-
je oddalenie od obiektów przemysłowo-gospodarczych. Pod względem od-
ległości od tego rodzaju kompleksów najbardziej bezpiecznym dla zdrowia 
człowieka jest zachodnia oraz północna część województwa. Należy pamiętać 
jednak o dodatkowych czynnikach, nieuwzględnionych na mapie, takich jak: 
wiatr, ukształtowanie terenu, bariery geograficzne czy antropogeniczne, które 
wpływają na przemieszczanie się zanieczyszczeń.

Mapa 3. Obiekty przemysłowo-gospodarcze w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 03.12.2021.
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Mapa 4. Oddalenie od obiektów przemysłowo-gospodarczych w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 04.12.2021.

ROZMIESZCZENIE ORAZ ODLEGŁOŚĆ  
OD SKŁADOWISK ODPADÓW

Zamieszkanie w niedalekiej odległości od składowisk odpadów również 
jest czynnikiem niekorzystnym. Te obiekty zorganizowanego deponowania 
odpadów przyczyniają się do degradacji środowiska oraz są źródłem zanie-
czyszczeń gleby, wód powierzchniowych czy powietrza. Także niszczą runo le-
śne oraz stwarzają zagrożenie dla naturalnego obiegu. W okolicach składowisk 
rozwija się nadmierna ilość szkodników, takich jak gryzonie, szerzące choroby, 
co może stanowić zagrożenie epidemiologiczne. Szkodliwość składowiska od-
padów dla środowiska zależy od wielu czynników, a w szczególności od właści-
wości odpadów (fizycznych, chemicznych, biologicznych), czy jakości gruntu. 
W przypadku składowisk złożonych z chemicznych odpadów są uwalniane do 
środowiska substancje toksyczne, takie jak metale ciężkie. Są one szczególnie 
niebezpieczne z powodu swoich rakotwórczych właściwości (Tchounwou i in. 
2012). Mogą przyczyniać się także do niewydolności narządów, w wyniku ich 
gromadzenia się, ale także do niepłodności u ludzi (Rzymski i in. 2015). 

Główne składowisko odpadów województwa świętokrzyskiego znajduje 
się w południowo-wschodniej części województwa. Za optymalną odległość 
od opisanego czynnika uznaje się 25, 50 i 100 km, a za bezpieczną 250 km,  
w północno-zachodniej części.
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Na Mapie 5 zostało przedstawione rozmieszczenie składowisk odpadów 
w województwie świętokrzyskim. Analizując Mapę 6, ilustrującą oddalenie 
od tych obiektów, możemy wyznaczyć optymalne obszary do zamieszkania.

Mapa 5. Składowiska odpadów w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 05.12.2021.

Mapa 6. Oddalenie od składowisk odpadów w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 06.12.2021.

ROZMIESZCZENIE ORAZ ODLEGŁOŚĆ  
OD ZWAŁOWISK I WYROBISK

Intensywny rozwój przemysłowy przedsiębiorstw pociągnął za sobą 
techniczne, technologiczne, ekologiczne i społeczne problemy związane ze 
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składowaniem i gromadzeniem odpadów pochodzących z procesów produk-
cji. Wzrost ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych i komunalnych oraz 
skomplikowane procesy ich chemicznego przetwarzania zwiększają zagrożenie 
dla zdrowia ludzi i stanu środowiska przyrodniczego. Szczególne niebezpie-
czeństwo wywołują składowiska odpadów górniczych, hutniczych i przemysłu 
chemicznego. Tradycyjną metodą rozwiązania problemu ich utylizacji jest ich 
deponowanie na składowiskach, a w szczególnych przypadkach w obiektach 
unieszkodliwiania, gdzie prowadzona jest np. utylizacja termiczna (Potempa 
i Shyrin 2017).

Zwałowisko lub inaczej hałda jest antropogeniczną formą ukształtowa-
nia powierzchni ziemi, wysypiskiem odpadów górniczych i przemysłowych 
(Słownik Język Polskiego). Wyrobisko górnicze natomiast definiowane jest 
jako pusta przestrzeń w kopalni powstała po wybraniu skał wyrobiska. Są to 
obszary suche i piaszczyste. (Słownik Język Polskiego). Górnicze hałdy i wy-
robiska są niebezpieczeństwem dla środowiska, a także mieszkańców zajętych 
przez nie terenów. Przyczyniają się do zatrucia okolicznych gleb, wód po-
wierzchniowych i gruntowych oraz powietrza poprzez wycieki szkodliwych 
substancji. Negatywny wpływ na środowisko jest wywierany, zarówno pod-
czas czynnej eksploatacji, jak i po zakończeniu użytkowania. Wyłączają one 
z użytku teren, na którym są zlokalizowane. Czynnik estetyczny jest również 
istotny - zwałowiska i wyrobiska szpecą krajobraz. Jednak poza negatywnym 
znaczeniem dla środowiska mogą stanowić siedlisko wielu gatunków roślin, 
w tym chronionych, takich jak te z rodziny storczykowatych. Badania pro-
wadzone przez dr Gabrielę Woźniak z Uniwersytetu Śląskiego wraz z zespo-
łem wykazały, iż hałdy pozostawione bez rekultywacji wykazują 30-krotnie 
większy wskaźnik „nowości biologicznej”. Im większy jest wskaźnik nowo-
ści biologicznej, tym bardziej obce gatunki są niepodobne do rodzimych.  
Dla środowiska różnorodność powstała spontanicznie na terenach pogórni-
czych jest dużo bardziej korzystna niż zalesienie, które jest wynikiem działal-
ności człowieka.

Na Mapie 7 zostało przedstawione rozmieszczenie zwałowisk i wyrobisk 
w województwie świętokrzyskim. Zlokalizowane są one głównie w centralnej 
oraz wschodniej części województwa. Analizując Mapę 8, ilustrującą oddale-
nie od zwałowisk i wyrobisk, możemy wyznaczyć tereny o znacznej odległości 
od tego typu obiektów. 
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Mapa 7. Zwałowiska i wyrobiska w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 08.12.2021.

Mapa 8. Oddalenie zwałowisk i wyrobisk w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 08.12.2021.

ROZMIESZCZENIE ORAZ ODLEGŁOŚĆ OD DRÓG

Bliskie sąsiedztwo dróg uznano jako czynnik niepożądany ze względu 
na emisję hałasu i zanieczyszczeń oraz szkodliwość materiałów używanych 
do ich budowy. Transport drogowy jest jednym z głównych źródeł emisji 
zanieczyszczeń powietrza, stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrod-
niczego, a także dla człowieka. Wskutek spalania paliw w silnikach pojazdów 
poruszających się po drogach do powietrza trafiają tlenek węgla, tlenki azotu, 



91

OPTYMALNA LOKALIZACJA DO ZAMIESZKANIA...

węglowodory aromatyczne, czy metale ciężkie, które działają toksycznie na 
nasz organizm oraz mają udowodnione działanie rakotwórcze. Według da-
nych Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku na terenie województwa 
w 2019 roku przebiegało 17642,8 km dróg publicznych, co stanowi jeden  
z niższych wyników w stosunku do reszty województw, z zagęszczeniem dróg 
na poziomie 150,7 km na 100 km2, przewyższającą średnią krajową. Zgodnie  
z danymi Ministerstwa Cyfryzacji liczba pojazdów samochodowych i ciągników 
zarejestrowanych w 2019 roku wyniosła 1 048 600 sztuk (Bawelska i in. 2021).

Mapa 9 przedstawia rozkład dróg w województwie świętokrzyskim. 
Mapa 10 przedstawia oddalenie od dróg w tym województwie. 

Mapa 9. Drogi w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 10.12.2021.

Mapa 10. Oddalenie od dróg w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 11.12.2021.
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ROZMIESZCZENIE ORAZ ODLEGŁOŚĆ  
OD LINII NAPOWIETRZNYCH

Napowietrzne linie energetyczne, będące źródłem pola magnetycznego, 
mają negatywny wpływ na organizmy żywe, przejawia się on w postaci efektu 
termicznego, zmian czynnościowych oraz efektów anatomicznych. Oddziały-
wanie fal o częstotliwościach 50 Hz na organizm ludzki jest niebezpieczne dla 
zdrowia i życia. Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych oddzia-
łuje na środowisko życia człowieka już w fazie budowy urządzeń, przyczynia-
jąc się do wyłączenia terenów z dotychczasowego użytkowania, uszkadzania 
gleb znajdujących się wzdłuż przebiegu linii, wycinki lasów, czy zmieniając 
trasy migracyjne zwierząt. Podczas ich eksploatacji - powodując zakłócenia 
radioelektryczne, czy emitując hałas. 

Wykonane w latach 2002-2007 badanie populacyjne Geocap poparło  
hipotezę, iż zamieszkiwanie w odległości poniżej 50 m od linii napowietrz-
nych wysokiego napięcia o napięciu 225 lub 400 kV może być związane ze 
zwiększoną częstością występowania ostrej białaczki u dzieci. Nie zaobserwo-
wano wzrostu ryzyka u dzieci mieszkających w większej odległości od tych linii,  
a także u tych zamieszkujących obszar w promieniu 50 m od linii napowietrz-
nych wysokiego napięcia o napięciu 63–150 kV (Sermage-Faure i in. 2013). 
Dowiedziono również, iż kobiety, które mieszkały w pobliżu linii energetycz-
nych, częściej cierpiały na niepłodność, poprzez niekorzystny wpływ na hor-
mony wydzielania wewnętrznego, funkcje gonad, czy proces embriogenezy 
(Esmailzadeh i in. 2019). Do tej pory nie potwierdzono jednak istnienia sil-
nego związku między zwiększonych ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych  
a zamieszkaniem w pobliżu linii energetycznych (Gervasi i in. 2019).

Pierwsza mapa 11 przedstawia rozkład linii napowietrznych w wojewódz-
twie świętokrzyskim, natomiast druga 12 – oddalenie od linii napowietrznych 
w tym województwie. Większość z nich łączy większe miasta takie jak Kielce, 
Strachowice, czy Staszów.
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Mapa 11. Linie napowietrzne w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia:12.12.2021.

Mapa 12. Oddalenie od linii napowietrznych w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 13.12.2021.

ROZMIESZCZENIE ORAZ ODLEGŁOŚĆ  
OD LINII KOLEJOWYCH

Linie kolejowe stanowią zagrożenie dla środowiska oraz naszego zdrowia. 
Są one źródłem emisji zanieczyszczeń, a także hałasu. Poruszające się pojaz-
dy wzdłuż linii kolejowych powodują jego znaczną emisję. Dodatkowo, po-
wierzchnia kół i szyn ulega silnemu zużyciu podczas eksploatacji, co powoduje 
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powstawanie większej ilości szkodliwych dźwięków o nadmiernym natężeniu. 
konserwacja pojazdów i torów ma ogromne znaczenie dla redukcji hałasu  
i dlatego powinna być wykonywana regularnie. Ekrany akustyczne również 
stanowią ważny element redukcji hałasu, nie tylko dla linii kolejowych, ale 
także dróg (Pultznerova i in. 2018). Oprócz tego, niepożądanymi konsekwen-
cjami dla środowiska mogą być także zanieczyszczenia gruntowo-wodne wy-
ciekającymi substancjami chemicznymi. 

Mapa 13. Linie kolejowe w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 14.12.2021.

Mapa 14. Oddalenie od linii kolejowych w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia:15.12.2021.
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Tereny optymalne do zamieszkania w województwie świętokrzyskim 
można uznać za oddalone o 10 km, 25 km oraz 50 km od linii kolejowych. 
Rozbudowana infrastruktura kolejowa występuje w okolicy większych miast, 
takich jak Kielce, Włoszczowa, Jędrzejów, Skarżysko-Kamienna, czy Staszów. 

Mapa 13 przedstawia rozmieszczenie linii kolejowych w województwie 
świętokrzyskim. Mapa 14 przedstawia oddalenie od linii kolejowych w woje-
wództwie świętokrzyskim. Dane pochodzą z geoportali.

ROZMIESZCZENIE ORAZ ODLEGŁOŚĆ  
OD TERENÓW LEŚNYCH I ZADRZEWIONYCH

Bliska lokalizacja terenów leśnych i zadrzewionych wpływa pozytywnie 
na zdrowie i samopoczucie człowieka. Drzewa jako główna składowa tere-
nów leśnych i zadrzewionych, odgrywają ogromną rolę w redukcji ilości za-
nieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. Oczyszczają powietrze at-
mosferyczne ze szkodliwych gazów, pyłów i nadmiernego udziału dwutlenku 
węgla CO2 oraz produkują niezbędny nam do życia tlen. Regulują także zaso-
by wodne i ograniczają spływ wód opadowych, a przez to zapobiegają powo-
dziom. Ponadto poprzez zacienianie, osłanianie i wpływ na procesy parowania 
wody regulują lokalny klimat, zwłaszcza wpływają na temperaturę danego ob-
szaru. Drzewa mają również wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ludności, 
są przestrzenią do wypoczynku oraz rekreacji. Dodatkowo, urozmaicają kra-
jobraz i tworzą jego tożsamość historyczną i kulturową (Szczepanowska 2015). 
Dla ogromnej ilości organizmów tereny leśne i zadrzewione są miejscem życia. 

Mapa 15 przedstawia rozkład terenów leśnych i zadrzewionych w wo-
jewództwie świętokrzyskim. Mapa 16 przedstawia oddalenie od terenów le-
śnych i zadrzewionych tego województwa. 

W województwie świętokrzyskim obszarowe formy ochrony przyro-
dy łącznie obejmują 9 188,17 km2. Stanowi to 78% powierzchni całego 
województwa.
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Mapa 15. Tereny leśne i zadrzewione w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 15.12.2021.

Mapa 16. Oddalenie od terenów leśnych i zadrzewionych w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 15.12.2021.

ROZMIESZCZENIE ORAZ ODLEGŁOŚĆ OD PARKÓW 
NARODOWYCH

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi warto-
ściami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyj-
nymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega 
cała przyroda oraz walory krajobrazowe (Główny Urząd Statystyczny).

Na terenie omawianego województwa występuje jeden park narodowy 
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- Świętokrzyski Park Narodowy. Jest to jeden z najbardziej zalesionych par-
ków narodowych w Polsce - lasy zajmują w nim około 95% powierzchni tego 
obszaru, pozostałe 5% zajmują użytki rolne i pozostałe tereny, z wyłączeniem 
wody (Główny Urząd Statystyczny).

Obejmuje najwyższy fragment Gór Świętokrzyskich – pasmo Łysogóry. 
Utworzony w 1950 r. w celu zachowania unikalnych ekosystemów leśnych 
Puszczy Jodłowej o naturalnym charakterze oraz malowniczych śródleśnych 
pól rumowisk skalnych wraz z kształtowaną w wyniku procesów naturalnych 
różnorodnością biologiczną, a także w celu zachowania walorów historycz-
nych i kulturowych, m. in. pobenedyktyńskiego opactwa na Świętym Krzyżu 
(Główny Urząd Statystyczny). 

Jego lokalizację ilustruje Mapa 17, z kolei Mapa 18 pokazuje oddalenie 
od tego obszaru w województwie świętokrzyskim.

Mapa 17. Parki narodowe w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 16.12.2021.
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Mapa 18. Oddalenie od parków narodowych w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 16.12.2021.

ROZMIESZCZENIE ORAZ ODLEGŁOŚĆ  
OD PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Park krajobrazowy jest to Obszar objęty ochroną ze względu na wartości 
przyrodnicze, historyczne, kulturowe, estetyczne i naukowe. Jego celem jest 
zachowanie i upowszechnianie tych wartości (Główny Urząd Statystyczny).

Park krajobrazowy, w przeciwieństwie do parku narodowego, nie ma 
żadnych ograniczeń dotyczących jego powierzchni (tj. min. 1000 ha). Do-
datkowo, działalność człowieka jest tutaj ograniczona, ale nie zakazana, jak  
w przypadku parku narodowego.

Omawiane formy ochrony przyrody rozciągają się wzdłuż północno-
-południowej części województwa. Jest to dziewięć Parków Krajobrazowych: 
Chęcińsko-Kielecki, Cisowsko- Orłowiński, Jeleniowski, Kozubowski, Nad-
nidziański, Przedborski, Sieradowicki, Suchedniowsko-Oblęgorski oraz 
Szaniecki. 

Mapa 19 przedstawia lokalizację parków krajobrazowych w wojewódz-
twie świętokrzyskim, z kolei Mapa 20 przedstawia oddalenie od tych obiek-
tów na obszarze tego województwa.
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Mapa 19. Parki krajobrazowe w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.12.2021.

Mapa 20. Oddalenie od parków krajobrazowych w województwie świętokrzyskim
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.12.2021.

ROZMIESZCZENIE ORAZ ODLEGŁOŚĆ  
OD REZERWATÓW PRZYRODY

Rezerwat przyrody jest obszarem objętym specjalną, regulowaną praw-
nie formą ochrony flory i fauny, nie występującej poza rezerwatem (Primack 
i Sher, 2016). Obszar ten może podlegać ochronie ścisłej, która polega na 
braku ingerencji w naturalne procesy, czynnej, dopuszczającej wykonywanie 
zabiegów ochronnych, lub krajobrazowej, polegającej na zachowaniu danego 
krajobrazu z ograniczonym użytkowaniem gospodarczym (Dz.U. z 2004 r.  
nr 92, poz. 880).
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Na obszarze województwa świętokrzyskiego znajdują się 72 rezerwaty. 
Skupiają się one w północnej, centralnej oraz wschodniej jego części. Mapa 
21 przedstawia rozkład rezerwatów w województwie świętokrzyskim, z kolei 
mapa 22 przedstawia oddalenie od rezerwatów na obszarze tego województwa.

Mapa 21. Rezerwaty przyrody w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 18.12.2021.

Mapa 22. Oddalenie od rezerwatów przyrody w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 18.12.2021.
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ROZMIESZCZENIE ORAZ ODLEGŁOŚĆ  
OD OBSZARÓW NATURA 2000

Na obszarach Natura 2000 nie ma restrykcyjnych zasad, obowiązujących 
na terenie opisanych wcześniej form ochrony przyrody. Według wytycznych 
Komisji Europejskiej dotyczących zarządzania obszarami Natura 2000 nie na-
leży jedynie podejmować działań negatywnie oddziaływujących na florę, fau-
nę oraz ich siedliska na tych terenach. 

W województwie, w całości lub części znajduje się 40 obszarów Natura 
2000: 2 obszary specjalnej ochrony ptaków i 38 specjalnych obszarów ochro-
ny siedlisk. Łączna ich powierzchnia to prawie 160 000 ha. Obszary ptasie  
i siedliskowe miejscami pokrywają się i zajmują 13,6% powierzchni woje-
wództwa (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach). 

Obszary Natura 2000 są obecne na obszarze całego województwa, z na-
ciskiem na północną, centralną, południową oraz zachodnią jego część. Mapa 
23 przedstawia rozmieszczenie obszarów Natura 2000 w województwie świę-
tokrzyskim, z kolei Mapa 24 przedstawia oddalenie od tych obiektów na ob-
szarze omawianego województwa.

Mapa 23. Obiekty Natura 2000 w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 19.12.2021.
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Mapa 24. Oddalenie od obiektów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 19.12.2021.

Rzeki oraz wody powierzchniowe, takie jak jeziora czy stawy, uznano jako 
obiekty pożądane w całościowej analizie. Są elementem wielu ekosystemów. 
Woda odgrywa ogromną rolę w przyrodzie, jest składnikiem niezbędnym do 
życia każdego organizmu, stanowi strukturalną część tkanek oraz budujących 
je komórek. Tereny zasilane przez rzeki oraz inne wody powierzchniowe  
są miejscem szczególnie intensywnego rozwoju roślinności, której obligato-
ryjna obecność w życiu człowieka została już wcześniej opisana. Podobnie 
niezbędna jest także dla człowieka. Woda wodociągowa, z której na co dzień 
korzystamy, może jednak zawierać zanieczyszczenia (węglowodory z ropy 
naftowej i paliw, detergenty i inne) oraz szkodliwe związki chemiczne zbu-
dowane z jonów, takich jak kationy: ołowiu Pb2+, kadmu Cd2+, i rtęci Hg2+ 
(Łubkowska 2016).

Przez województwo Świętokrzyskie przepływają większe rzeki: Wisła, Pi-
lica, Kamienna, Nida, Nidzica, Lubrzanka, Czarna Włoszczowska, Czarna 
Konecka, Czarna Staszowska, Wschodnia i inne, mniejsze rzeki. Wschodnią 
oraz południowo-wschodnią (naturalną) granicę województwa wyznacza rze-
ka Wisła, z kolei zachodnią - Pilica.

Mapa 25 ilustruje siatkę rzek województwa Świętokrzyskiego, które są 
równomiernie rozciągnięte w obrębie całego województwa, z najmniejszą ich 
ilością w części północno-wschodniej. Oddalenie od rzek przedstawia Mapa 26.
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Mapa 25. Rzeki w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 20.12.2021.

Mapa 26. Oddalenie od rzek w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 20.12.2021.

WALORYZACJA OBSZARÓW  
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Końcowym efektem badań jest stworzenie mapy wynikowej łączącej 
negatywne i pozytywne czynniki, w celu otrzymania korzystnych miejsc do 
zamieszkania w tym obrębie województwa świętokrzyskiego. Obszary naj-
bardziej optymalne do zamieszkania są przedstawione kolorem zielonym  
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z przypisanym numerem „3” w legendzie, natomiast obszary najmniej opty-
malne są przedstawione kolorem różowym z przypisanym numerem „-3”. 

Mapa 27. Obszary pożądane w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 20.12.2021.

Mapa 28. Obszary niepożądane w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 20.12.2021.

Optymalne tereny do zamieszkania znajdują się w północnej, centralnej 
oraz zachodniej części województwa świętokrzyskiego, jednak większa jego 
oznakowana jest jako obszar niekorzystny pod względem zdrowotnym do 
zamieszkania.

Mapa 29 przedstawia waloryzację obszarów w województwie 
świętokrzyskim.
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Mapa 29. Waloryzacja obszarów w województwie świętokrzyskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 20.12.2021.

PODSUMOWANIE

Analiza danych ogólnodostępnych BDOO, z wykorzystaniem programu 
QGIS, pozwoliła na spełnienie celu założonego na początku. Wyznaczono te-
reny które są najlepszą lokalizacją do zamieszkania, pod względem odpowied-
nich czynników. Od wielu lat obserwujemy postępujący rozwój industriali-
zacji i pojawiające się nowe zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, zaczynając 
od zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby, ale także poprzez emisję hałasu do 
środowiska czy oddziaływania pola magnetycznego linii wysokiego napięcia. 
Czynniki te negatywnie wpływają na jakość życia oraz mogą być przyczyną 
rozwoju wielu chorób, w tym nowotworów. 

Województwo świętokrzyskie zostało poddane analizie pod względem 
wielu czynników, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Mapa ilu-
strująca waloryzację przedstawia obszary, które warto wziąć pod uwagę wybie-
rając miejsce do zamieszkania oraz obszary, które pod kątem zdrowia człowieka 
nie są korzystne do zamieszkania. Biorąc pod uwagę szybkie tempo urbaniza-
cji, dużą ilość obiektów gospodarczo-przemysłowych, obecność licznych zwa-
łowisk i wyrobisk większa część województwa uznana została za niekorzystną 
do osiedlenia się. Przedstawiona analiza jest ogólna. Pominięto szczegółowe 
informacje, takie jak klasa dróg, czy rodzaj zabudowy, dzięki którym można 
byłoby zobrazować lepiej skalę hałasu. Oprócz tego nie uwzględniono ukształ-
towania terenu czy barier geograficznych, które wpływają na przemieszczanie 
się zanieczyszczeń. W przypadku wykorzystania bardziej szczegółowych in-
formacji lepiej sprawdziłaby się skala gminy lub pojedynczych miast. Podjęty 
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przez autorów temat może stanowić intrygującą kontynuacją badań przepro-
wadzonych dla mniejszych jednostek.
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OPTIMAL LOCATION TO LIVE  
IN THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP  

BASED ON HEALTH ASPECTS

Summary: The aim of this article is to present a description of areas showing 
positive and negative factors affecting the environment and human health in 
the Świętokrzyskie Voivodeship. The paper uses data from geoportals trans-
ferred in QGIS software, which was used to create individual maps. The maps 
created present a broad picture of the Świętokrzyskie Voivodeship in terms of 
urban development. Determinants were divided into desirable and undesir-
able. Undesirable determinants included: roads, railways, overhead lines, in-
dustrial and economic facilities, and desirable determinants included: national 
parks, landscape parks, nature reserves, Natura 2000 areas, forest areas, rivers 
and surface waters. The analysis allows selecting the most favourable place to 
live in Świętokrzyskie Voivodeship.

Keywords: Świętokrzyskie voivodeship, geographical maps, health, factors 
favourable to settlement






