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Wybrane substancje chemiczne stosowane w preparatach
odchudzających
Streszczenie: W pracy przedstawiono substancje chemiczne wchodzące w skład
preparatów do leczenia lub wspomagania leczenia otyłości. Ponadto
przedstawiono ich występowanie i najważniejsze funkcje, jakie pełnią w
organizmie, aby uzasadnić celowość ich zastosowania w tego rodzaju
produktach.
Słowa kluczowe: dieta, nadwaga, otyłość, węglowodany

1. Wstęp
Właściwe żywienie decydujące o prawidłowym rozwoju i utrzymaniu
korzystnego stanu zdrowia człowieka, polega na dostarczeniu organizmowi
zgodnie z jego zapotrzebowaniem wszystkich składników odżywczych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Zapotrzebowanie to zależy od
wielu czynników indywidualnych i charakterystycznych dla danego organizmu:
wieku, płci, stopnia aktywności fizycznej, stanu fizjologicznego [1]. Specjalny
sposób odżywiania z określeniem jakości i ilości składników pokarmowych
określamy jako dietę (termin pochodzenia greckiego). Rozróżniamy różne
rodzaje diet. Dieta profilaktyczna ma na celu zapobieganie ewentualnym
niedomaganiem. Dieta lecznicza opracowywana jest na podstawie zasad
żywienia człowieka zdrowego i polega na wprowadzeniu odpowiednich
modyfikacji w celu uzyskania poprawy stanu zdrowia [2]. Dieta odchudzająca
ma na celu nie tylko zlikwidowanie otyłości i nadwagi poprzez rozpoznanie ich
przyczyn, ale wytworzenie nowych nawyków żywieniowych i w dalszej
perspektywie utrzymania uzyskanej wagi na określonym poziomie [3].

2. Sposoby działania substancji odchudzających
Wiele proponowanych, szeroko reklamowanych diet odchudzających,
tworzonych często ze względów komercyjnych nie ma żadnego lub tylko
znikome podłoże naukowe, chociaż oczywiście istnieją diety poprawne z
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naukowego punktu widzenia. W wielu przypadkach ich zastosowanie prowadzi
do ograniczenia nadwagi i otyłości. Jednakże znane są również przypadki, kiedy
zlikwidowanie otyłości przypłacono utratą zdrowia [3].
Skuteczna kuracja odchudzająca powinna polegać głownie na
zastosowaniu
restrykcyjnej
diety
niskokalorycznej,
wspomaganej
przyjmowaniem preparatów pomocnych w redukowaniu otyłości i nadwagi oraz
na zwiększaniu aktywności fizycznej. Preparaty te to najczęściej złożone
mieszaniny składników pochodzenia roślinnego, mające gwarantować
skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania. Analiza składu rodzajowego
wskazuje na obecność substancji o różnym sposobie działania:
a) utrudniających wchłanianie tłuszczów, b) przyspieszających przemianę
materii, c) zmniejszających uczucie głodu, d) przeczyszczających
i moczopędnych oraz wykazujących działania połączone.
a) substancje utrudniające wchłanianie tłuszczów
Głównym składnikiem preparatów odchudzających, których działanie
wiąże się z utrudnieniem przyswajania cukrów i tłuszczów jest chitozan. Jest to
polimer glukozaminy, otrzymywany z chityny 1 ze szkieletów skorupiaków
morskich [4], wykazujący działanie żelujące i absorpcyjne. Dzięki tym
właściwościom chitozan hamuje apetyt, obniża kaloryczność posiłków, blokuje
wchłanianie tłuszczów, węglowodanów i cholesterolu [5].

OH
OH

O

O

O
O

HO

O
HO
NHAc

NHAc
n

1
b) substancje przyspieszające przemianę materii
Najliczniejszą grupę składników preparatów wspomagających
odchudzanie stanowią środki przyspieszające przemianę materii. Takie działanie
przypisuje się wielu ekstraktom roślinnym i licznym związkom naturalnym, jak
kofeina, kwas hydroksycytrynowy, cholina, lecytyna, L-karnityna, koenzym Q-10
itd. Guarana - południowoamerykańska roślina i zielona herbata (Camelia
sinensis) zawierają w swym składzie między innymi znaczne ilości kofeiny 2,
która wykazuje aktywność pobudzania ośrodków autonomicznych, to jest
ośrodka przemiany materii, co prowadzi do nasilenia glikolizy i lipolizy. Działają
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również na ośrodkowy układ nerwowy, usuwają zmęczenie, ułatwiają
koncentrację i poprawiają nastrój [6]. Zielona herbata jest także bogatym
źródłem związków polifenolowych (bioflawonoidy) i katechin. Te pierwsze
działają antyoksydacyjnie i regulująco na metabolizm lipidów, te drugie między
innymi zmniejszają proliferację komórek tłuszczowych, obniżają jelitowe
wchłanianie tłuszczów i zmniejszają nasilenie lipogenezy [7].

Me

O

Me
N

N
Me

N

N

O

2
Kwas hydroksycytrynowy (HCA) 3 zawarty w ekstrakcie indyjskiej rośliny
przyprawowej (Garcinia cambogia), hamuje aktywność liazy cytrynianowej
i obniża syntezy kwasów tłuszczowych, co w efekcie zapobiega gromadzeniu się
zbędnej tkanki tłuszczowej [8]. Cholina 4, czyli N , N , N -trimetyloaminoetanol,
należy do substancji lipotropowych, które uczestniczą w przetwarzaniu
i transportowaniu cząsteczek tłuszczu. Cholina działa również usprawniająco na
funkcjonowanie układu nerwowego [9].

H
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COOH
OH
COOH
CH2COOH

Me
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Podobne działanie wykazują lecytyny 5, będące nośnikami choliny.
Lecytyny pełnią także wiele funkcji fizjologicznych, ułatwiają trawienie
tłuszczów, a także zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy, gdyż obniżają poziom
frakcji LDL cholesterolu we krwi, triacylogliceroli, a podwyższają poziom HDL
[9].
H
ROCOH2C
R'COO

O

5

O
P
O
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N Me
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Substancją naturalną, występującą w organizmie człowieka jest również
L-karnityna, czyli β-hydroksy-γ-trimetylomaślan 6 odgrywająca zasadniczą rolę
w utlenianiu kwasów tłuszczowych. Umożliwia ich transport przez błony
mitochondrialne, co stanowi wstępny etap powstawania energii [10]. Podobnie
działa koenzym Q-10 (tj. witamina Q-10, czyli ubichinon) 7, pochodna 2-metylo5,6- dimetoksychinonu. Koenzym Q-10 uczestniczy w organizmie we wszystkich
procesach dostarczających energii [6], pobudza przemianę materii i układ
immunologiczny do produkcji przeciwciał [11].
O
MeO
Me
Me N
Me

Me

OH

MeO

COO

H
O

6

Me

10

7

Kwas β-hydroksy-γ-metylomasłowy 8 bierze udział w gospodarce
lipidowej [12] i z tego względu wchodzi również w skład preparatów
wspomagających odchudzanie. Niektóre specyfiki zawierają witaminy grupy B
(jak B, B2, B3, B6), składniki koenzymów, uczestniczące w metabolizmie
tłuszczów, węglowodanów i aminokwasów [6].
Me
Me
HO

COOH

8
Znaczna grupa preparatów pomagających zwalczać nadwagę zawiera
w swoim składzie związki chromu w formie pochodnych nieorganicznych np.
chlorków bądź pochodnych organicznych, np. pikolinianu chromu 9 i chelatu
aminokwasowego chromu z niacyną. Chrom trójwartościowy jest niezbędny w
przemianach węglowodanów; wchodzi w skład czynnika tolerancji glukozy,
który wiąże się z insuliną i wzmaga jej działanie oraz przyspiesza proces
przemiany materii [6].

Cr

COO
3

9

3+
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c) Substancje zmniejszające uczucie głodu
Do substancji dających poczucie sytości, które stanowią rodzaj
„wypełniacza" żołądka należy błonnik. Jest to złożona mieszanina
polisacharydów składających się głównie z celulozy, ponadto hemicelulozy,
pektyn i gum roślinnych. Znaczne ilości błonnika występują w otrębach
zbożowych i często w tej postaci stanowi on składnik preparatów
odchudzających.
Błonnik odgrywa niezwykle ważną rolę w pracy układu pokarmowego,
chociaż sam nie ulega trawieniu z powodu braku odpowiednich hydrolaz [6].
Błonnik przyspiesza perystaltykę jelit, opóźnia hydrolizę węglowodanów i
poprawia cykl wydaleń [4]. Podobne właściwości wykazują nasiona babki
płesznika (Plantago psyllium), które oprócz błonnika zawierają dużą ilość śluzów
roślinnych [10], potęgujących jego korzystne działanie.
Skład niektórych preparatów odchudzających został skomponowany
przez połączenie różnego rodzaju polisacharydów stanowiących błonnik,
chitozan, inulinę, agar, w celu korzystniejszego efektu terapeutycznego. Inulina
jest polimerem fruktofuranozy [O-a-D-Fruf-(1-2)-D-Fruf]n, którego działanie
przypomina błonnik. Agar jest heteropolisacharydem złożonym z silnie żelującej
agarozy i pozbawionej właściwości żelujących agaropektyny, zbudowanej z
jednostek agarobiozy 10.
OH
HO

O OH

O

O
OH O

O

O
n

10
d) Substancje przeczyszczające i moczopędne
Pomimo krytycznej oceny długotrwałego stosowania środków
przeczyszczających i moczopędnych, jednak często w formie surowców
roślinnych, np. kory kruszyny czy liści senesu wchodzą one skład preparatów
stosowanych w kontroli masy ciała. Działanie przeczyszczające liści senesowych
(Folium Sennae), pochodzących z różnych odmian strączyńca (Cassia sp.),
związane jest z obecnością sennozydów A,B - glikozydów o charakterze
izodiantronów. Bakterie jelita grubego powodują rozkład tych glikozydów do
czynnych antrachinonów [10]. Podobne działanie przeczyszczające kory
kruszyny (Cortex Frangulae) także uwarunkowane jest obecnością
antrazwiązków, głównie glikofranguliny [10].

14

Wiesława Kudelska

Jeżeli dłuższe stosowanie kuracji odchudzającej nie daje oczekiwanych
rezultatów, wtedy do leczenia otyłości i nadwagi włącza się odpowiednie środki
farmakologiczne. Otyłość jest bowiem czynnikiem ryzyka zwiększenia
umieralności, nadciśnienia, cukrzycy insulinozależnej, hiperlipidemii,
hiperglikemii i różnych dysfunkcji hormonalnych [6].
Znaczenie niektórych leków dawniej stosowanych w leczeniu otyłości np.
amfetaminy i pochodnych, mazindolu, fendimetrazyny, fenfluraminy uległo
ograniczeniu w związku z opracowaniem nowych, bezpieczniejszych związków
chemicznych [5]. Do tych ostatnich zalicza się głównie sibutraminę, następnie
leptynę i orlistat. Sibutramina (czyli sybutramina), (±)-1-[1-p-chlorofenylo]cyclobutylo]-3-metylobutylodimetyloamina, działa hamująco na proces
łaknienia poprzez obniżenie aktywności ośrodka sytości, wpływa także na
zmianę preferencji smakowych w kierunku wyboru produktów białkowych [5,
10].
Podobnie hormon białkowy leptyna, wpływa na masę ciała za
pośrednictwem ośrodków mózgowych, kontrolujących spożywanie pokarmu i
uczucie głodu oraz wydatkowanie energii [13]. Orlistat [czyli orlipafal,
tetrahydrolipostatyna, THL; ester [2S-[2α(R*)3β]]-1[[-3-heksylo-4-okso-2oksotanylo]-metylo]dodecylowy N-formylo-L-leucyny) jest inhibitorem lipaz:
trzustkowej i żołądkowej, hamuje wchłanianie tłuszczów z przewodu
pokarmowego, powodując zmniejszanie masy ciała [5, 10].

3. Zakończenie
Nadwaga i otyłość dotykają prawie co drugiego dorosłego Polaka,
niepokojące jest pojawianie się tego problemu także coraz częściej w grupie
dzieci i młodzieży. Istnieje więc ogromne zapotrzebowanie na różnego rodzaju
specyfiki, przeznaczone dla wspomagania trudnego procesu obniżania masy
ciała i redukcji tkanki tłuszczowej. Przemysł farmaceutyczny odpowiada na takie
zapotrzebowania, wprowadzając na rynek wciąż nowe preparaty i leki
reklamowane jako „cudowne" oraz łatwe w stosowaniu. Dostępne wyniki prac
klinicznych są skąpe, często sprzeczne, w większości przypadków nie
potwierdzają przypisywanych im efektów terapeutycznych [14]. Należy
zainicjować program badawczy w celu zgromadzenia wiarygodnych dowodów
świadczących o jakości, skuteczności i bezpieczeństwie substancji
przeznaczonych do leczenia otyłości i nadwagi.
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Selected chemical agents used in the slimming confections
Abstract: The chemical agents used in the slimming confections designed to treat
or support treating obesity or overweight are described. Moreover, their
existence and most important functions in the human system are presented in
order to show their usefulness in these products.
Keywords: carbohydrates, diet, obesity, overweight
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Substancje decydujące o smaku
Streszczenie: W artykule przedstawiono naturalne, półsyntetyczne
i syntetyczne środki słodzące; ponadto opisano substancje wzmacniające smak
oraz przyprawy i aromaty zarówno naturalne jak i syntetyczne.
Słowa kluczowe: aromaty, przyprawy, środki słodzące

1. Wstęp
Producenci żywności często stosują substancje dodatkowe, które
wpływają zarówno na poprawę smaku i wyglądu, jak też na trwałość produktów
spożywczych. Dzięki szybkiemu rozwojowi chemii możliwe jest zastosowanie
substancji, które obniżają lub podwyższają wartość kaloryczną produktów
spożywczych, nie wpływając na ich smak. Istnieje również wiele substancji,
które mają za zadanie maskowanie zmian smaku.
W technologii żywności oprócz różnych przypraw stosuje się
substancje, które same charakteryzują się bardzo słabym smakiem lub nie mają
go wcale, natomiast po dodaniu do żywności potęgują smak innych substancji
przez wzmocnienie lub przedłużenie wrażenia smakowego [1].
Za wrażenia smakowe u człowieka odpowiedzialne są kubki smakowe
rozmieszczone głównie na języku; są to owalne komórki nabłonka posiadające
szereg receptorów smakowych [2]. Wrażliwość komórek smakowych nie jest
jednakowa. Dzięki różnorodnemu umiejscowieniu w błonie śluzowej kubków
smakowych i odmiennej ich wrażliwości na cząsteczki substancji
rozpuszczonych w śluzie odbierane jest uczucie czterech podstawowych
smaków: słodkiego, słonego, kwaśnego i gorzkiego [3]. Odczuwanie smaków
odbywa się w różnych częściach języka. Czubek języka najsilniej reaguje na
substancje słodkie, boki języka na substancje kwaśne, same brzegi i czubek
języka na substancje słone, a tył języka najlepiej odbiera substancje o smaku
gorzkim. Ta sama substancja położona na czubek języka może być odczuwana
jako słodka, ale umieszczona na tylnym odcinku języka wydaje się być gorzka
[4].
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Z licznie przeprowadzonych badań wynika, że na odczucie smaku
wpływają ponadto inne narządy zmysłu, np. słuch, powonienie, wzrok czy
pamięć. Walory smakowe potraw zależą również od proporcji między czterema
podstawowymi smakami w kombinacji z zapachem, konsystencją i temperaturą
potrawy. Zapachy modyfikują doznania smakowe, ponieważ z jamy ustnej
dostają się do komory nosa [1].

2. Środki słodzące występujące w żywności
Substancje słodzące to substancje, które stosuje się jako słodziki
stołowe w celu nadania słodkiego smaku środkom spożywczym
o
zredukowanej o co najmniej 30% wartości energetycznej w porównaniu z
oryginalnymi lub podobnymi środkami spożywczymi, a także do nadania
słodkiego smaku produktom spożywczym bez dodatku cukru [5].
Substancje słodzące stosowane w technologii produkcji żywności mają
za zadanie przede wszystkim nadanie środkom spożywczym smaku słodkiego
oraz poprawienie cech organoleptycznych wielu produktów.
Intensywność smaku słodkiego zależy od rodzaju środka słodzącego, a
także jego pH, stężenia i temperatury [6]. Wzorcem smaku słodkiego jest 10%
wodny roztwór sacharozy, jednostka słodkości takiego roztworu wynosi 1 [7].
2.1. Naturalne substancje słodzące
Naturalne substancje słodzące takie jak np. sacharoza, fruktoza, glukoza
i laktoza nadają wyrobom spożywczym słodki smak, dzięki obniżaniu aktywności
wody działają konserwująco, nadają teksturę przetworom, ograniczają proces
denaturacji białek oraz są stosowane w produkcji karmelu [6].
Sacharoza nazywana również cukrozą, cukrem trzcinowym lub
buraczanym z racji swej dostępności i przyjemnego smaku jest powszechnie
stosowanym środkiem słodzącym.
Sacharoza produkowana jest
w
zielonych częściach roślin, głównie w liściach, a przechowywana jest jako cukier
zapasowy w kwiatach, nasionach, owocach, łodygach i korzeniach. Sacharozę
otrzymuje się przemysłowo z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych, a także
w mniejszych ilościach z syropu klonowego.
Glukoza czyli cukier gronowy wytwarzana jest przez rośliny zielone w
procesie fotosyntezy. Na skalę przemysłową D-glukozę otrzymuje się poprzez
enzymatyczną lub kwasową hydrolizę skrobi ziemniaczanej lub mąki
kukurydzianej. Duża ilość glukozy występuje w owocach, w nektarze kwiatów
oraz w miodzie.
Glukoza jest składnikiem disacharydów: maltozy, laktozy i sacharozy oraz
polisacharydów: celulozy, skrobi i glikogenu [8]. Glukoza jest podstawowym
źródłem energii dla organizmów zwierzęcych; stosuje się ją jako środek słodzący
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do napojów orzeźwiających i piwa, napojów dla sportowców oraz w produkcji
czekolady [7].
Fruktoza, czyli cukier owocowy występuje w kwiatach, miodzie i
owocach, głównie w jabłkach i gruszkach, ponadto w bulwach dalii oraz
korzeniach cykorii i mniszka lekarskiego. Przemysłowa produkcja D-fruktozy
odbywa się poprzez enzymatyczną konwersję D-glukozy [8]. Należy podkreślić,
że D-fruktoza stanowi łatwo przyswajalny składnik pożywienia, jest słodsza od
glukozy i sacharozy i znajduje zastosowanie w produkcji żywności dla
diabetyków, w napojach alkoholowych, w przecierach, dżemach, galaretkach,
lodach i jogurtach owocowych [6]
Laktoza, czyli cukier mlekowy występuje głównie w mleku ssaków, lecz
można ją znaleźć również w świecie roślinnym. Laktoza ulega hydrolizie
w środowisku kwaśnym lub pod wpływem enzymów emulsyny i βgalaktozydazy do D-glukozy i D-galaktozy. Laktoza znalazła liczne zastosowania
w przemyśle farmaceutycznym i cukrowniczym [7].
2.2. Półsyntetyczne substancje słodzące – polialkohole
Do najważniejszych alkoholi cukrowych (polialkoholi) należą: mannitol,
sorbitol, ksylitol i malditol. Na skalę przemysłową polialkohole można otrzymać
w wyniku redukcji odpowiednich cukrów. Substancje te charakteryzują się małą
intensywnością słodyczy oraz dużą stabilnością chemiczną i są wykorzystywane
głównie jako wypełniacze w produktach spożywczych. Polialkohole wywołują
efekt ochłodzenia w ustach co nadaje atrakcyjne cechy niektórym produktom
[1].
Mannitol oznaczany w produktach spożywczych symbolem E-421 otrzymuje się
syntetycznie poprzez redukcję D-mannozy i D fruktozy (Rys.1). W przyrodzie
mannitol występuje w oliwkach, w glonach morskich, cebuli i grzybach [8].
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Rysunek 1. Otrzymywanie D-mannitolu z D-mannozy i D-fruktozy
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Mannitol jest w dużej części absorbowany i metabolizowany w
organizmie, pozostała część ulega fermentacji w jelicie grubym. U osób
wykazujących nietolerancję związek ten
może działać jako środek
przeczyszczający.
Sorbitol znany również pod nazwami D-glucitol, sorbit i alkohol
heksahydroksylowy jest oznaczany symbolem E-420 . Sorbitol powstaje w
reakcji redukcji D-glukozy i L-gulozy (Rys. 2), a z bardzo małą wydajnością
można go również otrzymać z D-fruktozy.
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Rysunek 2. Otrzymywanie sorbitolu z D-glukozy i D-gulozy

Sorbitol jest związkiem nietoksycznym, higroskopijnym, jego główną zaletą jest
dobra rozpuszczalność w wodzie, duży efekt chłodzący, zdolność maskowania
smaku gorzkiego i podtrzymywanie aromatu produktów. Wadą sorbitolu jest
powodowanie zaburzeń trawiennych, w przypadku gdy spożywa się go w
większych ilościach. W przyrodzie sorbitol występuje głównie w owocach
takich jak jabłka, śliwki i jagody.
2.3. Syntetyczne substancje słodzące
Syntetyczne substancje słodzące charakteryzują się dużą siłą słodzącą
i niską energetycznością, z tego względu są często stosowane w żywności
dietetycznej.
Sacharyna tj. imid kwasu o-sulfobenzoesowego jest dopuszczona do spożycia w
90 krajach na świecie; w produktach spożywczych oznaczana jest symbolem
E-954. Sacharyna stanowi biały krystaliczny proszek dobrze rozpuszczalny
w wodzie [ 6].
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O
NH
SO 2
sacharyna
Sacharyna jest około 350-500 razy słodsza od sacharozy, jednakże jej posmak
jest metaliczny i gorzkawy. Dawniej sacharyna była powszechnie stosowana
przez diabetyków i osoby odchudzające się, a producenci napojów owocowych
używali mieszankę sacharozy i sacharyny do słodzenia napojów, przez co ich
produkty stawały się mniej syropowate i niskokaloryczne. Obecnie sacharyna
jest rzadziej stosowana ze względu na podejrzenia powodowania raka
pęcherza.
W Polsce sacharynę dopuszcza się tylko w przypadku produkcji
żywności dla diabetyków [10]. Bardzo interesujący jest fakt, że sacharyna nie
powoduje próchnicy, a nawet może jej zapobiegać, ponieważ powstrzymuje
działanie bakterii na płytkach nazębnych przez oddziaływanie na ich błonę
komórkową [9].
Cyklaminiany stanowią sole sodowe kwasu cykloheksylosulfaminowego; w
produktach spożywczych oznaczane są symbolem E-952 [11].

NHSO3Na
cyklaminian sodu
Siła słodząca cyklaminianów jest ok. 30-40 razy większa od sacharozy, jednak
duże stężenie tych związków może powodować pojawienie się nieprzyjemnego
posmaku w ustach, dlatego do słodzenia napojów gazowanych stosuje się
mieszaninę sacharyny i cyklaminianów w stosunku 1:10.
Ze względu na dużą stabilność w wysokiej temperaturze oraz dobrą
rozpuszczalność związki te były wcześniej bardzo popularne w procesach
produkcji żywności wymagających użycia wysokich temperatur. Obecnie
stosowanie cyklaminianów jest zabronione w wielu krajach, m.in. w Wielkiej
Brytanii, USA, Kanadzie i Polsce [6].
Aspartam oznaczany jest w produktach spożywczych symbolem E-951 [1].
Aspartam jest 180-200 razy słodszy od sacharozy. W organizmie człowieka
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ulega rozkładowi do kwasu asparaginowego, fenyloalaniny i metanolu, związki
te są następnie naturalnie absorbowane i metabolizowane.

O

O

O

HOCCH2CHCNH CHC
NH2

CH2

O CH3

aspartam
Aspartam ma właściwości wzmacniania i utrwalania niektórych smaków i
aromatów owocowych. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie, ale zwiększa swą
rozpuszczalność wraz ze wzrostem kwasowości środowiska. Nie jest odporny na
wysoką temperaturę, dlatego nie można go stosować do pieczenia. Przy długim
i nieodpowiednim przechowywaniu aspartam traci słodki smak i częściowo
przekształca się w szkodliwy związek – diketopiperyzynę.
Aspartam często stosuje się przy produkcji napojów bezalkoholowych,
jednak ze względu na powstawanie diketopiperyzyny konieczna jest kontrola
zawartości tego związku w zawierających go produktach. Dopuszczalna
zawartość diketopiperyzyny wynosi 0,00045g/100ml napoju w przypadku
słodzenia łączonego z cukrem [6]. Ze względu na obecność fenyloalaniny
aspartam nie może być spożywany przez osoby chore na fenyloketonurię.
2.4. Białkowe środki słodzące
Białkowe środki słodzące charakteryzują się olbrzymią siłą słodzącą,
przekraczającą nawet 4000 razy słodycz sacharozy.
Taumatyna oznaczana w produktach spożywczych symbolem E-957,
wykazuje słodycz około 2000 razy większą od sacharozy, jednak odczuwanie
słodkości tej substancji w porównaniu do cukru narasta wolniej, ale za to
utrzymuje się dłużej [7]. Budowa cząsteczki taumatyny (207 reszt
aminokwasowych połączonych 9 mostkami siarczkowymi) powoduje, że jest
ona odporna na długotrwałe działanie wysokiej temperatury, wytrzymuje
warunki pasteryzacji i UHT (Ultra High Temperature). Taumatyna jest związkiem
całkowicie trawionym przez organizm człowieka, jest stabilna w przedziale pH
2.5 − 6.0, dobrze rozpuszcza się w wodzie, ma zdolność maskowania
odczuwania goryczy i niekorzystnego posmaku innych słodzików, wzmacnia
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aromaty cytrusowe nadając im słodki smak. Wadą tego związku jest
zmniejszenie odporności na ogrzewanie przy pH > 6, lukrecjowy posmak oraz
opóźnione odczuwanie smaku słodkiego.
Monellina jest około 2500 razy słodsza od sacharozy. Cząsteczka
monelliny składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych zawierających
odpowiednio 44 i 50 reszt aminokwasowych, osobno nie wykazujących
słodkiego smaku. Przy pH 2 i w podwyższonej temperaturze związek ten traci
słodki smak. Zmniejszenie wrażliwości na działanie podwyższonej temperatury
osiągnięto w produkcie wytworzonym w komórkach Escherichia coli i w
drożdżach, tam łańcuchy polipeptydowe połączone są wiązaniami
izopeptydowymi, ale odbywa się to kosztem zmniejszenia słodkości [7].
Kurkulina jest substancją białkową, po spożyciu której napoje i nawet
kwaśne potrawy stają się słodkie, a odczucie słodyczy jest 9000-krotnie większe
od słodyczy sacharozy. Słodki smak kurkuliny zanika wobec jonów wapniowych i
magnezowych występujących w stężeniu milimolowym [6].

3. Substancje wzmacniające smak
Substancje wykazujące właściwości wzmacniania lub kształtowania
wrażeń smakowych nazywa się wzmacniaczami smaku. Związki te dodaje się
często do produktów mięsnych, rybnych i warzywnych. Wzmacniacze smaku są
to głównie pochodne kwasu glutaminowego, inozynowego i guanylowego [7].
3.1. Glutaminian sodu
Kwas glutaminowy jest aminokwasem wchodzącym w skład wszystkich
produktów białkowych, w organizmie człowieka w czasie trawienia przechodzi
w glutaminian sodu.

HOOC

CH2

CH2

CH

.

COONa H2O

NH2
glutaminian sodu
Glutaminian sodu w produktach spożywczych oznaczany jest symbolem
E-621. Glutaminian sodu otrzymuje się głównie metodą biosyntezy
aminokwasów przy udziale drobnoustrojów Micrococcus glutaminicus.
Glutaminian sodu jest powszechnie stosowaną w przemyśle spożywczym
substancją smakowo-zapachową o słodkawo-słonym smaku. Jego działanie jest
samo-ograniczające, tzn. dodanie do potrawy większej ilości tego związku nie
zmienia znacząco jej smaku i nie powoduje jego pogorszenia. Działanie
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glutaminianu sodu polega głównie na zwiększaniu intensywności smaku
wywarów mięsno-warzywnych, przypraw roślinnych, wyrobów garmażeryjnych,
wędlin i konserw mięsnych.
3.2. Kwas inozynowy
Kwas inozynowy w przemyśle spożywczym stosuje się w postaci soli
dwusodowej [6].
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N

N

OH
O CH2

O

OH
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kwas inozynowy
Inozynian sodu używany jest jako dodatek do produkcji konserw mięsnych,
koncentratów obiadowych, przypraw, wędlin, wyrobów garmażeryjnych z
mięsa peklowanego i purée ziemniaczanego. Jego działanie polega na
zwiększeniu smaku mięsnego i na polepszeniu właściwości smakowych potraw.

4. Substancje smakowo-zapachowe
Podział substancji smakowo zapachowych jest bardzo uproszczony i
mało precyzyjny, gdyż wiele substancji można zakwalifikować równocześnie do
różnych grup [12].
4.1. Przyprawy naturalne
Przyprawy wykorzystuje się w postaci całych lub zmielonych części
roślin oraz jako ekstrakty; rozdrobnione przyprawy łatwiej uwalniają aromat i są
równomierniej rozprowadzane w żywności. Przyprawy różnią się rodzajem i
zawartością aktywnych sensorycznie substancji małocząsteczkowych,
obejmujących składniki zapachowe i lotne olejki eteryczne, a także
bezzapachowe substancje smakowe, głównie alkaloidy i glikozydy.
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Aromatyczność przypraw zależy głównie od zawartości olejków eterycznych
(Tabela1).
Tabela 1. Najczęściej używane przyprawy i zawarte w nich składniki olejków
eterycznych [8].
Główny składnik olejku eterycznego
Anetol
karwon
sabinen, kadiden, sabinol, pineny, kamfen
aldehyd cynamonowy
eugenol
cyneol, borneol, geraniol, cytral
pinen, bisabden
α-pinen, β-pinen, limonen, 4-terpineol,
safrol
aldehyd benzoesowy
tymol
wanilina
cytral, limonen
pineny, kamfen, limonen, nerol

Przyprawa
anyż
kminek
jałowiec
cynamon
goździk
imbir
cedr
gałka muszkatołowa

Zapach
Anyżowy
Kminkowy
Jałowcowy
Cynamonowy
Goździkowy
Piernikowy
Żywiczny
Muszkatołowy

nasiona migdałowca
tymianek
wanilia
skórka cytryny
skórka pomarańczy
gorzkiej

Migdałowy
Tymolowy
Waniliowy
Cytrynowy
Orzeźwiający

W Polsce większość przypraw jest importowana, jest to związane z
warunkami klimatycznymi panującymi w naszym kraju [1].
4.2. Aromaty naturalne
Aromatem naturalnym nazywa się pojedynczy związek chemiczny lub
mieszaninę związków, które są uzyskiwane poprzez izolowanie z surowca
naturalnego, najczęściej roślinnego, w wyniku procesów fizycznych bez
przekształceń chemicznych. Aromaty występują w formie olejków, wyciągów,
destylatów, ekstraktów, izolatów i kondensatów [6].
Olejki uzyskuje się głownie metodą tłoczenia, ścierania lub destylacji,
najczęściej z owoców cytrusowych; są to substancje lotne o konsystencji oleju
jednak nie zawierające lipidów, np. olejek pomarańczowy i cytrynowy. Skład
olejków zależy od pochodzenia surowca i metody otrzymywania. W wyniku
długiego przechowywania olejki ulegają niekorzystnym zmianom.
Wyciągi są uzyskiwane poprzez ekstrakcję alkoholem izopropylowym
lub chlorkiem metylu suszów owocowych i skórek owoców cytrusowych.
Oczyszczanie wyciągów polega na oddzieleniu ich od wosków i terpenów.

26

Małgorzata Deska

Ekstrakty otrzymuje się stosując m.in. rozpuszczalniki gazowe np.
ditlenek węgla. Uzyskane w ten sposób ekstrakty nie wymagają dalszego
oczyszczania.
Destylaty otrzymuje się z ekstraktów lub wytłoków owocowych poprzez
destylację z parą wodną lub stosując mieszaninę azeotropową alkoholu z wodą.
Zagęszczony destylat to tzw. esencja aromatyczna.
Naturalne kondensaty owocowe substancji aromatycznych produkuje
się w procesie zagęszczania soków owocowych, poprzedzając ten proces
zabiegiem dearomatyzacji.
Do aromatów naturalnych nie zalicza się substancji, które mają
wyłącznie kwaśny smak i zapach, np. ocet [1].
4.3. Aromaty identyczne z naturalnymi
Aromaty identyczne z naturalnymi stanowią związki chemiczne lub ich
mieszaniny, które otrzymuje się w wyniku syntez lub przekształceń chemicznych
i biotechnologicznych. Substancje te charakteryzują się budową i składem
chemicznym identycznym z aromatami naturalnymi. Aromaty identyczne z
naturalnymi dorównują walorami smakowo-zapachowymi aromatom
naturalnym, jednak są od nich znacznie tańsze. Dużym problemem w
rozróżnianiu aromatów identycznych z naturalnymi od naturalnych jest ich
identyfikacja analityczna. Należy podkreślić, że w naturze najczęściej występuje
jeden izomer, podczas gdy w wyniku syntezy powstaje mieszanina izomerów.
Izomery strukturalne mogą wykazywać bardzo zróżnicowane oddziaływanie na
organizm [6].
4.4. Aromaty syntetyczne
Aromaty syntetyczne uzyskuje się metodą chemicznej syntezy
organicznej oraz metodami biosyntezy [1].
Aromaty syntetyczne stanowią bardzo dużą grupę związków, w ich
skład wchodzą głównie alkohole, aldehydy i estry. Przykładem ukazującym
różnicę między związkami aromatycznymi naturalnymi a syntetycznymi jest
wanilina i etylowanilina. Wanilina występuje w naturze w owocach rośliny
Vanilla planifolia, można ją również otrzymać syntetycznie, natomiast
etylowanilinę uzyskuje się tylko syntetycznie; etylowanilina ma taki sam zapach
jak wanilina, ale dużo silniejszy.
Syntetyczne aromaty mięsa otrzymuje się poprzez ogrzewanie
mieszaniny związków zawierających siarkę z sacharydami. Podstawowymi
reagentami zawierającymi siarkę są cysteina, cystyna, tiamina i inne związki, z
których uwalniany jest siarczek wodoru; natomiast jako sacharydy stosuje się
rybozę, ksylozę, arabinozę, glukozę, mannozę i galaktozę. W zależności od
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rodzajów użytych składników i ich wzajemnych stosunków ilościowych oraz
zastosowanych procesów można uzyskać aromat i smakowitość gotowanego
lub pieczonego mięsa [7].

5. Podsumowanie
W
produkcji
żywności
niskokalorycznej,
niskotłuszczowej
i wegetariańskiej, na którą zapotrzebowanie na rynku konsumenckim stale się
zwiększa, stosowanie dodatków smakowo-zapachowych jest niezbędne,
ponieważ żywność ta w wielu przypadkach jest jałowa i mało smaczna.
Dodawanie do żywności substancji dodatkowych spowodowane jest także
szybkim rozwojem przemysłu spożywczego i większym zapotrzebowaniem na
żywność, którą można dłużej przechowywać. Wielu osobom, które z powodu
chorób nie mogą spożywać cukrów, wprowadzenie sztucznych słodzików
ułatwia życie, ponieważ nie muszą całkowicie rezygnować ze spożywania
słodkich posiłków, napojów czy nawet słodyczy.
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Taste influencing substances
Abstract: In the paper the natural and synthetic sweeteners are presented.
Moreover the flavour enhancers, as well as natural and synthetic seasonings
and fragrances are described.
Keywords: fragrances, seasonings, sweeteners
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Wybrane estry zapachowe stosowane w kosmetyce
Streszczenie: W artykule przedstawiono otrzymywanie, właściwości fizyczne
i zastosowanie wybranych estrów zapachowych w kosmetyce jako składników
kompozycji zapachowych stosowanych przy produkcji perfum, mydeł i kremów.
Związki te omówiono na przykładzie estrów niższych kwasów karboksylowych
z alkoholami alifatycznymi, estrów alkoholi terpenowych oraz estrów kwasów
aromatycznych.
Słowa kluczowe: octan etylu, cynamonian benzylu, perfumy

1. Wstęp
Od wieków ludzie poprawiali nastrój wokół siebie, stosując wonności i
kadzidła, wykorzystywano mnóstwo naturalnych substancji by temu sprostać. Z
czasem zauważono, że wiele związków chemicznych ma interesujący zapach, a
połączenia różnych substancji dają nowe, czasem nieoczekiwane efekty. Nad
opracowaniem kompozycji zapachowych pracują „perfumiarze”, tj. osoby o
wyjątkowej wrażliwości powonienia. Kolebką substancji zapachowych od
czasów starożytnych był Wschód, później Egipt i Grecja. W średniowieczu
zaniechano używania substancji zapachowych, dopiero epoka odrodzenia stała
się renesansem perfumerii, której kolebką były Włochy, a następnie Francja [1].
Pierwsze substancje zapachowe stanowiły produkty naturalne
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a więc żywice, balsamy, olejki, piżma,
ambra czy cybet. Rozwój chemii w XIX i XX wieku objął swoim zasięgiem
również chemię związków zapachowych. Z surowców naturalnych zaczęto
wyodrębniać związki zapachowe, a następnie określać ich budowę. Poznanie
budowy naturalnych substancji zapachowych pozwoliło z kolei opracować
metody ich syntezy. Z czasem poznano wiele innych substancji zapachowych,
nie mających swych odpowiedników w świecie naturalnym, m.in. piżmo
nitrowe, hydroksycytronellal i aldehyd cyklamenowy, wykazujące niezwykłe
walory zapachowe.
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Każdy rodzaj zapachu określamy najczęściej przez porównanie go ze
znanymi zapachami spotykanymi w przyrodzie. Mówimy, że dana substancja
ma zapach jaśminu, róży, grzybów itp. Substancje zapachowe są związkami
lotnymi, które nawet przy niewielkim stężeniu pobudzają receptory węchowe
błony śluzowej nosa, co umożliwia odbieranie różnych zapachów - przyjemnych
i nieprzyjemnych. Substancje zapachowe naturalne i syntetyczne, w postaci
odpowiednich kompozycji, mają zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym,
kosmetycznym i spożywczym.
Węch jest najczulszym ze zmysłów. Bodźce zapachowe błyskawicznie
docierają do mózgu i uruchamiają pozytywne lub negatywne reakcje, mogą
wywołać akceptację, sympatię, pożądanie lub odwrotnie - niechęć albo odrazę.
Reakcja receptora węchowego ze swoistym bodźcem umożliwia odbieranie
różnych zapachów, a wpływ na wrażenia zapachowe ma budowa chemiczna
związków.
Substancje zapachowe należą do różnych grup chemicznych. Zapach
związku zależy zarówno od budowy łańcucha lub pierścienia węglowego
i obecności wiązań nienasyconych, jak też od obecności i rodzaju grup
funkcyjnych oraz sposobu rozmieszczenia ich w cząsteczce. Grupy wykazujące
największy wpływ na zapach noszą nazwę osmoforów [2].

2. Estry niższych kwasów karboksylowych i alkoholi alifatycznnych
Estry niższych kwasów karboksylowych i alkoholi alifatycznych
o krótkich łańcuchach węglowych są cieczami słabo mieszającymi się z wodą,
o intensywnym zapachu. Są one jednak w większych dawkach toksyczne,
a niektóre nawet rakotwórcze. Estry zapachowe znajdują się w olejkach
i tłuszczach, a niektóre w zielonych częściach roślin. Niektóre spośród nich mają
przyjemny zapach, który w wielu przypadkach przypomina zapach owoców,
dlatego też przygotowuje się je fabrycznie jako tzw. esencje owocowe.
Charakterystyczny aromat owoców jest wynikiem współdziałania wielu
związków organicznych.W tworzeniu aromatu owoców biorą udział alifatyczne
estry i etery, m.in. estry alkoholu n-nonylowego oraz innych niższych alkoholi
pierwszorzędowych. Jako przykłady można wymienić octan etylu o zapachu
jabłek, octan amylu o zapachu gruszek, maślan etylu o zapachu ananasów.
Mrówczan butylu ma zapach malinowy, mrówczan decylu- pomarańczowy,
octan winylu - bananowy, a mrówczan benzylu pachnie jaśminem. Najliczniejszą
grupą estrów o intensywnym i przyjemnym zapachu są pochodne kwasu
octowego i kwasu masłowego.[3]
Zapachy wybranych estrów zestawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Zapachy wybranych estrów

Ester
maślan butylu
octan linalolu
octan kaprylu
octan terpineolu
mrówczan benzylu
mrówczan decylu

Zapach
ananas
lawenda
jaśmin , irys
bergamotka
jaśmin
pomarańcza

Octan etylu występuje w różnych owocach i warzywach, na przykład w
bananach i jabłkach.
O
H3C
O CH2CH3

octan etylu
Octan etylu stosowany jest w wodach kolońskich i kompozycjach zapachowych
typu magnolia, rezeda i cyklamen, w celu nadania im świeżości. Rola tego estru
nie ogranicza się tylko do zapachu, ponieważ jest on również składnikiem
zmywacza do paznokci, który oprócz octanu etylu stanowi mieszaninę kilku
związków chemicznych, jak octanu butylu, toluenu i acetonu. Dodatek olejku
rycynowego chroni paznokcie przed nadmiernym wysuszeniem [2].
Maślan etylu o zapachu ananasów występuje w olejku bananowym.
Maślan amylu o aromacie bananowym, octan geranylu – agrestowym oraz
izowalerian izoamylu – jabłkowym są popularnymi dodatkami z rodziny estrów
alifatycznych do cukierków, ciastek i gum do żucia.
O
O

maślan amylu
Smak i aromat są zasadniczymi elementami smakowitości produktu
żywnościowego, stanowią o jego szczególnym charakterze i muszą zaspokoić
wymogi konsumenta, dlatego coraz częściej na rynku naturalne aromaty muszą
być uzupełniane syntetycznymi by przewyższyć smakiem konkurujące wyroby
[3].

3. Estry alkoholi terpenowych
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Przykładem estrów alkoholi terpenowych są: octan terpineolu, octan
borneolu, octan linalolu i octan mentolu.
Octan terpineolu o zapachu bergamotowo-lawendowym występuje
m.in. w mydłach, octan mentolu o zapachu miętowym w artykułach higieny
jamy ustnej i w wodach kolońskich; octan borneolu obecny w olejku
walerianowym jest składnikiem kompozycji o zapachu sosnowym w
odświeżaczach powietrza. Estry linalolu występują w liściach bazylii i nasionach
kolendry, a estry borneolu i geraniolu w korzeniach imbiru oraz liściach
rozmarynu i szałwii [4].
CH3

O
H3C

O
CH3

CH3

octan terpineolu
Octan mentolu. Naturalnym miejscem występowania mentolu i jego
estrów - octanu mentolu i walerianianu mentolu jest liść mięty pieprzowej
(Mentha piperita) [4]. W ziołolecznictwie składniki te wykazują właściwości
pobudzające trawienie i łaknienie, a ponadto działają przeciwbakteryjnie,
uspokajająco, żółciopędnie i rozkurczowo.
H3C

CH3
O
O

CH3

CH3

octan mentolu
W kosmetyce mentol i octan mentolu wchodzą w skład olejków eterycznych
jako substancje zapachowe, jednak ich zastosowanie nie ogranicza się tylko do
zapachu, bowiem działają lekko drażniąco, chłodząco, miejscowo znieczulająco,
odświeżająco i dezynfekująco. W artykułach kosmetycznych są wykorzystywane
także właściwości pilomotoryczne tych związków. Działaniem pilomotorycznym
odznaczają się związki wywierające drażniący wpływ na mieszek włosa, co
powoduje unoszenie się jego trzonu, zwłaszcza zarostu twarzy. Z tego względu
są one składnikiem preparatów używanych przed goleniem [4, 5].

4. Estry kwasów aromatycznych
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Do związków zapachowych z osmoforem estrowym należą również
estry niektórych kwasów aromatycznych, m.in. estry kwasu cynamonowego
i antranilowego.
Cynamonian metylu o zapachu kwiatowym stosowany jest do
aromatyzowania preparatów kosmetycznych [4].
O

CH3

O

cynamonian metylu
Estry kwasu cynamonowego z alkoholami wysokowrzącymi ( np. alkoholem
benzylowym lub cynamonowym) występują w żywicach oraz w balsamach i
odznaczają się balsamicznym zapachem; w przemyśle perfumeryjnym są
stosowane jako utrwalacze zapachu. Jako przykład może służyć cynamonian
benzylu [4].
O
O

cynamonian benzylu
Ze względu na właściwości przeciwzapalne, antyseptyczne i pobudzające,
cynamonian benzylu jest stosowany zewnętrznie w leczeniu ran, odmrożeń
i chorób skórnych jako balsam peruwiański w postaci maści i roztworów.
Preparaty z jego udziałem wykazują działanie antyseptyczne i przeciwzapalne
[6].
N-Metyloantranilan metylu występuje w przyrodzie i jest również
wytwarzany syntetycznie. Zapach naturalnego N-metyloantranilanu metylu
zależy od wielu czynników, np. regionu uprawy, pory roku, części rośliny, z
której uzyskuje się olejek, a zapach syntetycznego N-metyloantranilanu metylu
jest zależny od metody jego otrzymywania.
NHCH3
COOCH3

N-metyloantranilan metylu
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N-Metyloantranilan metylu jest głównym składnikiem olejków eterycznych mandarynkowego i tangerynkowego. Jest bladożółtym, fluorescencyjnym
płynem o owocowym zapachu z wytrawną , kwiatową nutą. Ester ten mona
otrzymać poprzez metylowanie antranilanu metylu. Stosowany jest do
aromatyzowania mydeł i kosmetyków, a także w gastronomii do nadawania
produktom zapachu mandarynkowego [2].

5. Podsumowanie
Estry należą do związków bardzo ważnych nie tylko ze względu na
rozpowszechnienie w przyrodzie (estry kwasów organicznych), lecz również ze
względu na ich reaktywność, dlatego też znajdują szerokie zastosowanie w
przemyśle związków organicznych, w kosmetyce, farmacji czy przemyśle
spożywczym. Estry poprawiają nasz wygląd, opóźniają starzenie, sprawiają
przyjemność swym zapachem; z uwagi na swe właściwości bakteriobójcze są
nieodzownym składnikiem leków i maści.
Stosowanie dodatków estrowych w przemyśle spożywczym pozwala na
przedłużenie trwałości produktów, zwiększenie atrakcyjności konsumenckiej
oraz zapobieganie niekorzystnym zmianom jakościowym.
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Essential esters used in cosmetics
Abstract: In the paper the essential esters are described taking into account
their physicochemical properties and applications in cosmetics as components
of perfumes, soaps and creams. The considered components are presented on
examples of esters of lower carboxylic acids with aliphatic alcohols, esters of
terpene alcohols and esters of aromatic acids.
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Projekt „Active Learning – Integracja Aktywnego Nauczania
oraz Monitoringu Energetycznego z Programem Szkolnym”
Streszczenie: Omówiono projekt prowadzenia w szkołach zintegrowanej
edukacji energetycznej, tj. projekt „Active Learning – Integracja Aktywnego
Nauczania oraz Monitoringu Energetycznego z Programem Szkolnym”. Projekt
wchodzi w skład europejskiego programu działań w obszarze energii Intelligent
Energy Europe (IEE). W artykule podkreślono rozwój projektu we współpracy
międzynarodowej, scharakteryzowano sześć pakietów jego realizacji
i przedstawiono osiągnięte wyniki
Słowa kluczowe: edukacja, efektywność energetyczna, energia, szkoły

W sytuacji zaistniałych zagrożeń klimatycznych na Ziemi, nadmiaru emisji
dwutlenku węgla do atmosfery i niekontrolowanego zużycia energii, Parlament
Europejski oraz Rada Europy w czerwcu 2003 roku podjęły decyzję o przyjęciu
nowego programu działań w obszarze energii. Program Intelligent Energy
Europe (IEE) realizowany był w latach 2003-2006, a następnie został
przedłużony na lata 2007-2013 [1].
Obok różnorodnych działań inwestycyjnych program zakłada prowadzenie w
szkołach zintegrowanej edukacji energetycznej. Tego zadania podjęli się
koordynatorzy projektu „Active Learning - Integration of Active Learning and
Energy Monitoring with School Curriculum” („Active Learning - Integracja
Aktywnego Nauczania oraz Monitoringu Energetycznego z Programem
Szkolnym”). Projekt jest odpowiedzią na dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące
„pakietu klimatycznego”, który zobowiązuje kraje Unii, w tym Polskę, do
ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 20%, wzrostu efektywności korzystania z
prądu elektrycznego o 20% i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii
w bilansie energetycznym do 15%. Realizacja zadań projektu jest zgodna
z polityką regionalną i ponadlokalną.
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Międzynarodowym koordynatorem programu jest Norwegian Energy
Efficiency Inc. W skład konsorcjum projektu weszły organizacje pozarządowe z
14 krajów Unii Europejskiej. W Polsce przystąpiły do niego: Europejskie
Stowarzyszenie Ekologów (Wrocław) oraz Europejskie Centrum Energii
Odnawialnej dla Państw Regionu Morza Bałtyckiego (Warszawa). W pozostałych
krajach są to następujące organizacje: Belgia - Le Centre Urbain/Stadswinkel
asbl (ABEA), Bułgaria - Energy Agency of Plovdiv (EAP), Czechy - Stredisko pro
efektivni vyuzivani energie, o.p.s. (SEVEn), Finlandia - MOTIVA Oy, Francja - The
French Environment and Energy Management Agency (ADEME), Grecja - Centre
for Renewable Energy Sources (CRES), Węgry - INNOTERM Energetics
Environmental Protection & Development Ltd, Włochy - Eliante, Litwa Lithuanian Energy Institute (LEI), Norwegia - The Directorate for Primary and
Secondary Education (DPSE) oraz Norwegian Energy Efficiency Inc. (NEE),
Słowenia - Agencija za prestrukturiranje Energetike (ApE), Szwecja - The
Swedish Energy Agency (STEM), Wielka Brytania - Newark & Sherwood Energy
Agency (NSEA).

Charakterystyka projektu Active Learning (AL)
Celem projektu są działania edukacyjne prowadzące do zmniejszenia zużycia
energii w budynkach szkolnych i mieszkalnych oraz zwiększenia efektywności
energetycznej. Monitoring energetyczny (Energy Monitoring, EM) oraz
poszerzenie wiedzy na temat korzystania ze źródeł energii odnawialnych należą
do najważniejszych zadań aktywnego nauczania [2].
Projekt oparty jest na realizacji sześciu pakietów edukacyjnych
aktywnego nauczania i monitoringu energetycznego. Materiały zostały
opracowane wspólnie przez wszystkie zaangażowane państwa, a następnie
dostosowane do krajowego programu nauczania. Opracowano i
przetłumaczono na języki narodowe 23 scenariusze zajęć, dotyczące tematyki
monitoringu energetycznego i urządzeń elektrycznych, transportu, oświetlenia,
ogrzewania i zużycia wody.
Projekt AL jest adresowany do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów oraz placówek ponadgimnazjalnych, realizowany jest poprzez
aktywne włączanie dzieci i młodzieży w działania praktyczne oraz samodzielne
wykonywanie pomiarów w szkole i w domu. Uczestniczą w nim uczniowie z 14
państw (Norwegii, Grecji, Belgii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Finlandii,
Szwecji, Litwy, Węgier, Słowenii, Czech, Bułgarii i Polski). Projekt AL realizowany
jest w oparciu o inne programy międzynarodowe, w tym o Szkolny Projekt
Energetyczny SPARE, w którym biorą udział polskie placówki. Koordynatorem
międzynarodowym SPARE jest Norweskie Towarzystwo Ochrony Przyrody, a w
Polsce Europejskie Stowarzyszenie Ekologów.
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Program AL w Polsce jest finansowany w 48% ze środków unijnych, a w
52% ze środków krajowych. Działania Europejskiego Stowarzyszenia Ekologów
dofinansowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [3]. Program uzyskał poparcie Ministerstwa
Edukacji i Nauki, Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa, Ministerstwa Gospodarki
i Pracy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Wydziału
Edukacji i Nauki, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dolnośląskiego
Kuratorium Oświaty oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego.
Podczas trwania programu podpisano również umowę o współpracy w ramach
Sieci Naukowo Gospodarczej „Energia” z Dolnośląskim Centrum
Zaawansowanych Technologii. Organizację konferencji i spotkań wspomogli
pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Wrocławskiej.
Program AL w Polsce był pilotażowo realizowany w latach 2006-2008
w kilkunastu placówkach na terenie Dolnego Śląska i w Warszawie. Rezultatem
ma być zmniejszenie zużycia energii w szkołach sięgające 5%. Po zakończeniu
działań pilotażowych (36 miesięcy) planowane jest opracowanie projektu
krajowego rozszerzając program na teren całej Polski. Podczas realizacji AL
placówki uczestniczące w programie współpracowały z władzami oświatowymi i
samorządowymi oraz ze społecznością lokalną. Również została nawiązana
współpraca między szkołami w Polsce i w Europie.

Grupy docelowe
Grupy docelowe współpracujące w realizacji projektu można podzielić na
pierwotne i wtórne.
Pierwotna grupa docelowa (do niej bezpośrednio adresowany jest projekt):
• Edukatorzy (nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz lokalne, regionalne
i krajowe władze oświatowe)
• Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
Wtórna grupa docelowa (projekt nie jest adresowany bezpośrednio do niej):
• Rodziny i znajomi dzieci i młodzieży z pierwotnej grupy docelowej.
• Wszyscy uczestniczący w projekcie (pracownicy szkół, właściciele
budynków, władze lokalne itp.)
Wszystkie grupy zostały włączone w realizację projektu od chwili jego
powstania. Prace rozpoczęły się okresem przygotowawczym, zaproszeniem
odpowiednich instytucji oświatowych oraz poszczególnych szkół do projektu.
Do współpracy dołączyli również przedstawiciele instytucji energetycznych oraz
samorządów lokalnych. W fazie negocjacji wszyscy uczestnicy pracowali nad

38

Barbara Mianowska, Grażyna Jaworska

utworzeniem Krajowych Grup Doradczych (National Advisory Groups). Eksperci
ds. energetycznych i edukacyjnych zostali zapoznani z projektem; ustalono
również listę uczestników projektu.

Pakiety projektu
Podczas realizacji
edukacyjnych.

projektu

zostało

zrealizowanych

sześć

pakietów

Pakiet 1 – Integracja z programem szkolnym
• Przegląd istniejących aktywnych form nauczania oraz programów
dotyczących monitoringu energetycznego w poszczególnych krajach.
• Ocena najważniejszych istniejących programów edukacji energetycznej
pod kątem wskazania w nich kluczowych czynników sukcesu w odniesieniu
do narodowego programu nauczania.
• Przedstawienie narodowych systemów edukacyjnych, głównego programu
energetycznego i najważniejszych problemów poszczególnych jednostek w
krajach uczestniczących w projekcie (jak, dlaczego i gdzie AL może być
zgodny z programem narodowym).
• Określenie, przetestowanie i ocena możliwych sposobów integracji AL i EM
z narodowym programem edukacyjnym w poszczególnych krajach.
Promocja pakietów edukacyjnych stanowić będzie istotną część
programów w krajach uczestniczących w projekcie.
• Zdefiniowanie kryteriów sukcesu integracji i wymiany doświadczeń.
Pakiet 2 – Opracowanie materiałów edukacyjnych dla aktywnego nauczania
• Powołanie międzynarodowych grup doradczych w celu zapewnienia
właściwej realizacji projektu przez cały okres jego trwania.
• Powołanie krajowych grup doradczych wraz z odpowiednimi osobami, tj.
edukatorzy lub nauczyciele, osoby cieszące się poważaniem, eksperci
energetyczni, grupy rodziców, by zapewnić współoddziaływanie już
istniejących i przygotowanych materiałów oraz określenie potrzeb
i wymagań w czasie trwania projektu. Lokalne Agencje Energetyczne i
firmy będą ważnym elementem w całym projekcie.
• Przedstawienie i ocena współpracy szkół w ramach istniejących już
projektów o tematyce energetycznej.
• Opracowanie materiałów dydaktycznych dla AL i EM w oparciu o ustalone
materiały; adaptacja ich do istniejących krajowych podstaw programowych
oraz przetłumaczenie na języki narodowe. Materiały będą dostępne dla
dzieci na stronie internetowej „Kids Corner” („Kącik Dziecięcy”
managenergy.net/kidscorner) oraz innych stronach związanych
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z energetyką i środowiskiem, będą również do wykorzystania w formie
drukowanej. Materiały zostaną sprawdzone w oparciu o zalecenia wdrożeń
oraz uwagi krajowych grup doradczych.
Pakiet 3 – Wdrożenie AL i EM
• Wskazanie i określenie osób odpowiedzialnych za całość projektu
w poszczególnych krajach. Powołanie oficjalnego komitetu złożonego
z przedstawicieli władz oraz szkół do wdrożenia projektu (prace w fazie
początkowej).
• Wdrożenie AL i EM w krajach partnerskich (minimum 10 szkół w każdym z
państw).
• Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z placówek pilotażowych.
Testowanie opracowanych materiałów. Krótka analiza porównawcza
danych otrzymanych z EM, omówienie i ocena (metody analityczne).
• Wymiana doświadczeń i ewaluacja programu. Wskazanie kryteriów
pozwalających osiągnąć sukces (raport wdrożenia).
Pakiet 4 – Współpraca oraz utworzenie sieci
• Rozpowszechnianie założeń i celów projektu wśród osób kierujących
projektem w celu zwiększania udziału w projekcie.
• Promocja AL jako części programu narodowego:
o Rozpowszechnianie pakietów edukacyjnych w szkołach i wśród władz
oświatowych w poszczególnych krajach.
o Upowszechnianie doświadczeń osób kierujących projektami na
poziomie ogólnoeuropejskim w celu promocji właściwego
wykorzystania energii oraz aktywnych form nauczania.
• Powołanie Europejskiej Sieci Edukacyjnej władz oświatowych, szkół
i nauczycieli; bazą będą
“Teachers Corner” (Kąciki nauczycielskie)
na stronach “Kids Corner”.
• Międzynarodowe warsztaty dla osób nadzorujących projekty.
• Promocja współpracy programu AL z innymi istniejącymi programami, np.
Szkolny Projekt Energetyczny SPARE, FEEDU, FEE/Eco-Schools.
Pakiet 5 – Ewaluacja
• Pomiar jakościowy w grupach docelowych, roboczych (dzieci i nauczyciele)
nt. wiedzy i postaw dotyczących korzystania ze źródeł energii odnawialnej
i zwiększenia efektywności zużycia energii oraz transportu przed i po
wdrożeniu AL i EM.
• Ocena przebiegu projektu i podjętych działań.
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Pakiet 6 – Wspólne obowiązki
• Wprowadzanie na bieżąco danych do systemów informacyjnych.
• Uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach związanych z IEE oraz w
innych programach, jak również w wystawach i prezentacjach
odbywających się w całej Europie.
• Przygotowywanie i opracowywanie artykułów, broszur i innych
materiałów, stron internetowych i informatorów na zlecenie EIE oraz
informowanie mediów o programie.

Bezpośrednie wyniki projektu
Poniższa lista przedstawia krótko
w poszczególnych etapach jego realizacji.

bezpośrednie

wyniki

projektu

1. Przegląd systemu edukacyjnego i energetycznego, powiązany
z programem nauczania w krajach uczestniczących w projekcie, w celu
ewaluacji i możliwości wdrożenia AL i EM.
2. Określenie, przetestowanie i ocena możliwych strategii integracji form AL i
EM w narodowym programie nauczania w poszczególnych krajach.
Promocja pakietów edukacyjnych będzie integralną częścią programu
nauczania w każdym z krajów. Planowane jest stworzenie bazy dla państw
spoza projektu, tak aby zapewnić im możliwość realizacji programu po jego
zakończeniu oraz włączenie władz oświatowych szczebla krajowego.
3. Określenie, opis i ocena istotnych programów dotyczących AL i EM w
krajach europejskich.
4. Przygotowanie materiałów edukacyjnych do aktywnej nauki oraz
nauczanie eksperymentalne związane z efektywnością energetyczną,
korzystaniem ze źródeł energii odnawialnej i kwestiami transportu oraz
monitorowaniem energii. Materiał będzie oparty na wcześniejszych
doświadczeniach, wdrożeniach i testowaniu we wszystkich partnerskich
krajach oraz na współpracy z kadrą pedagogiczną na szczeblu lokalnym i
centralnym. Wynika to z różnorodności kulturowej, socjalnej i oświatowej
w poszczególnych krajach. Następnie materiały zostaną przetłumaczone na
języki ojczyste i będą dostępne w formie drukowanej, ale przede
wszystkim elektronicznej. Przykładowe materiały zawierające postery,
przewodniki dla uczniów i nauczycieli, karty pracy, opisy ćwiczeń
dotyczące oszczędzania i monitoringu energii będą zamieszczane na
stronach internetowych.
5. Wdrażanie metod AL i EM w co najmniej 10 szkołach w każdym
z uczestniczących krajów przez okres 12 miesięcy, by przetestować
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materiał dydaktyczny i zebrać doświadczenia. Planowane są szkolenia
nauczycieli i ocena wyników oddziaływań na wiedzę i postawy w grupach
docelowych. Przewiduje się określenie i wskazanie czynników
wpływających na sukces projektu oraz omówienie zdobytych doświadczeń.
6. Ewaluacja efektów AL (wiedza, postawy) oparta na testach
przeprowadzonych w szkołach uczestniczących w projekcie przed
rozpoczęciem i po jego zakończeniu.
7. Rozwój współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi projekt na
poziomie narodowym i międzynarodowym:
a. Powołanie krajowych grup doradczych - nauczycieli, doradców
metodycznych, ekspertów zajmujących się energetyką, władz
oświatowych, agend i firm energetycznych oraz grup rodziców w
każdym z krajów uczestniczących w projekcie. Grupy będą sporządzać
niezbędne materiały do realizacji projektu i zapewnią odpowiednią
jakość opracowań oraz ich ewaluację.
b. Powołanie Międzynarodowej Grupy Doradców.
c. Utworzenie Europejskiej Sieci Edukacyjnej władz oświatowych, szkół i
nauczycieli. Bazą będą “Teachers Corner” (Kąciki nauczycielskie) na
stronach “Kids Corner”. Przewiduje się współpracę z innymi podobnymi
programami.
d. Międzynarodowe warsztaty dla osób odpowiedzialnych za realizację AL.
8. Upowszechnianie pakietów edukacyjnych oraz efektów projektu
i doświadczeń osób odpowiedzialnych, aby zachęcić do ogólnego
korzystania z AL i EM także po zakończeniu projektu, głównie na stronie
„Kids Corner” (ManagEnergy – zarządzanie energią) i poprzez istniejące
programy, takie jak SPARE i FEEDU (oba powiązane z realizacją AL).
Organizacja warsztatów dla osób odpowiedzialnych za propagowanie
wyników projektu, doświadczeń i idei AL.
9. Lepsza współpraca i koordynacja z innymi międzynarodowymi
programami (SPARE, FEEDU, Eco-Schools itp.)
10.Ocena wyników wdrożenia AL zarówno w zakresie wiedzy, jak i postaw
proenergetycznych. Ocena przebiegu realizacji projektu.
Do szczególnych osiągnięć Active Learning należy zaliczyć:
 zaangażowanie dzieci i młodzieży w realizację zadań praktycznych;
 promocja i integracja AL z programem szkolnym, wprowadzenie
do programów edukacyjnych ścieżki energetycznej;
 opracowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów;
 przeprowadzenie monitoringu energetycznego;
 utworzenie strony internetowej o projekcie;
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 przeprowadzenie szeregu bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli;
 włączenie władz oświatowych do projektu;
 kooperacja z innymi międzynarodowymi programami energetycznymi
(SPARE, FEEDU, Eco-Schools, Kids Corner).
Podczas trwania projektu odbyło się sześć konferencji międzynarodowych, w
tym Konferencja we Wrocławiu (22-24 listopad 2007) zorganizowana przez
Europejskie Stowarzyszenie Ekologów. Przedstawiciele zagranicznych
organizacji, uczestniczący w Konferencji mieli okazję przekonać sie o aktywności
i pomysłowości naszych dolnośląskich placówek. W ostatnim dniu konferencji
Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich zorganizowała „Polish Day”. W
konferencji wzięli udział koordynatorzy z Norwegii, Szwecji, Anglii, Finlandii,
Hiszpanii i Polski, w tym główni koordynatorzy programu – panie Kirsten DyhrMikkelsen i Liv R. Lindseth z Norwegii. Obecni byli również wizytatorzy z
Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Nadleśnictwa w Obornikach
Śląskich, Burmistrz Obornik Śląskich, Sekretarz Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół
z terenu gminy Obornik Śląskich i Wrocławia, ekspert w zakresie budownictwa
energooszczędnego, prezes i wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia
Ekologów oraz nauczyciele szkół gminy Oborniki Śląskie, Wrocław, Ząbkowice
Śl., Dzierżoniów i Świdnica.
Celem konferencji była prezentacja realizacji programu Active Learning
w województwie dolnośląskim, Polsce i na świecie oraz wymiana doświadczeń
między nauczycielami krajów Unii Europejskiej w zakresie aktywnej edukacji
ekologicznej. Lider Active Learning w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach
Śląskich, pani Urszula Mielniczuk przedstawiła prezentację multimedialną
z realizacji projektu. Podkreśliła, że wszyscy nauczyciele i uczniowie są mocno
zaangażowani w realizację i współpracę nie tylko na terenie szkoły, ale i w całej
gminie. Dużą pomoc i poparcie szkoła uzyskuje od władz samorządowych oraz
społeczności lokalnej. Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia kilku
projektów energetycznych realizowanych w Skandynawii oraz Wielkiej Brytanii.
Naszych nauczycieli szczególnie zainteresowały tematy z zakresu psychologii
i pedagogiki oraz metodyki prowadzenia zajęć połączonych z zabawą
i wykorzystaniem Internetu.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali z okazji Dnia
Polskiego wiele atrakcji, m.in. wystawę prac plastycznych na temat konieczności
zmniejszenia zużycia energii. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także galeria
obrazów olejnych przedstawiających piękno polskiego krajobrazu. Spotkanie
uświetnił występ artystyczny uczniów szkoły oraz chór szkolny. Dzieci
przedstawiły scenkę teatralną dotyczącą sposobów rozwiązywania nurtujących
wszystkich problemów ekologicznych. Chór szkolny wykonał specjalnie na tę
okazję przygotowane piosenki w języku angielskim, za co otrzymał ogromne
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brawa i osobiste podziękowania od głównej koordynator projektu pani Kirsten
Dyhr-Mikkelsen.

Podsumowanie
W grudniu 2008 roku zakończył się pierwszy pilotażowy okres realizacji
projektu. Projekt będzie kontynuowany przez kolejne 3 lata, do roku 2012;
planuje się rozszerzenie jego zasięgu terytorialnego na pozostały obszar Polski
oraz zwiększenie liczby placówek prowadzących monitoring energetyczny i
korzystających ze scenariuszy aktywnego nauczania. Na polskiej stronie
internetowej
www.activelearning.org.pl
oraz
na
stronie
www.teachers4energy.eu dostępne są materiały edukacyjne. Na stronie
www.consortium4al.eu można uzyskać informacje o projekcie i jego realizacji
na forum międzynarodowym.

Literatura
1. Założenia Programu "Intelligent Energy Europe", przyjęte w dniu 26.06.2006 przez
Parlament Europejski oraz Radę Europy
2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z 1 lipca 2005 w sprawie polityki
energetycznej państwa do 2025 roku
3. Założenia Programu Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska, przyjęte uchwałą
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIX/681/05 z dnia 16.12.2005 r.

Barbara Mianowska
Grażyna Jaworska

Project „Active Learning - Integration of Active Learning
and Energy Monitoring with School Curriculum”
Abstract: The introduction of integrated energetic education to schools, i.e. the
project “Active Learning - Integration of Active Learning and Energy Monitoring
with School Curriculum” is described. The project is included into European
program Intelligent Energy Europe (IEE).
In the paper the development of project in international cooperation is pointed
out. Moreover six packages concerning the project realization are characterized
along with the presentation of achieved results.
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Opracowanie metodyczne lekcji
„Kauczuk naturalny i sztuczny”
Streszczenie: Przedstawiony w artykule model lekcji jest szczególnie
przydatny w pierwszym zetknięciu z nauką , tzn. w nauczaniu uczniów w wieku
10-16 lat, bowiem pobudza wyobraźnię i dzięki temu eliminuje werbalne
przyswajanie wiedzy.
Słowa kluczowe: guma, informacja, izopren, mer, polimer

Wstęp
Kauczuk naturalny i sztuczny jest jednym z tematów kształcenia w
szkołach ponadpodstawowych, znajduje się również w wykazie treści będących
przedmiotem pisemnych egzaminów dojrzałości z chemii.
Informacje o kauczuku można znaleźć w każdym podręczniku chemii dla
szkół średnich [1,2]. Z reguły jest to krótka wzmianka o budowie cząsteczkowej
substancji i jej zastosowaniu, uważałam więc za celowe opracowanie
szczegółowej
metodyki lekcji dotyczącej tej problematyki. Za takim
opracowaniem przemawiały również inne, bardziej ważkie argumenty.
Mianowicie, przy opisanym trybie komunikacji z uczniem [3,4], tematyka lekcji z
jednej strony stwarzała okazję do wyeksponowania treści merytorycznych,
istotnych dla zrozumienia podstaw chemii organicznej, z drugiej zaś stanowiła
znakomitą szkołę myślenia logicznego w kategoriach przedmiotu chemii [5].

Opis metodyki lekcji
Merytoryczna treść lekcji dotyczy relacji między elektronową strukturą
meru a jego stanem skupienia oraz między budową cząsteczek polimeru a
właściwościami fizycznymi tworzywa.
Pierwsza z nich jest rozpatrywana w kontekście modelowania
cząsteczki kauczuku (działy I-XIII scenariusza lekcji), druga natomiast związana
jest z zastosowaniem kauczuku w produkcji gumy (działy XIV – XIX).
Odtworzenie struktury cząsteczki kauczuku wymaga znajomości
następujących informacji i ich zastosowania w kolejności podanej w tabeli 1.
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Tabela 1. Informacje konieczne do odtworzenia struktury cząsteczki kauczuku
Nr Informacja

Znana (+)
Nowa (-)

1.

Pojęcie wartościowości

+

2.

Siła wiązania chemicznego

+

3.

Kierunkowość wiązania
atomowego, hybrydyzacja

+

Liniowa budowa cząsteczek
polimeru

-

4.

5.
6.

Gazowy stan skupienia
izoprenu
Regularny układ merów
w cząsteczce polimeru

-

Informacja umożliwia czynności
Uwolnienie wartościowości
w cząsteczce meru
Trafny wybór uwalnianych
wartościowości
Zachowanie właściwych kątów
między wiązaniami w szkielecie
węglowym
Utworzenie wiązań podwójnych
między drugim i trzecim atomem
węgla w każdym z merów
Uwzględnienie skutków ruchu
cieplnego cząsteczek meru
Zauważenie potrzeby użycia
katalizatorów stereospecyficznych
(enzymy)

Ten zakres informacyjny jest jednocześnie wystarczającą bazą danych
dla zrozumienia dalszej problematyki lekcji. Wprowadzenie każdej kolejnej
informacji poprzedza polecenie wykonania czynności na modelach cząsteczek,
która stwarza możliwość:
- sondażu jakości przyswojenia (werbalne, niewerbalne) znanych pojęć
lub
- zobiektywizowania potrzeby wprowadzenia nowych pojęć
i ma na celu:
- transformację wiedzy pasywnej (tzn. opanowanej wyłącznie pamięciowo)
w aktywną (tzn. opanowaną ze zrozumieniem)
- lub zapewnienie ciągłości idei.
Reasumując, postępowanie metodyczne zakłada umotywowanie działania
i dostosowanie korekt czy koniecznych uzupełnień do jego trybu; łącznie,
stanowi o zasadzie niewyprzedzania myśli ucznia. Modele pełnią funkcję bodźca
empirycznego pozwalającego na przełamanie ewentualnych
trudności
z odwzorowaniem w wyobraźni układów pozazmysłowych, głównej bariery
w zrozumieniu problematyki mikroświata.
Taki model lekcji zakłada konieczność wstępnego ustalenia listy
podstawowych pojęć oraz dostosowanych do nich bodźców empirycznych
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(doświadczenia, modele), jak również kolejności ich wprowadzania. Z
doświadczenia wiem, iż opracowany w taki sposób scenariusz lekcji wymaga
wielokrotnej konfrontacji z uczniem, gdyż z reguły pojawia się potrzeba
poszerzenia listy pojęć, zmiany kolejności wprowadzania niektórych z nich bądź
doprecyzowania pytań. Dopiero wówczas powstaje scenariusz zapewniający
niewerbalny odbiór treści merytorycznych przez większość dowolnego zespołu
uczniów na danym poziomie edukacyjnym. Uważam, iż tak rozumiana
odtwarzalność scenariusza stanowi podstawowe kryterium oceny jego
przydatności dydaktycznej.
Każdy etap dochodzenia badawczego zaczynamy od sondażu reakcji
uczniów na bodziec empiryczny. Wynik takiego sondażu pozwala kontrolować
zasadność naszych założeń merytorycznych i metodycznych, z drugiej zaś strony
daje wgląd w jakość i zakres
wiedzy poszczególnych uczniów.
Zobiektywizowane w taki sposób indywidualne lub typowe braki informacyjne
możemy uzupełniać na bieżąco i dzięki temu utrzymywać cały zespół w toku
rozumowania. O wyborze właśnie takiej techniki wdrażania informacji
zadecydowało również przekonanie, iż gwarancję niewerbalnego przyswojenia
pojęcia mamy tylko wówczas, gdy zostaje ono wyartykułowane dopiero po
uchwyceniu przez ucznia fenomenologii zjawiska, które określa.
Poza tym opisany sposób komunikacji z uczniem odsłania specyfikę
pracy jego mechanizmów poznawczych; znajomość właśnie tej specyfiki
pozwala znaleźć drogę do jego wyobraźni. Ustalenia dotyczące tych relacji są
omówione w zakończeniu niniejszego artykułu.

Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji przedstawiono w Tabeli 2, natomiast analizę sposobu
wykonania czynności w Tabeli 3. Przytoczono tylko najczęściej padające
odpowiedzi oraz najważniejsze sposoby wykonywania czynności na modelach.
Od wieków Indianie Ameryki Płd. użytkowali sok drzewa o nazwie
Hevea brasiliensis. Sok tego drzewa (łac. „latex”, w języku Indian: „kauczu”, czyli
„łzy drzewa”) stanowi 30% wodny zol kauczuku naturalnego. Po ogrzaniu zol
koaguluje. Uzyskane w ten sposób tworzywo jest mieszaniną makrocząsteczek
różnej wielkości, każda z nich stanowi połączenie 1500-3000 cząsteczek
izoprenu:

CH2

C CH CH2
CH3
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Tabela 2. Scenariusz lekcji „Kauczuk naturalny i sztuczny”
Nr
I

II

III
IV

V

VI

VII

Polecenie wykonania czynności /
pytanie
Odtwórzcie fragment cząsteczki
kauczuku z wykorzystaniem modeli
izoprenu.
Cząsteczka
izoprenu
stanowi
uporządko-wany zbiór atomów
węgla i wodoru. Jakie siły
zapewniają mu spójność?
Jaki to jest rodzaj wiązania
chemicznego ?
Czy są to wiązania σ czy π ?

Czynność na modelach /
odpowiedź
Zerwanie wiązań między atomami węgla i
wodoru
w
różnych
fragmentach
cząsteczki izoprenu.
Wiązania chemiczne

Wiązanie atomowe

Pojedyncze wiązania są wiązaniami σ,
natomiast podwójne składają się z wiązań
σ i π.
Które z wiązań, σ czy π, powstaje Takim wiązaniem jest wiązanie σ, które
wskutek głębszego przenikania się dzięki temu jest wiązaniem silniejszym niż
obszarów orbitalnych i o czym to wiązanie π.
stanowi?
Uwzględnijcie ten wniosek przy Po zerwaniu wiązań podwójnych
ponownej
próbie połączenia wszystkie wolne wartościowości zostają
cząsteczek izoprenu.
zużyte na połączenie cząsteczek izoprenu
w jedną makrocząsteczkę kosztem
zmiany kątów między wiązaniami.
Zaproponowany sposób wysycenia Cząsteczki izoprenu połączono liniowo,
wolnych wartościowości przekreśla między drugim i trzecim atomem węgla
możliwość dołączenia pozostałych każdej z nich utworzono wiązanie
merów. Poza tym, łącząc cząsteczki podwójne i po obu stronach fragmentu
izoprenu, dowolnie zmienialiście łańcucha węglowego
pozostawiono
kąty między wiązaniami. Tymczasem wolne wartościowości.
wiązanie atomowe jest wiązaniem
kierunkowym, a zatem kąty te są
ściśle określone. Na przykładzie
metanu wiemy, iż w przypadku
3
hybrydyzacji sp tworzą się kąty
o
109 28’. Atom węgla może ulegać
2
również hybrydyzacji sp i sp .
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sp
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Przykład

180o
H C C H
acetylen

sp

2

120o
H

H
C C

H

VIII
IX

X

XI

XII
XIII

H
etylen
W
modelu
izoprenu
zostały
zachowane kąty między wiązaniami
obowiązujące w realnej cząsteczce
tej substancji.
Dodatkowo należy nadmienić, iż
kauczuk naturalny cechuje liniowy
układ merów.
Czy uzyskaliście jednakowy wynik?
Łańcuchy
węglowe
różnią
się
rozmieszczeniem grupy metylowej.
Co spowodowało tę różnicę?
W momencie połączenia cząsteczek
izoprenu nie braliśmy pod uwagę ich
wzajemnej orientacji.
Czy
taka
dowolność
jest Tak, na przykład z udziałem gazów.
dopuszczalna w reakcji chemicznej? Wówczas nic nie krępuje ruchów
rotacyjnych pojedynczych cząsteczek.
Izopren jest gazem, a więc i wasze Chodzi prawdopodobnie o konieczność
łańcuchy węglowe mają rację bytu. zachowania
jednakowej
orientacji
Jednak
tworzywo
stanowiące przestrzennej cząsteczek izoprenu w
mieszaninę
takich
cząsteczek momencie ich połączenia.
odznacza się znacznie gorszą
odpornością
mechaniczną
niż
produkt naturalny. Dlaczego?
Eksperyment
potwierdził
takie Musi kontrolować proces łączenia się
przypuszczenie. W jaki więc sposób cząsteczek izoprenu.
organizm rośliny radzi sobie z tym
problemem?
Jest to rola biokatalizatorów.
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XV
XVI

Lora Pawliszcze
W naszym klimacie kauczuk
naturalny
jako
surowiec
do
produkcji opon samochodowych nie
zdaje
egzaminu.
W
niskich
temperaturach
jest
kruchy,
natomiast w podwyższonych staje
się mazisty.
Dlaczego ?
Jak temu zapobiec?
Czy istnieje taka możliwość?

Cząsteczki poliizoprenu są stosunkowo
nieduże, co pozwala na ich krystalizację
przy oziębieniu i wzmożony ruch cieplny
przy ogrzewaniu.

Połączyć cząsteczki poliizoprenu między
sobą.
Tak,
dzięki
obecności
wiązań
podwójnych.

W praktyce uszlachetniamy kauczuk
ogrzewając go z 3% siarki
(wulkanizacja). Wówczas wiązania
podwójne ulegają rozerwaniu
i między cząsteczkami poliizoprenu
pojawiają się mostki siarczkowe:
XVII

CH3 S
CH2

C

CH

CH2

CH

CH2

S
CH2

C

CH3 S

XVIII

XIX

Produkt wulkanizacji stanowi gumę.
Chcąc uniezależnić się od importu Nie, tylko taki, z którego powstają
kauczuku
naturalnego,
polski łańcuchy
polimerowe
zawierające
przemysł opracował technologię wiązania wielokrotne.
produkcji kauczuku sztucznego.
Czy każdy rodzaj meru może być
surowcem do produkcji gumy?
Zaprojektujcie model takiego meru.
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Tabela 3. Analiza sposobu wykonania czynności na modelach

Nr

I

Sposób wykonania polecenia
a) uwolnienie wartościowości

b) przypadkowy i nietrafny wybór
uwalnianych wartościowości

a)
wysycenie
wartościowości

VI

wszystkich

b) dowolna zmiana kątów między
wiązaniami

Nieregularny układ merów
łańcuchu polimerowym
VIII

w

Komentarz
Działanie poprawne, wynikające ze
zrozumienia roli wartościowości
oraz
wiedzy
na
temat
wartościowości atomów węgla i
wodoru (wiedza aktywna)
Brak
postrzegania
wiązań
chemicznych
jako
sił
porządkujących układ pozbawia
ucznia motywacji do poszukiwania
najsłabszych ogniw w cząsteczce
izoprenu i co za tym idzie, brak
wykorzystania
w
tym
celu
posiadanego
zaplecza
merytorycznego (wiedza pasywna)
Intencja
słuszna,
oparta
o
znajomość
zasady
wysycenia
wartościowości
w
związku
chemicznym (wiedza aktywna)
Parametry geometryczne modelu
cząsteczki izoprenu nie spełniły roli
informacji o jej realnej budowie
przestrzennej
z
powodu
werbalnego przyswojenia kwestii
kierunkowości
wiązania
atomowego (wiedza pasywna).
Wiedza na temat stanów skupienia
substancji chemicznych nie została
uwzględniona przy łączeniu merów
w łańcuch, ponieważ czynności tej
nie towarzyszyło postrzeganie
cząsteczek
izoprenu
jako
składowych makroukładu (wiedza
pasywna)

52

Lora Pawliszcze

Zakończenie
Obrana opcja metodyczna pozwoliła na wykazanie uwarunkowań
merytorycznych i psychologicznych koniecznych do zrozumienia podjętej na
lekcji problematyki oraz zobiektywizowanie
relacji między wiedzą
doświadczalną a werbalną.
Sposób wykonania czynności działu VIb potwierdza, że w zetknięciu
z rzeczywistością brak wiedzy lub jej pasywny charakter odnoszą ten sam
skutek, mianowicie czynią uczniów równie bezradnymi i spychają na drogę
prób i błędów. Więcej, dowodzi, że samoistne postrzeganie zależności między
nowymi faktami a dotychczasową wiedzą ma miejsce tylko w odniesieniu do
aktywnej puli informacji zawartych w pamięci. Natomiast reaktywacja wiedzy
pasywnej i w konsekwencji jej metodologiczne włączenie do wiedzy aktywnej
następuje dopiero w wyniku wprowadzenia do procesu poznania czynnika
empirycznego (tutaj: modeli).
Z kolei czynności VIII-X ilustrują sprzężenie zwrotne łączące
doświadczenie modelowe z wiedzą werbalną: dzięki wcześniej zdobytym
informacjom na temat stanu gazowego uczeń mógł zdefiniować układ
pozwalający na dowolność wzajemnej orientacji reagujących cząsteczek,
natomiast dopiero doświadczenie modelowe umożliwiło mu odwzorowanie w
wyobraźni układu gazowego i w konsekwencji nadanie tym informacjom żywej
treści.
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Methodical analysis of the lesson
”Natural and Synthetic Caoutchuc”
Abstract: Model of a lesson presented in the article is especially useful at the
initial period of learning, i.e. for persons 10 to 16 years old, because it
stimulates the imagination and, as a result, eliminates the verbal learning.
Keywords: information, isoprene, mer, polymer, rubber
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Nuclear waste management with the use of calixcrowns
in the aspect of cesium removal
Abstract: Examples of calixcrowns useful in cesium removal from nuclear
waste are given along with their synthetic approaches and complexation
properties. Cesium extraction procedure from alkali metal ions mixtures
applying ionic liquids is also presented.
Keywords: cesium, complexation, extraction, ionic liquids

Introduction
Cesium ions are present in nuclear waste materials; it is a medium
where sodium and potassium exist in a large excess. Nuclear waste materials
are the major source of cesium. Cesium is toxic for humans since it replaces
potassium in muscles and in red cells, therefore the removal of cesium from
nuclear waste is now an important challenge [1].
Calixcrowns consist of calixarene and crown ether moieties; they show
a high selectivity toward alkali metal ions [2]. Calixcrowns may bear one or two
crown ether moieties. The number of benzene units in calixcrowns often is 4 or
6; such examples are shown in the present paper.

1. Extraction procedures with the use of conventional solvents
Cesium is found in nuclear waste together with sodium and potassium
ions, therefore for its detection selective sensors are necessary. In the search
for such species [3] the fluorescent molecular sensors 1 and 2 bearing two
dioxycoumarin fluorophores have been synthesized [1]. Since 1 is insoluble in
water, it was submitted to chlorosulfonylation followed by hydrolysis to give
tetrasulfonated calixcrown 2. One should point out that 2 is highly water
soluble and can detect cesium ion in water very efficiently and selectively.
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It is known that the complexation ability of calixarenes may be
improved by presence of CH2COOEt or CH2CONMe2 groups [2]. For this
purpose calixarene 3 was treated with triethylene glycol ditosylate to give
calixcrown 4. The subsequent reaction of 4 with ethyl bromoacetate and benzyl
bromide leads to substitution of two hydroxyl groups affording calixcrowns 5
and 6, respectively, which exist as two pairs of stereoisomers: 3,6-syn(a) and
3,6-anti(b) [2].
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The alkali metal complexing properties of 4-6 were studied by metal
picrate extraction method, in which aqueous solutions of the picrate salts were
shaken with chloroform solutions of 4-6. The ESI-MS (electrospray ionization
mass spectrometry) results indicate that the 5a/Cs+ complex has a 1:1
stoichiometry.
As it was expected, 5a,b have higher extraction ability and selectivity
towards cesium ions than the unsubstituted calixcrown 4. The calixcrown 5a
shows a high complexation ability and high Cs/Na selectivity. It is worthnoting
that the Cs+/Na+ selectivity of 5a, (i.e. syn-isomer) is higher than that of 5b (i.e.
anti-isomer).

2. Extraction procedures with the use of ionic liquids
Ionic liquids, and especially room-temperature ionic liquids, ILs and
RTILs, respectively, are „green” alternative [4,5] to conventional solvents; in
contrast to the latter ones, the ionic liquids are nonvolatile, nonflammable and
thermally stable.
ILs are salts XY where X are ammonium, imidazolium or pyridinium
cations and Y are predominantly PF6− or Tf2N− hydrophobic anions (Tf = triflyl,
trifluoromethanesulfonyl). ILs have lower melting points than molten salts
(mostly below 100oC); RTILs have melting points at or below room
temperature. The hygroscopic character and miscibility of ILs with water
depend on the kind of Y. ILs which are the most used in liquid extraction are
based on n-alkyl-methylimidazolium cations and PF6− or Tf2N− anions; they do
not mix with water. It should be pointed out that ILs are more efficient
extractants than classical organic solvents.
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ILs form biphasic systems with water and can be used in liquid-liquid
extraction processes [6]. Extractant compounds, generally used in classical
liquid-liquid extraction, such as crown ethers [7] extract metal ions to ILs with
higher efficiency than in the case of conventional organic solvents.
It was found that calixcrown 7 dissolved in imidazolium based ILs
efficiently extracts cesium from aqueous solutions, with a high selectivity over
Na+ and Sr2+ ions [8]. It should be emphasized that the extraction efficiency with
traditional solvents, such as 1,2-dichloroethane or chloroform is only negligible.
The molecular dynamics [9] study of cesium extraction by calixcrown 8
in [BMIM][Tf2N] [10] and at classical water-oil interfaces [11] was made, along
with the comparison of IL to a classical solvent (chloroform) serving as a
receiving „oil” phase [12] (BMIM+ = 1-butyl-3-methylimidazolium cation).
Calixcrown 8 forms with cesium ion the 1:1 complex 9.
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Solvation of alkali metal ions Na+, Rb+ and Cs+ and their complexation
with calixcrown 8 has been studied in room-temperature ionic liquids in order
to elucidate the effect of humidity of ILs on these processes [10]. For
experiments [BMIM][PF6] (A) and [BMIM][Tf2N] (B) have been chosen; it was
observed that A is more hygroscopic than B. Two models of A − dry and humid
ones are considered. The dry model does not contain water molecules, the
humid model however contains one water molecule per [BMIM][PF6].
It was established that 8 selectively forms complexes with Cs+ in
considered ILs; the complexation selectivity Cs+/Na+ decreases in the order B>A
dry>A humid. The Cs+/Na+ extraction selectivity by 8 in studied ILs is high,
decreasing in the order A dry>B>A humid. The Cs+/K+ and Cs+/Rb+ extraction
selectivities are lower [10].
One should also mention cesium receptors which do not bear crown
ether moieties, as such compound may serve tetramethyl pyrogallolarene 10.
OH
OH

HO

OH

HO

OH

HO
HO

OH

HO

OH
OH
10

The results of investigation of X-ray crystal structure of complexes of 10
with K , Rb+ and Cs+ have shown strong cation-π-interactions in the
complexation [13]. Cocrystallization of 10 with potassium bromide afforded the
complex 10·KBr, while with rubidium chloride and cesium bromide complexes
10·RbCl and 10·CsBr were formed.
+

Conclusion
Chemistry of calixarenes, mostly species containing four benzene
moieties [14], as well as those composed of five [15], six [16] and eight [17]
benzene moieties, along with calixcrowns [18, 19] is developing rapidly, this
fact finding its reflection in a great number of works.
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Due to their binding properties, calixarenes form numerous complexes
with metal ions [20], e.g. with alkali [21] and alkaline earth metals [22], as well
as with lead [23], nickel [24], molybdenum [25] and tungsten [26].
In investigations of metal complexation by calixarenes, the reports
dealing with extractants for selective separation of lanthanides from actinides
in the management of radioactive waste deserve a special attention in the
aspect of environmental protection [27-29]. One should also point out
importance of use of ionic liquids in these processes, having in view the
principles of green chemistry [4,5,30].
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Zagospodarowanie odpadów nuklearnych w aspekcie
usuwania cezu działaniem kaliksarenoeterów koronowych
Streszczenie: Podano przykłady kaliksarenoeterów koronowych stosowanych w
usuwaniu jonów cezu z odpadów nuklearnych, omawiając ich syntezy
i właściwości kompleksujące. Przedstawiono również procesy ekstrakcji cezu
z mieszanin jonów litowców z użyciem cieczy jonowych.
Słowa kluczowe: cez, ciecze jonowe, ekstrakcja, kompleksowanie
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Występowanie i wielkość cenopopulacji widłaków
Lycopodium clavatum L. oraz Lycopodium annotinum L. na
terenie Nadleśnictwa Smardzewice (Sulejowski Park
Krajobrazowy)
Streszczenie: Celem badań było określenie występowania i wielkości
cenopopulacji widłaków Lycopodium clavatum L. i Lycopodium annotinum L. na
terenie Nadleśnictwa Smardzewice. Na tym obszarze przeważa bór świeży i bór
mieszany świeży.
Stwierdzono, że cenopopulacje badanych widłaków rozwijają się, o czym
świadczy zaobserwowanie większej ilości pędów żywych w porównaniu
z ilością pędów martwych.
Słowa kluczowe: las gospodarczy, pędy, rezerwat

1. Wstęp. Przedmiot i cel badań
Widłakowe zasługują na uwagę jako pozostałość wielkiej grupy roślin,
żyjących w okresie karbońskim. Wszystkie gatunki widłaków występujące w
Polsce objęte są ścisłą ochroną mającą na celu zabezpieczenie i utrzymanie
dziko występujących populacji tych gatunków w ich środowisku [1].
Przeważająca część stanowisk widłaków zlokalizowana jest na terenie
użytkowanych gospodarczo lasów. Oznacza to, iż poszczególne ich skupienia
mogą ulec zniszczeniu podczas czynnego prowadzenia działań gospodarczych
związanych z uprawą lasu. Widłak goździsty (Lycopodium clavatum) i
jałowcowaty (Lycopodium annotinum) występują dość licznie na terenie całego
kraju, ale stanowiska ich są zagrożone przez masowe pozyskiwanie ich pędów
do celów ozdobnych [2]. Z tych względów konieczne jest przeprowadzanie
okresowych waloryzacji poszczególnych stanowisk. Celem badań było
określenie aktualnego stanu oraz wielkości populacji widłakowatych na terenie
nadleśnictwa Smardzewice.
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2. Obiekt i teren badań
Rodzaj widłakowatych obejmuje ok. 400 gatunków, z czego w Polsce występuje
tylko 13: Lycopodium alpinum, L. annotinum, L clavatum . L. complanatum, L.
innudatum, L. selago, L. tristachyum, Lycopodiella innudata, Diphasiastrum
alpinum, D. complanatum, D. issleri, D. tristachyum, D. zeilleri [3-6].
Dzisiejsze widłakowate to niewielkie rośliny zielne, dorastające do ok.
40 cm wysokości o pędach płożących się po ziemi. Mają one widlasto
rozgałęzione pędy i korzenie. Pędy pokryte są drobnymi listkami. Wiosną, na
końcach pędów wyrastają kłosy zarodnionośne. Kłosy zarodnionośne widłaka
goździstego (zwykle podwójne) znajdują się na długiej, również widlasto
rozgałęzionej szypułce. Kłosy widłaka jałowcowatego wyrastają pojedynczo i
osadzone są wprost na gałązce. Widłaki mają zróżnicowany cykl rozwojowy,
który może trwać od kilku do nawet dwudziestu lat. Mogą również rozmnażać
się wegetatywnie, dzięki czemu ich populacje najczęściej tworzą zwarte płaty
[7].
Obiektem badań były dwa gatunki widłaka: Lycopodium clavatum i
Lycopodium annotinum. Badania zostały przeprowadzone na terenie
położonego w północno-zachodniej części Wyżyny Małopolskiej Nadleśnictwa
Smardzewice (województwo łódzkie). W podłożu przeważają tu utwory
piaszczyste, piaski gliniaste, niekiedy z domieszką pyłu lub żwiru, na bazie
których wykształcają się gleby bielicowe. Na terenie Nadleśnictwa
dominującymi typami siedliskowymi są bór świeży i bór mieszany świeży.
Stanowiska widłaków zlokalizowane były na terenie dwóch kompleksów
leśnych. W lasach gospodarczych w okolicach Wiaderna (Leśnictwo
Swolszewice) założono 9 powierzchni badawczych; zlokalizowane były
w bezpośrednio ze sobą graniczących wydzieleniach:
• Oddział 124 - bór świeży, stanowiska nr 2, 14, 15, 16;
• Oddział 116 - bór mieszany świeży, stanowiska nr 10, 11, 12, 13;
• Oddział 117g - las mieszany świeży, stanowisko nr 1;
W Rezerwacie „Błogie” (Leśnictwo Małe Końskie) założono 7 powierzchni
badawczych:
• Oddział 85d, g, h - las mieszany świeży, stanowiska nr R 3, R 4, R 5, R 6, R 7,
R 8, R 9.
Typ siedliska określono na podstawie Operatów Leśnych Nadleśnictwa
Smardzewice na lata1999 – 2005 [8].

3. Metody badań
Badania zostały przeprowadzone w sezonie letnim 2005 roku,
w miesiącach sierpniu i wrześniu. Założono powierzchnie badawcze,
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obejmujące poszczególne płaty widłaka. Ze względu na zróżnicowaną wielkość
płatów poszczególne powierzchnie miały rozmiary od 1 do100m2. Powierzchnie
te podzielono na poletka podstawowe o wielkości 1m2 [9]. Następnie
sporządzono mapy rozmieszczenia pędów widłaków [10, 11] Dla każdego
stanowiska sporządzono kartę dokumentacyjną dla rzadkich i ginących roślin.
Oceniono procent pokrycia powierzchni badawczej przez nadziemne pędy
widłaka, procent pędów wytwarzających kłosy zarodnionośne oraz pędy
martwe [12].

4. Wyniki badań
Na terenie Nadleśnictwa Smardzewice, areał występowania widłaków
goździstego i jałowcowatego ograniczony jest jedynie do dwóch obszarów,
których jeden jest lasem gospodarczym, a na terenie drugiego utworzono
rezerwat. Cały areał występowania tych gatunków na badanym obszarze objęty
został 16 powierzchniami badawczymi (8 powierzchni badawczych z widłakiem
goździstym i 8 z jałowcowatym). Obydwa gatunki występowały obok siebie
zarówno na terenie rezerwatu jak i lasu gospodarczego. Widłak goździsty
tworzył płaty o wielkości od 0,6 do 25,6m2 (Tabela 1). Widłak jałowcowaty
tworzył znacznie mniejsze płaty od 0,1 do 7m2 (Tabela 2).
Tabela 1. Zróżnicowanie wielkości badanych stanowisk widłaka goździstego
(Lycopodium clavatum). Stanowiska zlokalizowane na terenie rezerwatu zaznaczono
pogrubioną czcionką.
Stanowisko
nr

Pokrycie
widłaka
[%]

R8
R7
R6
1
15
14
16
2

20
10
10
40
30
30
30
20

Pędy
zamierające
[%]
10
5
0
20
10
10
10
5

W tym
Pędy z kłosami
zarodnionośnymi
[%]
5
3
0
40
40
30
5
0

Wielkość
powierzchni
badawczej
2
[m ]
100
40
6
64
49
35
24
9

Pokrycie
widłaka w
przeliczeniu
2
na [m ]
20,0
4,0
0,6
25,6
14,7
10,5
7,2
1,8
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Tabela 2. Zróżnicowanie wielkości badanych stanowisk widłaka jałowcowatego
(Lycopodium annotinum). Stanowiska zlokalizowane na terenie rezerwatu zaznaczono
pogrubioną czcionką.
Stanowisko
nr

Pokrycie
widłaka
[%]

R9
R3
R4
R5
12
10
11
13

20
20
15
10
20
15
10
10

Pędy
zamierające
[%]
10
10
5
2
1
20
5
0

W tym
Pędy z kłosami
zarodnionośnymi
[%]
5
0
0
0
0
0
0
0

Wielkość
powierzchni
badawczej
2
[m ]
35
9
4
6
1
6
4
1

Pokrycie
widłaka w
przeliczeniu
2
na [m ]
7,0
1,8
0,6
0,6
0,2
0,9
0,4
0,1

Wielkość stanowisk widłaków na terenie lasu gospodarczego i
rezerwatu jest zbliżona. Pędy widłaka goździstego na terenie rezerwatu tworzą
bardziej zwarte skupienia (Rysunek 1) niż w lesie gospodarczym (Rysunek 2).

Rysunek 1. Struktura przestrzenna Lycopodium clavatum na stanowiskach R6, R7, R8
(Rezerwat Błogie, Leśnictwo Małe Końskie). Podstawowe poletko badawcze to kwadrat
o boku 1m.

Występowanie i wielkość cenopopulacji widłaków …

67

Rysunek 2. Struktura przestrzenna Lycopodium clavatum na stanowiskach 1, 2, 14, 15,
16 (las gospodarczy, Leśnictwo Swolszewice). Podstawowe poletko badawcze to
kwadrat o boku 1m.
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Na powierzchniach badawczych zlokalizowanych na terenie lasów
gospodarczych pomiędzy dość dużymi zwartymi skupieniami pojawią się
dodatkowo drobne skupienia jego pędów. Tego typu różnic nie zaobserwowano
w przypadku skupień widłaka jałowcowatego występujących na terenie
rezerwatu w porównaniu do tych, które rosły na terenie lasu gospodarczego
(Rysunki 3 i 4). Należy jednak podkreślić, iż w obrębie wszystkich 4 badanych
cenopopulacji obu widłaków nie tworzą one zwartych płatów, ale wykazują
strukturę mozaikową, na którą składa się znaczna liczba mniejszych skupień
pędów widłaków.

Rysunek 3. Struktura przestrzenna Lycopodium annotinum na stanowiskach R3, R4, R5,
R9 (Rezerwat Błogie, Leśnictwo Małe Końskie). Podstawowe poletko badawcze to
kwadrat o boku 1m.

W przypadku widłaka goździstego, udział pędów z kłosami
zarodnionośnymi jest znacznie większy na stanowiskach zlokalizowanych w
lesie gospodarczym niż w rezerwacie. Spośród przebadanych 8 stanowisk na
dwóch nie odnaleziono kłosów zarodnionośnych (stanowisko 2 w lesie
gospodarczym i stanowisko R6 w rezerwacie). Najwięcej pędów z kłosami
zarodnionośnymi tego widłaka (30-40%) zanotowano na stanowiskach 1, 14, 15
(Tabela 1). Znaleziono tylko jedno stanowisko (powierzchnia badawcza R9 w
rezerwacie) widłaka jałowcowatego z kłosami zarodnionośnymi (Tabela 2).

Występowanie i wielkość cenopopulacji widłaków …

69

Rysunek 4. Struktura przestrzenna Lycopodium annotinum na stanowiskach 10, 11, 12,
13 (las gospodarczy, Leśnictwo Swolszewice). Podstawowe poletko badawcze to
kwadrat o boku 1m.

Na większości badanych stanowisk obecne są martwe pędy widłaka
goździstego. Jedynie na powierzchni R6 (rezerwat) nie znaleziono martwych
pędów tego widłaka (Tab. 1). Spośród przebadanych stanowisk widłaka
jałowcowatego, tylko na jednym z nich (powierzchnia badawcza 13 w lesie
gospodarczym) nie zanotowano występowania zamierających pędów widłaka.
Na żadnym ze stanowisk obydwu widłaków martwe pędy nie stanowią więcej
niż 20% wszystkich pędów danego widłaka.

5. Dyskusja
Według danych uzyskanych w siedzibie Nadleśnictwa Smardzewice na
terenie Rezerwatu „Błogie” miały znajdować się stanowiska czterech gatunków
widłaków: goździstego, jałowcowatego, wrońca oraz widlicza spłaszczonego.
Niestety mimo usilnych poszukiwań udało się potwierdzić występowanie
jedynie widłaka goździstego i jałowcowatego. Na terenie Leśnictwa Twarda,
podawanego jako miejsce występowania widłaków, w oddziałach 264 i 19 c, nie
udało się odnaleźć żadnego stanowiska widłaków. Jako sukces za to można
uznać znalezienie widłaka goździstego i jałowcowatego w oddziale 116, na
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terenie lasu gospodarczego w okolicach Wiaderna (Leśnictwo Swolszewice). Do
tej pory brak było informacji o obecności widłaków na terenie tego leśnictwa.
Przebadane przez nas stanowiska widłaka goździstego i jałowcowatego
charakteryzują się drobnopłatową strukturą rozmieszczenia pędów. Niewielkie
skupienia pionowych pędów widłaka oddzielone są od siebie niezajętymi przez
nie przestrzeniami. W przeciwieństwie do nich populacja L. clavatum badana
przez Juchacz, Lembicz, Zątek [11] tworzyła jeden zwarty płat. Druga badana
przez te autorki populacja widłaka (L. annotinum) wykazywała większy stopień
rozczłonkowania w stosunku do pierwszej. Składała się ona z większej liczby
płatów o nieregularnych kształtach. Mimo tego rozdrobnienia budujące ją płaty
mają znacznie większą powierzchnię niż płaty budujące cenopopulacji badane
przez nas.
Zróżnicowanie ilości martwych pędów pomiędzy poszczególnymi
stanowiskami widłaków nie jest duże (od 0-20%). Większy udział pędów
martwych na stanowiskach widłaka nie musi wskazywać na pogarszanie się jego
kondycji czy też zagrożenie jego bytu. Występowanie martwych pędów widłaka
na badanych powierzchniach może wynikać z konstytucji widłaka, a dokładnie
z wieku polikormonu jako całości. Czas trwania poszczególnych modułów
widłaków jest ograniczony. Przybliżony czas, po którym zamierają pędy widłaka
jałowcowatego określono na 12 lat w przypadku pędów pionowych i 20 lat w
przypadku pędów poziomych [13, 14]. Niestety nie dysponujemy takimi
danymi, jeśli chodzi o widłaka goździstego. Można przyjąć roboczą hipotezę, iż
wielkość stanowiska widłaka może pośrednio wskazywać na jego wiek. Do
osiągnięcia przez polikormon dużych rozmiarów, poza sprzyjającymi warunkami
siedliskowymi, jest potrzebny duży upływ czasu. Teoretycznie w identycznych
warunkach siedliskowych starszy polikormon będzie zajmował większą
powierzchnię.
Istnieją metody określania przybliżonego wieku polikormonu poprzez
liczenie jego rozgałęzień. Na pojedynczym poziomym pędzie odgałęzienia
pionowe są wytwarzane w tempie ok. 1 na rok [13, 14]. W niniejszych
badaniach nie analizowano tego zagadnienia a zatem nie dysponujemy
bezpośrednimi dowodami, które potwierdziłyby hipotezę, iż większy udział
zamierających pędów na stanowiskach o większej powierzchni wynika z
większego wieku polikormonu. Niemniej jednak zarówno w przypadku widłaka
jałowcowatego jak i goździstego stanowiska, na których nie zaobserwowano
obecności martwych pędów, były najmniejsze spośród wszystkich
przebadanych. Juchacz, Lembicz, Zątek [11] wskazują, iż niepokojącym faktem
może być występowanie płatów widłaka goździstego o powierzchni ponad 2m2,
w których zamierają wszystkie pędy. Zaznaczają jednak, iż nawet w przypadku
wystąpienia takiego zjawiska, przed wyciągnięciem ostatecznych wniosków
konieczne jest powtórzenie badań w następnych latach.
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6. Podsumowanie
Na terenie Nadleśnictwa Smardzewice widłak goździsty i widłak
jałowcowaty tworzą zaledwie po dwie cenopopulacje. W obrębie cenopopulacji
poszczególne stanowiska widłaków nie są zbyt duże. Wielkość większości
płatów L. annotinum nie przekracza 1m2. Wielkość płatów L. clavatum jest
znacznie większa i wykazuje dużo większe zróżnicowanie rozmiarów.
Stanowiska widłaka jałowcowatego są zwykle mniejsze niż stanowiska widłaka
goździstego. Widłaki na wszystkich zlokalizowanych stanowiskach są w dobrym
stanie. Są to cenopopulacje rozwijające się, o czym świadczy przewaga pędów
żywych nad martwymi. W przypadku widłaka goździstego świadczy o tym
dodatkowo obecność kłosów zarodnionośnych wskazujących na realizowanie
przez widłaka procesu rozmnażania bezpłciowego.
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The occurrence and size of cenopopulations of lycopods
Lycopodium clavatum L. and Lycopodium annotinum L.
on the Smardzewice Forest Division terrain (Sulejów
Landscape Park)
Abstract: The aim of the work was to investigate the occurrence and size of
cenopopulations of lycopods Lycopodium clavatum L. and Lycopodium annotinum L.
on the Smardzewice Forest Division area. On this terrain fresh coniferous forest and
mixed fresh coniferous forest are predominant.
It was found that the cenopopulations of investigated lypods are developing;
this fact was confirmed by observation that the number of living shouts exceeds that of
dead ones.

Keywords: reserve, shouts, timber forest
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Obecność mikroorganizmów z rodziny Enterobacteriaceae
w ściekach oczyszczalni typu Lemna
Streszczenie: Badania mikrobiologiczne ścieków prowadzono w 4 kolejnych
seriach, w oczyszczalni typu Lemna w Boronowie w kwietniu i maju 2005 roku.
Próbki do badań pobierano w następujących punktach oczyszczalni: 1.ścieki
surowe z piaskownika poziomego, 2. ścieki ze stawu napowietrzanego, 3. ścieki
z komory nitryfikacyjnej, 4. ścieki na odpływie.
Liczebność potencjalnych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae określano na
podłożu EMB (z eozyną i błękitem metylenowym) oraz na podłożu VRBG (z
czerwienią obojętną, fioletem krystalicznym, żółcią i glukozą). Kolonie
dominujących bakterii wyrosłe na pożywkach EMB i VRBG izolowano i poddano
badaniom w celu potwierdzenia ich przynależności do Enterobacteriaceae.
Stwierdzono zróżnicowanie liczebności pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w
3
ściekach surowych, w zależności od serii, od 100 000 do 4 300 000/ cm . W
kolejnych etapach oczyszczania ścieków obserwowano zmniejszanie się tej
liczebności w ściekach na odpływie od 98,0-99,8 % w poszczególnych seriach.
Słowa kluczowe: bakterie, oczyszczanie, ścieki

1. Wstęp
W oczyszczalniach hydrobotanicznych, które są naturalną alternatywą
dla technicznych metod oczyszczania ścieków, wyróżnia się systemy
oczyszczania takie jak system glebowy z roślinnością i przepływającymi
ściekami, system hydrobotaniczny zawierający filtr glebowy i rośliny wodne
oraz system wodny z kulturą roślin wolno pływających [1].
Oczyszczalnie z kulturą roślin wolno pływających, w Polsce typu Lemna,
są skuteczną metodą oczyszczania ścieków dla wsi i małych osiedli, gdzie
zmienność dopływu ścieków do oczyszczalni jest bardzo wysoka [2].
Oczyszczalnie te cechuje prostota i niezawodność działania, bardzo dobra
redukcja BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej sięgająca 90-98%. Nie wymagają
budowy kosztownych urządzeń do mechanicznego odwodnienia osadu, są więc
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tańsze w budowie i eksploatacji. Cechuje je bardzo niska energochłonność oraz
tania i prawie bezobsługowa eksploatacja [1,2].
Cechą charakterystyczną oczyszczalni typu Lemna jest staw
doczyszczający, w którym występuje rzęsa (Lemna minor). Na powierzchni
stawu zainstalowane są specjalne bariery pływające, służące do stabilizacji i
utrzymania równomiernej grubości kożucha rzęsy. Utrzymujący się kożuch rzęsy
tworzy warstwę utrudniającą przebieg procesów wymiany tlenowej pomiędzy
powietrzem atmosferycznym a ściekami. Rzęsa wodna zapobiega również
dużym wahaniom temperatury warstwy ścieków, co stabilizuje przebieg
procesów technologicznych. W kolumnie wodnej stawu wytwarzają się trzy
strefy: tlenowa, anoksyczna i beztlenowa, przy czym strefa beztlenowa stanowi
około 65 – 70 % pojemności stawu, co stwarza odpowiednie warunki do
denitryfikacji. W okresie zimowym po opadnięciu rzęsy na dno stawu podobną
rolę do rzęsy pływającej na powierzchni stawu pełni pokrywa lodowa, a w
okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym bariery pływające, które nie
dopuszczają do mieszania się ścieków utrzymując trzy wyżej wymienione strefy.
W stawie doczyszczającym uzyskuje się końcową redukcję BZT5, zawiesiny
ogólnej, azotu oraz fosforu do poziomu warunków określonych w pozwoleniu
wodno – prawnym [2-4].
Stan epidemiologiczny ścieków zależy od ilości obsługiwanych
mieszkańców zlewni i ich stanu zdrowia [5]. Wraz ze ściekami bytowogospodarczymi, do odbiorników wprowadzane są bakterie występujące stale w
przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt jak: pałeczki jelitowe z rodziny
Enterobacteriaceae , paciorkowce kałowe czy laseczki przetrwalnikujące, mogą
też znajdować się bakterie będące przyczyną wielu chorób o charakterze
żołądkowo-jelitowym [6,7].
W typowych oczyszczalniach biologicznych, z podwyższonym
usuwaniem biogenów, redukcja ilości bakterii pochodzenia kałowego waha się
od 80- 99,9% [8], jednak ścieki na odpływie nadal zawierają wysoką liczbę
bakterii coli typu kałowego, co stanowi istotne zagrożenie dla środowiska [7-9].
Stwierdzono, że oczyszczalnie typu Lemna cechuje bardzo dobra
redukcja BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej sięgająca 90-98% [2], a ponieważ
czystość mikrobiologiczna odprowadzanych ścieków zależy m. in. od sposobu
ich oczyszczania [5,8], celem pracy była ocena skuteczności eliminacji przez
oczyszczalnię hydrobotaniczną typu Lemna potencjalnych pałeczek jelitowych
z rodziny Enterobacteriaceae ze ścieków.
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2. Metodyka badań
Badania prowadzono w hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków typu
Lemna w Boronowie, która zlokalizowana jest w północno – zachodniej części
Boronowa, po wschodniej stronie linii kolejowej prowadzącej z Kalet do
Tarnowskich Gór. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki od stałych mieszkańców
Boronowa, gdzie większość domów jest skanalizowana, jak również z
okolicznych wiosek: Huciska, Grojca, Dębowej Góry i Zumpów, skąd ścieki są
dowożone beczkowozami [4].
Oczyszczalnia ta składa się z: przepompowni, komory rozprężnej, do
której zrzucane są ścieki dowożone, kraty ręcznej, piaskownika poziomego
dwukomorowego, stawu napowietrzanego, komory nitryfikacji, komory
koagulacji, stawu Lemna z hodowlą rzęsy (Lemna minor) oraz budowli
odpływowej [4].

Fotografia 1. Staw Lemna z widocznymi barierami pływającymi

Badania mikrobiologiczne ścieków wykonano w czterech seriach
w dniach 4.04.2005, 18.04.2005, 25.04.2005 i 23.05.2005 r. Próbki pobierano
w następujących punktach oczyszczalni: 1. ścieki surowe z piaskownika
poziomego, 2. ścieki ze stawu napowietrzanego, 3. ścieki z komory
nitryfikacyjnej, 4. ścieki z budowli odpływowej.
Liczebność potencjalnych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae
określano na podłożu z eozyną i błękitem metylenowym (EMB) o składzie
[g x l-1]: pepton 10.0, laktoza 10.0, wodorofosforan dipotasu 2.0, eozyna żółta
0.4, błękit metylenowy 0.065, agar 15.0 [10 ], oraz na podłożu z czerwienią
obojętną, fioletem krystalicznym, żółcią i glukozą (VRBG) o składzie[g x l-1]:
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pepton 7.0, ekstrakt drożdżowy 3.0, glukoza 10.0, NaCl 5.0, sole żółci 1.5,
czerwień obojętna 0.03, fiolet krystaliczny 0.002, agar 15,0 [11, 12]. W próbach
ścieków oznaczono również bakterie coli termotolerancyjne (NPL) na podłożu z
zielenią brylantową, żółcią i glukozą [10].
Z czwartej serii badań izolowano kolonie dominujących bakterii, które po
oczyszczeniu poddano testom morfologicznym i biochemicznym wg normy
PN-A-04023. 2001 [12], w celu potwierdzenia ich przynależności do rodziny
Enterobacteriaceae [11]. W badaniach użyto też testów firmy Microgen
Bioprodukts: MicrogenTM GN-ID Identification, oraz API (Biomerieux)[19].

3. Wyniki i ich analiza
W czasie badań na oczyszczalni ścieków typu Lemna w Boronowie
mierzono temperaturę ścieków w poszczególnych punktach poboru oraz
przeprowadzono analizy mikrobiologiczne. Temperatura ścieków surowych
wahała się od 11-16oC, ścieków napowietrzanych od 13- 20oC, ścieków w
komorze nitryfikacyjnej od 13-18oC (Tab.1).
Tabela 1. Temperatura ścieków i powietrza
4.IV.2005
Rodzaj ścieku
o

+18 C
Ścieki surowe
Ścieki
napowietrzane
Ścieki z komory
nitryfikacyjnej
Ścieki na wypływie

o

+15 C

Data poboru
18.IV.2005
25.IV.2005
Temperatura powietrza
o
o
+11 C
+12 C
Temperatura ścieków
o
o
+13 C
+11 C

o

+15 C

o

+15 C

o

+12 C

+15 C
+14 C
+11 C

o

+13 C

o

+13 C

o

+11 C

23.V.2005
o

+19 C
o

+16 C

o

+20 C

o

o

+18 C

o

+15 C

o
o

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono istotne różnice ilości
badanych bakterii w ściekach surowych od 20 tys. – 3,75 mln x ml-1 (Rysunki
1-4). Różnice te związane są z nierytmiczną dostawą ścieków, ponieważ ścieki
dowożone są również beczkowozami [3,4].
We wszystkich seriach liczebność pałeczek jelitowych bakterii ulegała
znacznemu zmniejszeniu, co wskazuje na fakt, że jednorazowe zrzuty ścieków
nawet o bardzo wysokich ładunkach zanieczyszczeń nie wpływają znacząco na
końcowy wynik oczyszczenia w oczyszczalniach typu Lemna [2]. Szczególnie
dużą redukcję obserwowano w stawie napowietrzanym. Jest to
prawdopodobnie związane z zatrzymaniem ścieków w stawie, ponieważ w
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systemie Lemna w Boronowie ok. 50% „czasu zatrzymania ścieków” jest w
stawie napowietrzanym [2] .
W ściekach na wypływie obserwowano obniżenie liczebności
pałeczek jelitowych o ok. 2 - 3 rzędy wielkości (Rysunki 1-4). Podobne
zmniejszanie wszystkich wskaźników o 2 – 4 rzędy wielkości obserwował w
oczyszczalniach hydrobotanicznych Kefalla [13]; zbliżone jest to do redukcji
liczebności pałeczek jelitowych w konwencjonalnych oczyszczalniach [8,9].

Rysunek 1. Liczebność bakterii w ściekach w dniu 06.04.2005

Rysunek 2. Liczebność bakterii w ściekach w dniu 19.04.2005
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Rysunek 3. Liczebność bakterii w ściekach w dniu 27.04.2005

Rysunek 4. Liczebność bakterii w ściekach w dniu 24.05.2005

Redukcja liczebności pałeczek jelitowych w porównaniu ze ściekami
surowymi wynosiła od 98 – 99,8% (Tabela 2), podobnie jak redukcja uzyskiwana
na oczyszczalniach biologicznych [8,9], różni się natomiast od wyników
podawanych przez Thurstona i in (cyt za 1], gdzie redukcja bakterii coli
fekalnych w stawie Lemna wynosiła 59%.

Obecność mikroorganizmów z rodziny Enterobacteriaceae …

79

Tabela 2. Stopień redukcji liczebności bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w 1cm
biościeków

Data
6.04.2005
19.04.2005
27.04.2005
24.05.2005

% redukcji
bakterii na wypływie
określany na podłożu
EMB
99,2%
99,4%
98,7%
99,8%

3

% redukcji bakterii na
wypływie
określany na podłożu
VRBG
99,2%
99,0%
99,4%
99,0%

Z kolei w badaniach Decampa redukcja liczebności bakterii była rzędu
67% [14]. Decamp zwraca też uwagę na dużą ilość uszkodzonych komórek
bakteryjnych w ściekach, których liczba waha się od 45 - 78% ogólnej liczby.
Komórki takie zwykle nie są zdolne do wzrostu na standardowych podłożach
[7]. Karim i in [15], w badaniach nad przeżywalnością bakterii coli fekalnych w
stawie z rzęsą stwierdzili ubytek rzędu 57,15%, a pałeczek Salmonella
typhimurium 61,9% po 14 dniach. Można przypuszczać, że po wydłużeniu czasu
badań, redukcja ilości tych bakterii byłaby wyższa. W oczyszczalni w Boronowie
„czas zatrzymania ścieków” sięga 60 dni [3,4], stąd prawdopodobnie
obserwowano wyższą redukcję bakterii.
Zbliżone wyniki do wartości otrzymanych w Boronowie (Tab.3)
otrzymali w badaniach Keffala i Ghrabi [13], którzy stwierdzili redukcję
liczebności wskaźników ( coli fekalne i E.coli ) rzędu 90%, w czasie oczyszczania
ścieków oczyszczalniach hydrobotanicznych.
Tabela 3. Najbardziej Prawdopodobna Liczba (NPL) bakterii coli termotolerancyjnych
3
w 100 cm próbki

Data
6.04. 2005
19.04.2005
27.04.2005
24.05.2005

Ścieki surowe
2 300 000
2 400 000
2 400 000
240 000 000

Ścieki z na odpływie
24 000
24 000
24 000
2 400

Obserwowana tak duża redukcja ilości pałeczek jelitowych szczególnie
w maju, może być wynikiem zarówno wykształcenia się odpowiedniego
zespołu bakteriożerców [7], jak i zwiększonej aktywności zooplanktonu przy
temperaturze powyżej 18 oC [17]. Wodny zooplankton szczególnie aktywnie
„wyżera” gram ujemne pałeczki, z uwagi na strukturę ich ściany komórkowej
[7], a wyższa temperatura stymuluje rozwój i aktywność pierwotniaków [17].
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Podobnie Decamp [14 ] uważa, że głównym czynnikiem eliminującym ze
ścieków bakterie przewodu pokarmowego jest ich wyżeranie przez zoofaunę.
Na obniżenie liczebności badanych bakterii ma wpływ również długie
zatrzymanie ścieków w stawie, podczas którego bakterie mogą ulegać
sedymentacji i przechodzić do osadów [15] lub też ulegać adsorpcji na
cząstkach organicznych [16 ]. Nie wykluczony jest też wpływ obecności
odpowiednich bakteriofagów [7].
Zbliżone wyniki redukcji ilości bakterii otrzymali Keffal i Ghrabi [13],
którzy ponadto stwierdzili brak wpływu testowanych roślin na tę redukcję,
ponieważ usuwanie bakterii ze ścieków było takie samo w obecności roślin
(Phragmites i Typha) jak i bez nich [13].
W oczyszczalni typu Lemna części naziemne roślin kontaktują się z
atmosferą, która stanowi źródło dwutlenku węgla, a bezpośrednio z wody
stawu czerpią pierwiastki biogenne [18], rzęsa może więc, podobnie jak trzcina
i pałka nie odgrywać żadnej roli w eliminacji bakterii. Natomiast na jej wzrost
duży wpływ ma temperatura powietrza i ścieków [18]. Podobnie Stottmeister i
in. uważają, że w oczyszczalniach hydrobotanicznych główną rolę
w
transformacji i mineralizacji substancji organicznej i zanieczyszczeń w ściekach
odgrywają mikroorganizmy, a nie rośliny [1].
Porównując zastosowane w badaniach podłoża zaobserwowano, że
liczebność potencjalnych pałeczek jelitowych w większości prób była wyższa na
podłożu VRBG, z czerwienią obojętną i fioletem krystalicznym, niż na podłożu
EMB, z eozyną i błękitem metylenowym (Rysunki 1-4). Podłoże VRBG zalecane
jest przez normę PN–A–04023 [12] do wykrywania pałeczek z rodziny
Enterobacteriaceae w żywności, uzyskane wyniki wskazują więc na przydatność
pożywki VRBG i możliwość stosowania jej do izolacji pałeczek jelitowych,
również ze ścieków.
Przynależność rodzajową pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae
określano w czwartej serii badań, wszystkie wyrosłe kolonie bakterii izolowano,
oczyszczano i poddano standardowym, biochemicznym testom identyfikującym
oraz zastosowano testy API (Biomerieux) [10, 12, 19]. Wyizolowane szczepy
należały do gramujemnych pałeczek, oksydazoujemnych, w większości
ruchliwych z rodziny Enterobacteriaceae [12,19] (Tabela 4).
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Tabela 4. Procentowy udział dominujących bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
w ściekach w oczyszczalni w Boronowie

a) Ścieki surowe
Enterobacter 14%
Escherichia28%
Klebsiella 14%
Proteus Providencia28%
Yersinia 14%

b) Komora
napowietrzania
Escherichia20%
Klebsiella 60%
Serratia20%

c) Komora
nitryfikacyjna
Proteus Providencia 80%
Yersinia 20%

d) odpływ
Enterobacter 25%
Escherichia 50%
Yersinia 25%

Jakość i stan sanitarny ścieków zależy od ilości mieszkańców zlewni i
stanu ich zdrowia [5]. W badanych ściekach surowych stwierdzono że
dominujące bakterie należały do 6 różnych rodzajów, jak: Enterobacter,
Echerichia, Klebsiella, Proteus-Providencia, Serratia i Yersinia. Są to typowe
bakterie występujące w przewodzie pokarmowym człowieka [6,7,10]. Podczas
oczyszczania ścieków zmieniał się skład rodzajowy populacji, ilość rodzajów
ulegała zmniejszeniu i na odpływie wystąpiły 3 rodzaje bakterii: Escherichia,
Enterobacter i Yersinia. Podobne wyniki obserwowano w konwencjonalnej
oczyszczalni ścieków [8].

4. Podsumowanie
W badaniach mikrobiologicznych ścieków w oczyszczalni hydrobotanicznej typu
Lemna w Boronowie określano obecność gram ujemnych pałeczek z rodziny
Enterobacteriaceaw zarówno w ściekach surowych jak i podczas procesu
oczyszczania ścieków. Wyizolowane bakterie poddano testom morfologicznym
i biochemicznym wg normy PN-A-04023. 2001, oraz użyto testów firmy
Microgen Bioprodukts: MicrogenTM GN-ID Identification, oraz API (Biomerieux).
Oczyszczanie ograniczyło liczebność bakterii na wypływie o ok. 99%, a także
wyeliminowało występowanie niektórych rodzajów spośród Enterobacteriaceae.
Przeprowadzone badania wskazują, że właściwa praca oczyszczalni
hydrobotanicznej, z długim okresem zatrzymania ścieków, pozwala na znaczne
usuwanie potencjalnych bakterii chorobotwórczych ze ścieków, a jednorazowe
zrzuty ścieków nie wpływają znacząco na końcowy wynik oczyszczenia w
oczyszczalniach typu Lemna, przy odpowiedniej temperaturze i czasie
zatrzymania, Jednak ze względu na dużą zawartość bakterii w ściekach
dopływających, do wód powierzchniowych nadal odprowadzane są znaczne
ilości drobnoustrojów.
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Enterobacteriaceae in the sewage from the wetlands Lemna
pond system
Abstract: The sewage microbiological investigation was carried out in four
series during April and May of 2005 at the Constructed Wetlands Lemna Pond
System of Boronów town. The samples represented the following types of the
sewage: 1) influent wastewater, 2) wastewater from the aerated pond, 3)
wastewater from the nitrification pond and 4) effluent from the outflow point.
The number of Enterobacteriaceae was estimated using EMB (eosine methylene
blue) and VRBG (crystal violet, neutral red, bile and glucose) media; the
dominating microbial colonies were isolated and identified to the species level
by use of the standard biochemical tests. In the four series of the influent
wastewater, it was noticed that there was a significant difference in the number
of Enterobacteriacae, ranging from 100 000 to 4 300 000/cm³, because of the
irregular supply of waste water. In all series, the number of bacteria has been
largely reduced in each step of purification, in particular a large reduction was
observed in the aerated pond.
Keywords: bacteria, purification, sewage
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Przeciwciała monoklonalne: odkrycie i zastosowanie
Streszczenie: W artykule omówiono historię opracowania technologii fuzji
limfocytów dla produkcji przeciwciał monoklonalnych (mAbs), cząsteczek, które
są dziś niezastąpionym narzędziem badawczym w różnych dziedzinach badań
podstawowych, diagnostyce i terapii medycznej. Opisano również poszczególne
grupy przeciwciał monoklonalnych oraz niektóre ich zastosowania w terapii
nowotworów.
Słowa kluczowe: diagnoza, fuzja limfocytów, terapia nowotworów

Wstęp
W 1975 roku Georges Köhler (1946–1995) i César Milstein (1927–2002)
opracowali technikę fuzji limfocytu B (pochodzącego od myszy) z komórką
szpiczaka (nowotworu), która doprowadziła do otrzymania komórek
hybrydowych nazwanych hybrydomami. Komórki te posiadały cechy obu
komórek rodzicielskich: nieśmiertelność komórki nowotworowej i zdolność do
masowej produkcji specyficznych przeciwciał, takich jak wytwarzane przez
użytą do fuzji komórkę B. Wszystkie hybrydomy, pochodzące od jednej komórki
hybrydowej uzyskanej w wyniku fuzji, produkują przeciwciała o jednym,
znanym rodzaju swoistości. Takie pochodzące z jednego klonu hybrydom
przeciwciała nazywa się przeciwciałami monoklonalnymi. Mogą być one
używane zarówno w badaniach podstawowych, w diagnostyce oraz praktyce
klinicznej, wiele z nich stosuje się jako leki dla osób cierpiących na raka,
artretyzm i choroby serca. Köhler i Milstein otrzymali za swoje odkrycie
Nagrodę Nobla wraz z Nielsem Jerne’m w roku 1984.

1. Odkrycie przeciwciał monoklonalnych
Aby zdać sobie sprawę z drogi, która zawiodła uczonych do odkrycia
metody wytwarzania przeciwciał monoklonalnych, musimy cofnąć się o prawie
pół wieku. Niels Kai Jerne (1911–1994) pracował wówczas nad teorią, która
wyjaśniałaby proces powstawania różnorodności przeciwciał. W jaki sposób jest
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to bowiem możliwe, aby układ odpornościowy produkował przeciwciała
rozpoznające właściwie każdy mikroorganizm (bakterie, grzyby, drożdże,
wirusy) czy inne pasożyty? Niels Jerne był pierwszym naukowcem, który
wysunął teorię selekcji naturalnej w formowaniu przeciwciał (1955). W
przeciwieństwie do ówczesnych tez podstawą jej była selekcja działająca na
poziomie komórkowym. Jerne argumentował, że pojawienie się antygenów nie
wywołuje procesu tworzenia przeciwciał przeciwko danemu, określonemu
antygenowi na zasadzie instrukcji (kiedy to antygen dostawszy się do komórki
służy jako matryca, na której odpornościowe białko zwija się przestrzennie,
tworząc w ten sposób konfigurację komplementarną do antygenu). Twierdził
on, iż antygen powoduje „naturalną selekcję” przeciwciał rozpoznających go.
Frank Macfarlane Burnet udoskonalił hipotezę Jerne’a, znaną obecnie jako
„teoria selekcji klonalnej”, wysuwając wniosek, iż możliwe jest powstanie
ogromnej liczby klonów limfocytów, gotowych do swoistej odpowiedzi na wiele
różnych antygenów, natomiast już po wtargnięciu antygenu do organizmu
dochodziłoby jedynie do selekcji wyszukujących i rozpoznających go limfocytów
określonego klonu [1-3].
Drugie ważne odkrycie Jerne’a okazało się mieć niespodziewanie duże
znaczenie praktyczne. Przedstawił on rewolucyjną metodę łysinek
hemolitycznych, która pozwoliła immunologom na uwidocznienie i określenie
liczby produkujących przeciwciała limfocytów B bez użycia mikroskopu, na
zwykłej szalce Petriego. W metodzie tej wylewa się cienką warstwę żelu
agarowego, zawierającego zawiesinę komórek śledziony myszy (uczulonych
czerwonymi krwinkami barana), wymieszaną z zawiesiną erytrocytów baranich,
do szalki Petriego. Płytkę tę poddaje się inkubacji (kilka godzin w temperaturze
37˚C), następnie na jej powierzchnię nalewa się świeżą surowicę świnki
morskiej jako źródło układu dopełniacza. Po ponownej inkubacji trwającej około
45 minut oblicza się liczbę plamek hemolizy, widocznych na płytce. Plamki te są
to miejsca, w których wydzielane są przeciwciała rozpoznające antygeny na
powierzchni erytrocytów baranich. Ponieważ w obecności dopełniacza
przeciwciała te wywołują rozpad krwinek czerwonych (hemolizę), plamki
hemolizy przez analogię do lizy bakterii pod wpływem bakteriofaga nazwano
„łysinkami”. Jak wypowiedział się Niels Jerne: „Kiedy wróciłem [do
laboratorium] z moich ferii bożonarodzeniowych w styczniu 1963 roku, mój
współpracownik pokazał mi płytkę z setkami malutkich łysinek, które po
wybarwieniu tła [zawierającego czerwone krwinki] benzydyną wyglądały jak
gwiazdy na bezchmurnym niebie”. Bez tego odkrycia bardzo niewygodne
i czasochłonne byłoby wykrywanie komórek hybrydowych produkujących
przeciwciała monoklonalne [1,4,5].
Milstein, który również interesował się zagadnieniem powstawania
i występowania różnorodności przeciwciał, wierzył, że problem ten zostanie
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rozwiązany dzięki określeniu ich struktury chemicznej. W latach 1965 - 1970
uczony pracował nad wyjaśnieniem istnienia regionów stałych i zmiennych w
cząsteczce przeciwciała. Istniały bowiem miliony różnych struktur przeciwciał,
a struktury te pochodziły przecież z białka, które miało w części stałej
niezmienną podstawową sekwencję aminokwasów zakodowaną przez jeden z
kilku genów.
Około roku 1970 Milstein i jego współpracownicy nabrali przekonania,
że liczba pojedynczych genów kodujących sekwencję podstawową jest nieduża,
a powstawanie niekończącej się różnorodności przeciwciał zachodzi w
procesach somatycznych, w wyniku mutacji, zdarzających się z ogromną
częstością (hipermutacji) w obrębie wybranego odcinka genu. Aby to
udowodnić, uczeni potrzebowali jednorodnych preparatów przeciwciał do
badania sekwencji aminokwasów w tych białkach. Jednakże sekwencjonowanie
przeciwciał izolowanych z surowic odpornościowych było niemożliwe, ponieważ
nie dało się ich wyodrębnić z mieszaniny bardzo różnych przeciwciał
wytwarzanych przez różne limfocyty. Jedynym wyjątkiem zdarzającym się w
naturze są szpiczaki – nowotwory limfocytów B, wywodzące się z jednej
komórki wyjściowej i wytwarzające monoklonalne białko immunoglobulinowe.
Nieznana jest jednak na ogół swoistość takiej immunoglobuliny, więc nie można
badać w jaki sposób ewentualne mutacje mogą wpływać na jej oddziaływanie z
antygenem.
W czasie, gdy Milstein pracował nad zagadnieniem różnorodności
przeciwciał, jego współpracownik Cotton przygotowywał inny typ
eksperymentu, który okazał się ważniejszy niż na początku sądzono. Dotyczył on
fuzji dwóch komórek szpiczaka w hodowli, u którego badano zjawisko
wyłączenia allelicznego, zapobiegające reorganizacji genów u drugiego z pary
homologicznych chromosomów w komórce B, która zsyntetyzowała już po
jednym rodzaju łańcuchów H i L. Przeprowadzona fuzja wykazała, że zjawisko
allelicznego wyłączenia genów nie było dominujące. Wręcz przeciwnie, fuzja
pozwoliła otrzymać mieszańca z kodominacyjną ekspresją łańcuchów
przeciwciał pochodzących od obu komórek rodzicielskich.
Milstein przyjechał na początku lat 70. do Basel Institute z wynikami
swoich badań, aby wygłosić wykład, po którego wysłuchaniu na zawsze
zmieniło się życie Köhlera. Przyłączył się on do głównego projektu badawczego
Milsteina i współpracowników, jakim było poszukiwanie somatycznych
mutantów w komórkach produkujących przeciwciała. Wziął także udział w
innym, mniejszym projekcie, badającym fenotypową ekspresję somatycznych
komórek hybrydowych powstałych z fuzji komórek szpiczaka ze zmutowanymi
komórkami tego nowotworu.
W czasie tych badań, grupa uczonych zrozumiała, że nie można
przeprowadzać, jak w poprzednich doświadczeniach, „przesiewu”
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zmutowanych komórek w celu znalezienia mutantów ze zmienionymi
właściwościami elektroforetycznymi, ponieważ byłaby to metoda zbyt
czasochłonna. Jedyną drogą naprzód wydawało się użycie linii komórkowej
szpiczaka zdolnej do ekspresji przeciwciał. Można by badać w ten sposób
mutanty, opierając się na zdolności tych komórek do wytwarzania przeciwciał o
znanej swoistości. Chociaż były wówczas znane komórki szpiczaka zdolne do
spełnienia tej roli, żadne nie okazały się odpowiednie. Późniejsza wypowiedź
Milsteina: „Ponieważ nie mogliśmy zdobyć gotowej linii komórek, które robiłyby
to, co chcielibyśmy, byliśmy zmuszeni ją skonstruować. W ten sposób drobny
eksperyment, który przeprowadziliśmy w ramach badań dotyczących
hybrydyzacji komórek szpiczaka rozwinął się w metodę produkcji hybrydom”
[6].
Köhler zajmował się w owym czasie poszukiwaniem sposobu na
uzyskanie odpowiedniej ilości przeciwciał z hodowli komórek B, potrzebnej do
badań. Nie było to możliwe, ponieważ limfocyty B nie żyją długo in vitro. Po
wysłuchaniu seminarium Milsteina, Köhler znalazł wreszcie rozwiązanie tego
problemu. Uczony próbował odkryć, jak zmienne i stałe regiony lekkich i
ciężkich łańcuchów przeciwciał współdziałają powodując wytworzenie
swoistości antygenowej. Rozważył fuzję komórek B, które produkują
przeciwciała przeciwko znanemu antygenowi, z komórkami szpiczaka, aby
uczynić je nieśmiertelnymi - w ten sposób mogłyby bez końca proliferować w
pożywce, wydzielając przy tym przeciwciała o pożądanej swoistości. W
pierwszym etapie doświadczenia immunizowano myszy przeciw antygenom
erytrocytów baranich. Po immunizacji myszy można stwierdzić w śledzionie
zwierzęcia komórki wytwarzające przeciwciała przeciwko antygenom
erytrocytarnym, przy czym każda komórka produkuje przeciwciała jednego
rodzaju (erytrocyty baranie niosą na sobie antygeny I, II, i/lub III – stąd
przeciwciała anty-I, anty-II i anty-III). Köhler i Milstein dokonali fuzji komórek
limfocytów B pobranych ze śledziony immunizowanego zwierzęcia z dostępną
linią komórek szpiczaka, tworząc klon komórkowy o cechach hybrydy.
Do wykrycia hybrydom (hybryd komórek B i szpiczaka), które wydzielały
przeciwciała przeciwko czerwonym krwinkom barana zastosowano metodę
łysinek opracowaną przez Jerne’a. Komórki te wydzielały do środowiska tylko
jeden typ przeciwciała antyerytrocytarnego, przeciwko jednemu antygenowi,
np. anty-I. Otrzymano w ten sposób klony komórek, syntetyzujących to samo
przeciwciało, dlatego obecnie stosuje się określenie przeciwciała monoklonalne. Milstein zrozumiał wówczas, że wykorzystanie nowo odkrytej metody do
wytwarzania przeciwciał monoklonalnych ma większe znaczenie, niż ich główny
cel, jakim były w owym czasie badania nad różnorodnością przeciwciał [1,6,7].
Milstein odłożył na razie na bok zagadnienie różnorodności przeciwciał,
aby skupić się na zademonstrowaniu praktycznego znaczenia przeciwciał
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monoklonalnych w różnych dziedzinach badań podstawowych i w diagnostyce
klinicznej. Uczony był w stanie wykazać, że hybrydowe komórki szpiczaka
nadawały się do użycia w produkcji standardowych odczynników, takich jak
przeciwciała antyhistaminowe i antyallotypowe, do badań powierzchni
komórek antygenów nowotworowych. Procedura ta również pozwalała na
dostarczanie odczynników do frakcjonowania komórek. Przeciwciała
monoklonalne mogły także zostać użyte jako odczynniki do określania grup krwi
w neurofarmakologii, oraz na dużą skalę w oczyszczaniu naturalnych
produktów. Są to podstawowe z ogólnych zastosowań przeciwciał
monoklonalnych; na początku, po wynalezieniu technologii produkcji hybrydom
było jeszcze możliwe krótkie streszczenie jej zastosowań. Obecnie jednak
zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w badaniach podstawowych,
biochemii klinicznej, diagnostyce, terapii medycznej i w przemyśle jest tak
rozpowszechnione, iż nie da się go łatwo podsumować [6].
Po dokonanych odkryciach ani Milstein ani Kohler nie ubiegali się o ich
opatentowanie. Prawie dziesięć lat zabrało Komisji Nobla uznanie ważności
odkrycia metody produkcji przeciwciał monoklonalnych. W 1984 roku Jerne,
Milstein i Köhler dzielili Nagrodę Nobla z dziedziny Fizjologia i Medycyna
otrzymaną „za teorię zasad zróżnicowania, rozwoju i kontroli działania układu
odpornościowego oraz za odkrycie mechanizmów rządzących powstawaniem
przeciwciał monoklonalnych”. Bez Nielsa Jerne’a nie byłoby bowiem teorii
dotyczących różnicowania się przeciwciał, nie byłoby założonego przez niego
Instytutu Immunologii w Bazylei, rewolucyjnej metody łysinek hemolitycznych,
czy w końcu seminarium Milsteina. Bez Milsteina nie byłoby technologii
produkcji hybrydom. Gdyby zaś nie Köhler, musielibyśmy czekać jeszcze pewnie
bardzo długo aby wszystkie te odkrycia połączyły się w jedno [1].

2. Otrzymywanie przeciwciał monoklonalnych
Przeciwciała monoklonalne otrzymuje się w wyniku fuzji limfocytów B, które
determinują swoistość produkowanych przez hybrydy przeciwciał, z komórkami
szpiczaka (nowotworu, który wywodzi się z limfocytów B) dostarczającymi
hybrydzie rybosomy oraz aparat Golgiego, lecz przede wszystkim
umożliwiającymi jej nieograniczoną proliferację in vitro.
Przed fuzją limfocyty B uczula się antygenem, następnie miesza się je z
komórkami szpiczaka, dodając substancji ułatwiających fuzję błon (np. glikol
polietylenowy). Tylko niektóre komórki ulegają fuzji, jednak ponieważ fuzji
mogą ulegać zarówno dwa limfocyty jak i dwie komórki nowotworowe,
otrzymuje się niewiele pożądanych hybryd, w dodatku nie wszystkie z nich
wytwarzają przeciwciała. Do fuzji z komórkami B używa się specyficznych linii
komórek szpiczaka. Przede wszystkim powinny to być komórki pozbawione
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możliwości wytwarzania własnych przeciwciał, ponieważ gdyby prawidłowo je
wytwarzały, bardzo trudno byłoby wyizolować z hodowli przeciwciała
produkowane przez hybrydy, o pożądanej swoistości. Oprócz tego, pożądane są
takie komórki szpiczaka, które wykazują jakiś defekt metaboliczny, np. nie
syntetyzują ważnego dla nich enzymu. Dzięki temu po fuzji w selektywnym
środowisku można łatwo „pozbyć się” komórek nowotworowych, które nie
uległy fuzji z limfocytami, pozostawiając tylko komórki hybrydowe (limfocyty
giną w hodowli po krótkim czasie). Następnie rozcieńcza się zawiesiny
hodowlane, aby uzyskać pojedyncze hybrydy, które wysiewa się do oddzielnych
mikropłytek z dołkami (ze studzienkami). Cały czas kontroluje się płyn z dołków
na obecność przeciwciał. Jeżeli w jednym dołku znajduje się jedna komórka
hybrydowa, wszystkie pochodzące od niej przeciwciała będą identyczne, więc
będą to przeciwciała monoklonalne [8].

3. Terapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych
W leczeniu ludzi czy zwierząt zastosowanie przeciwciał monoklonalnych polega
głównie na ich bezpośrednim podawaniu w postaci czystej lub zmodyfikowanej.
Jedne z pierwszych badań w dziedzinie immunoterapii nowotworów dotyczyły
zdolności cząsteczek przeciwciał do pobudzania układu immunologicznego do
walki z cząsteczkami chorobotwórczymi. Jednak ponieważ samo podanie
przeciwciał nie było wystarczające w walce z nowotworem, zaczęto rozważać
możliwości użycia przeciwciał monoklonalnych jako specyficznych nośników
przenoszących leki, radioizotopy czy toksyny [9].
3.1. Przeciwciała monoklonalne nieskoniugowane
Aktywując układ immunologiczny, przeciwciała monoklonalne nieskoniugowane
indukują niszczenie komórek nowotworowych, na drodze dwóch głównych
mechanizmów, jakimi są cytotoksyczność zależna od przeciwciał oraz
cytotoksyczność zależna od komplementu (dopełniacza). Cytotoksyczność
zależna od dopełniacza indukowana jest przez związanie antygenów
znajdujących się na komórce docelowej przez przeciwciało (poprzez jego
fragmenty Fab). Fragment Fc wiąże składniki dopełniacza, uruchamiając
kaskadę enzymów, co prowadzi do wytworzenia kompleksu atakującego błonę
komórkową komórki nowotworowej. Cytotoksyczność zależna od przeciwciał
(ADCC - ang. Antibody Dependent Cell Cytotoxicity) to proces, w którym
przeciwciało działa jak łącznik, wiążący ze sobą komórkę docelową
(nowotworową) i komórkę efektorową (T lub NK). Komórka docelowa jest
niszczona przez zbliżoną do niej komórkę NK lub fagocyt, w procesie lizy lub
fagocytozy. Mechanizm ADCC wykorzystują takie przeciwciała monoklonalne
jak: trastuzumab, rituksimab, alemtuzumab. Trastuzumab wykorzystuje również
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mechanizm blokowania receptorów, który polega na tym, iż przeciwciało wiążąc
się do receptorów komórki nowotworowej, blokuje miejsce wiązania do tych
receptorów innych cząsteczek, na przykład pobudzających wzrost komórek
nowotworowych. W ten sposób wzrost guza zachodzi wolniej [10-12].
Tradycyjne mysie przeciwciała monoklonalne mają ograniczone
zastosowanie w terapii człowieka, z uwagi na dość szybką inaktywację przez
komórki układu immunologicznego człowieka. Po podaniu przeciwciał
pochodzących od gryzonia system odpornościowy człowieka rozpoznaje je jako
obce białko i tworzy przeciwciała przeciwko przeciwciałom mysim, co
określamy jako odpowiedź HAMA (human anti mouse antibody). Ta reakcja na
mysie przeciwciała może wywoływać w organizmie człowieka symptomy
podobne do grypy, reakcji alergicznych, a w najcięższych przypadkach
prowadzić do śmierci. Sprawia to, iż mysie przeciwciała monoklonalne nie mogą
być stosowane w leczeniu ludzi przez zbyt długi czas, a czasem w ogóle nie jest
to możliwe. W dodatku czas przeżywania mysich przeciwciał in vivo jest dość
krótki – wszystko to znacznie ogranicza efektywność terapii [13].
3.1.1. Przeciwciała chimeryczne i humanizowane
Z pomocą inżynierii genetycznej konstruuje się chimeryczne
przeciwciała monoklonalne w ten sposób, że regiony stałe łańcuchów ciężkiego
(H) i lekkiego (L) mysiego przeciwciała monoklonalnego danej klasy zastępuje
się na poziomie DNA regionami stałymi ludzkich łańcuchów H i L innego
przeciwciała tej samej klasy. W utworzonej tak cząsteczce tylko regiony
zmienne (V), o znanej specyficzności antygenowej, pochodzą od myszy,
natomiast reszta genu, około 75%, jest pochodzenia ludzkiego. Procedura
wytwarzania przeciwciał chimerycznych znacznie osłabia immunogenność
przeciwciał, chociaż nie likwiduje jej jeszcze całkowicie. Chimeryczne
przeciwciała nie są jednak tak szybko eliminowane z krążenia jak zwykłe
przeciwciała monklonalne. U ludzi stosowane jest między innymi przeciwciało
Infliximab
(Remicade®),
obiecujące
w
walce
z
chorobami
autoimmunologicznymi, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów [14].
Rituksimab jest chimerycznym przeciwciałem monoklonalnym,
stosowanym w leczeniu nawrotowych oraz opornych chłoniaków
nieziarnicznych o niskim stopniu złośliwości. Przeciwciało to skierowane jest
przeciwko białku powierzchniowemu CD20, które znajduje się na zdrowych
limfocytach B, oraz na większości chłoniaków wywodzących się z komórek B. Po
związaniu rituksimabu z antygenem, na drodze cytotoksyczności zależnej od
układu dopełniacza, bądź komórkowej zależnej od przeciwciał, dochodzi do lizy
komórek nowotworowych. Przeciwciało rituksimab zostało zarejestrowane w
1997 roku przez US Food and Drug Administration (FDA) [15,16].
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Można obecnie produkować przeciwciała, które posiadają tylko regiony
hiperzmienne pochodzące od myszy, natomiast reszta DNA pochodzi od
człowieka. Takie przeciwciała, zawierające około 95% sekwencji ludzkich
nazywamy „uczłowieczonymi” czyli humanizowanymi. Do przeciwciał
humanizowanych należy przeciwciało Vitaxin, które wiąże się do integryn
naczyniowych znajdywanych w naczyniach krwionośnych guzów (nieobecnych
w normalnej tkance). W próbach klinicznych Vitaxin powodował kurczenie się
guzów bez szkodliwych skutków ubocznych. Natomiast Herceptin®
(trastuzumab) wiąże HER2, który jest receptorem dla epidermalnego czynnika
wzrostu (EGF) znajdującego się na niektórych komórkach nowotworowych (np.
raka piersi, chłoniaka) [8,17].
3.1.2. Ludzkie przeciwciała monoklonalne
Całkowicie ludzkie przeciwciała monoklonalne można utworzyć przez
fuzję limfocytów B człowieka z komórkami szpiczaka. Jest to jednak dość trudną
procedurą, ponieważ wciąż niedostępna jest odpowiednia ludzka linia komórek
szpiczaka jako partner do fuzji, trudno też zwykle uzyskać odpowiednie
limfocyty. Opracowano zatem kilka alternatywnych strategii otrzymywania
ludzkich przeciwciał monoklonalnych:
a) fuzja ludzkich limfocytów z komórkami szpiczaka myszy – prowadzi jednak
często do powstania hybryd które są niestabilne i tracą ludzkie
chromosomy.
b) transformacja ludzkich limfocytów wirusem Epsteina-Barr (EBV) stosowana od wielu lat, w celu uzyskania nieśmiertelnych ludzkich
komórek B.
c) fuzja ludzkich limfocytów B transformowanych wirusem EBV z komórkami
szpiczaka myszy [14,18].
Powyższe strategie prowadzące do wytworzenia ludzkich przeciwciał
monoklonalnych są często zawodne ze względu na konieczność stosowania
wirusów, ograniczoną swoistość wytwarzanych przeciwciał monklonalnych oraz
niską wydajność. Wciąż opracowywane są nowe strategie, między innymi udało
się otrzymać myszy, które cierpią na ciężki niedobór odporności. Ich limfocyty
zastępuje się limfocytami człowieka; po uczuleniu określonym antygenem
zwierzę wytwarza odpowiednie ludzkie komórki B, które można następnie
poddać fuzji z mysimi liniami komórek szpiczaka. Wyhodowano także inne
myszy – transgeniczne – które charakteryzują się brakiem genów kodujących
immunoglobuliny (są one zdezaktywowane). Do limfocytów B gryzoni
wprowadza się geny immunoglobulinowe człowieka. Pierwszy dokonany
eksperyment opierał się na wprowadzeniu do przedjądrza myszy minilocus
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łańcucha ciężkiego immunoglobuliny M, który złożony był z
niezrearanżowanych segmentów V (variable – zmienny), D (diversity –
odpowiedzialnych za różnorodność cząsteczki) oraz J (joining – łączący). W
komórkach myszy doszło do rearanżacji, czego skutkiem była produkcja
przeciwciał posiadających ludzki łańcuch ciężki μ (charakterystyczny dla klasy
IgM) przez około 4% mysich limfocytów B [8,19].
Przeciwciała monoklonalne uzyskiwać można także z „bibliotek”
prezentowanych na fagach (phage display). W tej technice fragmenty DNA
kodujące części zmienne przeciwciał pochodzące z różnych limfocytów B są
wprowadzane do bakteriofaga, w którym ulegają ekspresji jako fragmenty FV
(białkowe fragmenty reagujące specyficznie z antygenem, złożone wyłącznie z
części zmiennych immunoglobulin). DNA może być również wprowadzane
bezpośrednio do bakterii (np. Escherichia coli); po zakażeniu bakteriofagami
bakterie syntetyzują białka kodowane przez geny immunoglobulinowe
i włączają je do nowo powstałych bakteriofagów. Każdy z bakteriofagów
„prezentuje” taki fragment Fv na swojej powierzchni; służą one jako wzorzec do
produkcji specyficznych przeciwciał monoklonalnych, dlatego zbiór regionów Fv
utworzony na fagach nazywa się biblioteką. Badacze mogą użyć antygenu
będącego potencjalnym celem, na przykład receptora na komórkach
nowotworowych, do wychwycenia z „biblioteki” tych bakteriofagów, które
zawierają gen kodujący najbardziej swoiste przeciwciało dla danego antygenu.
W celu produkcji dużych ilości pożądanych przeciwciał, wprowadza się
odpowiednie bakteriofagi do komórek bakterii i hoduje in vitro, następnie
sprzęga się otrzymany fragment FV z częścią stałą pochodzącą z ludzkiej
immunoglobuliny [19,20].
3.2. Skoniugowane przeciwciała monoklonalne
Działanie sprzężonych przeciwciał monoklonalnych polega na
dostarczaniu do komórek nowotworowych różnorodnych czynników, które je
niszczą, takich jak radioizotopy (radiofarmaceutyki), toksyny, enzymy czy leki.
Dostarczanie przez przeciwciała leków cytotoksycznych w okolice guza stwarza
możliwość osiągnięcia dużego ich stężenia, ponieważ nie występuje
konieczność ograniczenia dawki leku z uwagi np. na objawy niepożądane.
Przeciwciała monoklonalne skoniugowane z innymi czynnikami bywają
nazywane „magicznymi kulami”, ponieważ specyficznie łącząc się z określonym
antygenem przenoszą swój „ładunek” tam, gdzie jest potrzebny, minimalizując
uszkodzenia zdrowych komórek w innych częściach ciała. Wciąż jednak
przeciwciała te wywołują wiele skutków ubocznych [21].
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3.2.1. Immunotoksyny
Immunotoksyny wytwarzane są przez chemiczne połączenie
przeciwciała z toksyną. Toksyna może być związana z fragmentem Fc lub
fragmentem Fab przeciwciała (z fragmentem Fab jeśli jest to przeciwciało o
podwójnej swoistości). Zasada działania takich koniugatów polega na tym, że po
przyłączeniu się do danego antygenu, np. na powierzchni komórki
nowotworowej, toksyna może zniszczyć tę komórkę, bez szkody dla innych,
zdrowych komórek organizmu.
Do produkcji immunotoksyn wykorzystano najskuteczniejsze toksyny,
takie jak bakteryjna egzotoksyna A Pseudomonas czy dyfterotoksyna.
Przeciwciała sprzęga się również z toksynami roślinnymi (abryna, rycyna), a
także grzybowymi (α-sarcyna, α-amanityna), przy czym rycyna i dyfterotoksyna
wykazują szczególnie dużą aktywność. Porównując, do zabicia komórki
nowotworowej potrzeba około miliona cząsteczek klasycznego leku
przeciwnowotworowego lub jednej cząsteczki toksyny.
Po związaniu się z antygenem powierzchniowym, immunotoksyny
pobierane są do wnętrza komórki docelowej; większość z nich działa w
cytoplazmie, gdzie blokując kompleks ADP (difosforanu adenozyny), niezbędny
do wydłużania łańcucha białkowego w procesie biosyntezy, hamują syntezę
białka. Tak działa między innymi egzotoksyna A Pseudomonas. Droga toksyn do
cytoplazmy jest jednak dość skomplikowana, poza tym wiele z nich ulega
zniszczeniu w lizosomach. Inne toksyny, np. rycyna, mogą również oddziaływać
inaktywująco na podjednostkę 60S rybosomu, obniżając jej zdolność do
wiązania się z czynnikiem elongacji [8, 19].
Wciąż istnieją jednak pewne problemy w stosowaniu immunotoksyn na
większą skalę, między innymi duży rozmiar większości takich koniugatów, co
ogranicza ich penetrację w głąb tkanek. Ponieważ toksyny mogą działać
zarówno na komórki nowotworów, jak i na zdrowe komórki (posiadają one
bowiem wspólne antygeny powierzchniowe), obawiano się iż w czasie terapii
immunotoksyny mogą doprowadzić do eliminacji zbyt dużej liczby komórek
prawidłowych. Wykazano jednak, iż nie zawsze jest to groźne, ponieważ w
niektórych przypadkach prekursory komórek krwi mogą łatwo ulec odtworzeniu
po zaprzestaniu terapii. Immunotoksyny w terapii nowotworów stosuje się w
raku jajnika (dootrzewnowo), raku pęcherza (dopęcherzowo), w zapaleniu opon
na tle nowotworowym (podoponowo) a także w białaczce, chłoniaku, raku
sutka, raku okrężnicy, raku płuc [8,12].
Ozogamycyna gemtuzumabu (Mylotarg) jest połączeniem przeciwciała
anty-CD33 z kalicheamycyną - kompleksem oligosacharydów, które indukują
rozcinanie DNA. Antygen CD33 wykrywany jest na blastach u chorych na ostrą
białaczkę szpikową. Mylotarg wiąże się z dużą liczbą receptorów

Przeciwciała monoklonalne: odkrycie i zastosowanie

95

powierzchniowych i szybko ulega wciągnięciu do komórki, gdzie zostaje
uwolniony aktywny lek. Jest pierwszą immunotoksyną, która daje obiecujące
rezultaty w walce z białaczką, jednak wciąż występuje wiele skutków
ubocznych, między innymi groźna choroba zakrzepowa naczyń wątroby, której
objawy to podwyższone stężenie bilirubiny i podwyższenie aktywności
aminotransferaz. Jest to zespół o dużej śmiertelności, wystąpienie objawów
jest przyczyną odraczania kolejnej dawki leku, a w konsekwencji – nawrotu
choroby [10, 17].
3.2.2. Przeciwciała skoniugowane z radioizotopami
Przeciwciała monoklonalne mogą być powiązane z radioizotopami,
takimi jak: jod 131, itr 90, bizmut 212, miedź 67, ren 186 i 188. Takie koniugaty
doprowadzają do zniszczenia komórki przez uszkodzenie DNA pod wpływem
promieniowania. Często jednak wykazują one cytotoksyczność względem
komórki już z odległości równej kilku jej średnicom, co sprawia, iż również
sąsiadujące komórki mogą ulegać zniszczeniu. Z tego względu przeciwciała
monoklonalne sprzężone z radioizotopami są szczególnie efektywne w
przypadku prób leczenia nowotworów litych. Otrzymano dobre wyniki w
próbach stosowania radiofarmaceutyków w leczeniu białaczek, raka jelita
grubego oraz chłoniaków nieziarnicznych, gdzie zaobserwowano wysoki
odsetek remisji [8, 19].
Dwa najczęściej stosowane koniugaty przeciwciał monoklonalnych z
radioizotopami to Ibritumomab tiuxetan (Zevalin) oraz tositumomab (Bexxar).
Ibritumomab, skierowany przeciwko antygenowi CD20, sprzężony jest z
izotopem Itru 90, który emituje cząstki β. Może być stosowany w leczeniu
chorych na nawrotowe lub oporne chłoniaki grudkowe o niskim stopniu
złośliwości lub chłoniaki nieziarniczne. Przeciwciałem mysim sprzężonym z
jodem 131, również skierowanym przeciwko CD20 jest 131I – tositumomab. Jest
ono łatwo dostępne i proste do sprzężenia, z tego względu często używa się go,
oprócz terapii, także w diagnostyce. Tositumomab stosowany jest głównie w
leczeniu chłoniaków nieziarnicznych, często u chorych opornych na leczenie
rituksimabem, u których doszło do nawrotu choroby. Przeciwciało to u około
30% pacjentów powoduje całkowitą remisję.
Proces leczenia nowotworów za pomocą przeciwciał sprzężonych z
radioizotopami wymaga dużej ostrożności, mającej na celu przede wszystkim
niedopuszczenie aby taki koniugat dostał się do zdrowych tkanek (np. płuc,
śledziony, wątroby). Najczęściej podaje się najpierw przeciwciało
nieskoniugowane, np. rituximab, a dopiero potem koniugat przeciwciał
monklonalnych z radioizotopem. Skutki uboczne stosowania przeciwciał
sprzężonych z radioizotopami są podobne do reakcji na rituximab, głównym

96

Katarzyna Adamczyk

objawem jest mielosupresja szpiku kostnego, a także napromieniowanie tkanek
związane z długim okresem krążenia koniugatów we krwi. U niewielkiej liczby
chorych może wystąpić ostra białaczka, lub dochodzi do rozwoju infekcji [10,
21].
3.2.3. Przeciwciała o podwójnej swoistości
Przeciwciała o podwójnej swoistości uzyskuje się najczęściej sprzęgając
chemicznie dwa różne przeciwciała. Powstają w ten sposób immunoglobuliny
mogące reagować z dwoma różnymi antygenami, ponieważ zawierają cztery
fragmenty Fab, po dwa z każdego przeciwciała. Przeciwciała bispecyficzne to
również połączone chemicznie dwa różne fragmenty Fab, pochodzące od
różnych przeciwciał, oraz tak zwane podwójne hybrydy. Produktem fuzji dwóch
linii komórek hybrydowych, czyli czterech komórek wyjściowych, jest
kwadroma (Rys. 1).

Rysunek 1. Produkcja kwadromy za pomocą hybrydyzacji hybrydom.
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Komórka ta może produkować przeciwciała o różnej kombinacji
łańcuchów ciężkich i lekkich, pochodzących od obu partnerów fuzji. Nieliczne z
nich będą przeciwciałami o podwójnej swoistości, zawierającymi dwa
fragmenty Fab pochodzące od dwóch różnych linii hybrydom.
Przeciwciała bispecyficzne mogą służyć jako nośniki izotopów, toksyn,
czy też leków cytotoksycznych. Najczęściej jednak wykorzystywane są jako
czynniki pobudzające komórkę efektorową (cytotoksyczną) do zniszczenia
nowotworu, ponieważ mają one tę właściwość, iż jeden fragment Fab
skierowany jest przeciwko antygenom związanym z komórkami
nowotworowymi, natomiast drugi może wiązać między innymi antygeny
powierzchniowe komórek T (CD3) lub komórek NK (CD16). Takie przeciwciało
zbliża zatem limfocyt T do komórki nowotworowej, jednocześnie aktywując go i
zwiększając jego zdolności cytotoksyczne, co skutkuje zniszczeniem komórki
nowotworowej. Inne przeciwciała bispecyficzne mają jeden fragment Fab
skierowany przeciwko antygenom TAA na komórce nowotworowej, natomiast
drugi przeciwko antygenom powierzchniowym CD64 (FcγRI) obecnym na
powierzchni makrofagów lub antygenom CD89 (FcαR) obecnym na
neutrofilach. Jeszcze inne mogą do jednego z fragmentów Fab przyłączać
toksynę.
W terapii stosuje się między innymi przeciwciała bispecyficzne
skierowane przeciwko antygenom nowotworowym oraz związkowi
chemicznemu DTPA (kwas 2-etyleno-3-amino-5-octowy). Takie bispecyficzne
przeciwciała monoklonalne po wprowadzeniu do organizmu łączą się jednym
fragmentem Fab z antygenem komórki nowotworowej. Następnie podaje się
pacjentowi DTPA związany z radioaktywnym itrem, który łączy się z drugim
fragmentem Fab przeciwciała. Emitowane przez itr promieniowanie prowadzi
do zniszczenia komórki nowotworowej, a także komórek sąsiednich, natomiast
nadmiar DTPA jest usuwany z organizmu [8, 22].
Interesującym przykładem zastosowania przeciwciał bispecyficznych w
terapii białaczek jest możliwość wiązania się tych przeciwciał z receptorem dla
IL-2 (interleukina 2 – białko wytwarzane przez pobudzone limfocyty T,
niezbędne do ich aktywacji) czyli antygenem CD25 (IL-2R alfa – podjednostka α
receptora dla IL-2, inaczej antygen Tac). Limfocyty T zmienione nowotworowo
w ostrej białaczce limfatycznej typu T charakteryzują się niezwykle dużą ilością
antygenu CD25 na swojej powierzchni, w przeciwieństwie do normalnych
limfocytów T. Przeciwciała o podwójnej swoistości, anty-CD25-CD3 (drugie
ramię Fab wiąże komórkę T) oraz anty-CD25-CD16 (wiążące komórkę NK)
prowadzą do zniszczenia komórek z receptorami dla IL-2 przez aktywację
komórek efektorowych [19, 23].
Próbuje się konstruować przeciwciała o podwójnej lub potrójnej
swoistości (trójspecyficzne) charakteryzujące się zmniejszonymi wymiarami.
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Przeciwciała o potrójnej swoistości (sprzęgnięte trzy cząsteczki przeciwciał),
wiążące dwie różne cząsteczki na limfocycie T cytotoksycznym, mocniej go
aktywują i silniej wiążą z komórką nowotworową. Uzyskiwane różne połączenia
przeciwciał wykazują coraz lepszą efektywność przeciwnowotworową [8].
3.2.4. Przeciwciała monoklonalne sprzężone z enzymami
Koniugaty przeciwciał monoklonalnych z enzymami, które katalizują
przemiany nieczynnych form leków, indukują przekształcenie nieczynnego
proleku w aktywny lek przeciwnowotworowy. Pacjentom podaje się
przeciwciało monoklonalne związane z enzymem, specyficzne względem
antygenów powierzchniowych komórki nowotworowej. Dzięki temu enzym
zostaje dostarczony w pobliże guza. Następnie podaje się nieczynny lek
(prolek), który jest aktywowany przez enzym do postaci czynnej, niszczącej
komórki nowotworowe. Taka forma terapii nazywana jest terapią
„przeciwciało-enzym-prolek”. Pozwala ona na ograniczenie toksyczności
stosowanych chemioterapeutyków, ponieważ czynny związek niszczący
komórki nowotworowe powstaje tylko w tych miejscach, w których znajduje się
aktywujący go enzym sprzężony z przeciwciałem monoklonalnym. Jednym z
częściej stosowanych w terapii nowotworów jest przeciwciało monoklonalne
sprzężone z deaminazą cytozyny, która katalizuje przemianę 5- Fluorocytozyny
(prolek) w 5- Fluorouracyl, - silny czynnik chemioterapeutyczny [8, 24].
3.2.5. Immunoliposomy
Oprócz tworzenia koniugatów z radioizotopami czy toksynami,
przeciwciał monoklonalnych można użyć również do opłaszczenia sztucznie
tworzonych liposomów wypełnionych odpowiednim lekiem. Liposomy te są to
małe, kuliste pęcherzyki, otoczone błoną fosfolipidową; przeciwciała zakotwicza
się w ich błonie sprzęgając chemicznie niepolarne fragmenty błony z
cząsteczkami specyficznych przeciwciał monoklonalnych. Największą zaletą
immunoliposomów jest duża wydajność transportu, oraz zmniejszenie efektów
ubocznych dzięki koncentracji leku jedynie w miejscu docelowym. Przenoszone
przez liposomy leki przeciwnowotworowe to najczęściej mitomycyna C,
daunorubicyna oraz metotreksat.
Immunoliposomy są jednak dość niestabilne, ponieważ błona
fosfolipidowa jest strukturą półpłynną o stosunkowo małej odporności
mechanicznej. Wynika z tego problem, zarówno przy wprowadzaniu takiego
koniugatu do organizmu, jak i podczas przechowywania. Kolejną przeszkodą
jest częsty wychwyt tych struktur przez komórki żerne (makrofagi) układu
immunologicznego. Naukowcy próbują zwiększać trwałość błon liposomów, a
jednocześnie zmniejszać ich rozpoznawalność przez układ limfatyczny. Niestety,
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zwiększenie stabilności błon powoduje zwiększenie trudności w uwalnianiu
transportowanego leku [25].

Zakończenie
W latach osiemdziesiątych badania nad przeciwciałami monoklonalnymi
przyjęto z dużym optymizmem. Jako pociski z trucizną czy radioaktywnym
izotopem miały rozpoznać komórki nowotworowe i uwolnić śmiercionośny
ładunek, nie szkodząc zdrowym komórkom. Terapeutyczne rozczarowania
tamtych lat, kiedy przeciwciała monoklonalne – „magiczne kule”- traktowane
jako cudowny lek okazały się niewypałem, nie poszły na marne, zwiększyły tylko
zapał uczonych w kierunku tworzenia coraz lepszych i lepiej tolerowanych
przeciwciał monoklonalnych. Teraz, po trzydziestu latach, gdy zastosowanie
inżynierii genetycznej pozwala na produkcję całkowicie ludzkich
monoklonalnych przeciwciał, być może dzięki rozwojowi nauki i medycyny
usłyszymy znowu o cudownych lekach na raka i inne choroby – „magicznych
kulach”.
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Monoclonal antibodies – discovery and application
Abstract: In the article the development of lymphocyte fusion for the
production of monoclonal antibodies (mAbs) is described. Monoclonal
antibodies are unique research tool, that can be used in various areas of basic
research, in clinical diagnosis and in the treatment of diverse diseases, including
cancer. The article presents separate groups of monoclonal antibodies and their
application in cancer treatment.
Keywords: cancer treatment, diagnostics, lymphocyte fusion

