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Barbara Gieroba
1
, Adrianna Dudek

2
 

Udział jasmonianów w procesach fizjologicznych roślin 

1. Wstęp 

Kwas jasmonowy i jego ester metylowy są uważane za fitohormony, 

endogenne regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Związki te są szeroko 

rozpowszechnione u roślin wyższych. Podobnie jak inne fitohormony – 

auksyny, gibereliny, cytokininy, kwas abscysynowy i etylen, jasmoniany 

występują w niewielkich ilościach w wielu tkankach roślinnych, wykazując 

liczne specyficzne dla siebie oddziaływania. Historia odkrycia i badań 

jasmonianów jest krótka, ponieważ po raz pierwszy wyizolowano je 

w 1962 r. Dokonał tego Demole badając składniki olejku eterycznego 

z jaśminu wielkokwiatowego (Jasminum grandiflorum), który od wielu lat 

był wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym. Nazwę grupy nowo 

wyizolowanych związków zaczerpnięto od gatunkowej nazwy jaśminu. 

Musiało upłynąć prawie dwadzieścia lat, gdy w 1980 r. zauważono wpływ 

jasmonianów na procesy rozwoju i starzenia się roślin. Od tego czasu 

zainteresowano się szerzej ich fizjologiczną rolą. W badaniach zaczęto 

stosować egzogenne związki jasmonianów w różnych stężeniach wykazu-

jąc ich kluczową rolę zarówno w procesie rozwoju roślin, jak i w sytu-

acjach stresowych takich jak susza, niedobory mikroelementów, urazy czy 

zakażenia drobnoustrojami. Dalsze obserwacje działania jasmonianów 

doprowa-dziły do opracowania hipotetycznego modelu ich działania. 

Model taki zaproponowano na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku 

sugerując, że jasmoniany indukują określone geny tworząc tym samym 

specyficzne mRNA niezbędne do syntezy odpowiedniego w danej sytuacji 

białka. Działanie to zaobserwowano w stosunku do endogennej i egzo-

gennej substancji. 

 

 

                                                                   
1 Email: barbaragieroba@poczta.onet.pl, Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii 
i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
2 Email: annairda2711@gmail.com, Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
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2. Odkrycie i charakterystyka jasmonianów 

2.1. Odkrycie kwasu jasmonowego i jego pochodnych                                                      

– hormonów roślinnych  

Pierwszym wyizolowanym związkiem zaliczanym do jasmonianów 

(jasmonidów) był jasmonian metylu [1]. Wchodzi on w skład olejków 

eterycznych Jasminum grandiflorum i Rosmarinus officinalis. Z kolei kwas 

jasmonowy został wykryty w filtratach grzyba Lasiodiplodia theobromae 

w 1971 r. i wtedy po raz pierwszy stwierdzono jego hamujący wpływ na 

wzrost siewek ryżu [2]. Silne przyspieszanie starzenia się liści owsa 

w ciemności wynikające z degradacji chlorofilu w obecności jasmonianu 

metylu wykryli Ueda i Kato [1]. Do tej pory obecność jasmonianów 

wykazano u przedstawicieli prawie 160 rodzin. Od początku lat 80-tych 

kwas jasmonowy i jego ester metylowy są  zaliczane do endogennych 

regulatorów wzrostu i rozwoju roślin – fitohormonów. W 1984 r. Vick 

i Zimmerman przedstawili szlak biosyntezy kwasu jasmonowego. Jego rola 

w obronie roślin została wykazana przez Farmera i Ryana w 1990 r., którzy 

stwierdzili, że indukcja inhibitorów proteinaz przez kwas jasmonowy 

i jasmonian metylu jest częścią reakcji obronnej przeciwko roślinożernym 

owadom. Jasmoniany zostały przedstawione przez Zenka i wspólpraco-

wników jako aktywne induktory fitoaleksyn [1,2]. W literaturze polskiej 

mechanizm działania jasmonianów szczegółowo opisali Frankowski i inni 

w 2010 roku [3]. 

Hormony roślinne są to związki, które wywołują efekt fizjologiczny już 

w stężeniach rzędu  10-6 mol/l, a czasem jeszcze mniejszych. Regulują 

procesy życiowe zachodzące w organizmach wielokomórkowych. Ich 

cechą jest powszechność występowania, nieograniczona do jednego lub 

kilku gatunków albo do niewielkiej grupy taksonomicznej [4]. Fito-

hormony wykazują działanie specyficzne, czego dowodzą odrębne 

receptory i związane z nimi szlaki sygnałowe. Percepcja i indukcja sygnału 

prowadzi do aktywacji lub represji zestawu białek i genów, wśród których 

znajdują się te odpowiedzialne za metabolizm i szlaki sygnałowe innych 

hormonów. Różnica w odpowiedzi na bodziec pomiędzy roślinami 

izwierzętami polega m.in. na występowaniu u nich odmiennych szlaków 

sygnałowych. W świecie zwierząt dominują kinazy białkowe i wtórne 

przekaźniki, np. cykliczne nukleotydy, trójfosforan inozytolu i diacyloglicerol. 

W przypadku roślin istotą działania szlaku sygnalizacyjnego, za wyjątkiem 

kinaz, fosfataz i wtórnych przekaźników jest aktywacja ligaz ubikwitynowo-

białkowych. Dotyczy to jasmonianów, auksyn oraz giberelin [3]. Ponadto, 

fitohormony w odróżnieniu od hormonów zwierzęcych nie zawsze 

spełniają kryterium rozdzielności miejsca wytwarzania i działania. Wszy-



 
Udział jasmonianów w procesach fizjologicznych roślin 

 

9 

stkie hormony roślinne cechuje działanie plejotropowe – każdy z nich 

bierze udział w regulacji licznych procesów fizjologicznych. Kompleks 

hormonalny (zespół hormonów), w którym znajdują się hormony dominu-

jące, współdziałające i hamujące sterują procesem tworząc równowagę 

hormonalną. Przeważnie wykres zależności między stężeniem hormonu 

i efektem działania ma postać prostoliniową. Do procesów wiodących do 

podwyższenia stężenia hormonu w komórce należą: biosynteza, uwalnianie 

z nieaktywnych form oraz transport do komórki, natomiast do zmniejszenia 

stężenia prowadzą: degradacja, dezaktywacja i transport z komórki. 

Równowaga wyżej wymienionych procesów ma decydujący wpływ na 

aktualne stężenie hormonu [4]. 

2.2. Biosynteza kwasu jasionowego 

 
Rys. 1 Schemat biosyntezy kwasu jasmonowego [2] 

Kwas jasmonowy (JA) powstaje w wyniku przekształceń wielo-

nienasyconych kwasów tłuszczowych (Rys. 1). Prekursorem tego hormonu 

jest kwas linolenowy (LA, 18:3) uwalniany z lipidów roślinnych i fosfo-

lipidów błon na skutek hydrolizy. Następnie kwas linolenowy zostaje 

utleniony do wodoronadtlenku kwasu linolenowego (13-HPLA) z udziałem 
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lipoksygenazy. Podczas dalszych reakcji 13-HPLA ulega cyklizacji, 

co prowadzi do powstania kwasu 12-okso-fitodienowego (12-oxo-PDA), 

którą to przemianę katalizuje cyklaza tlenku alllenowego (AOC). Związek 

ten podlega reakcji redukcji i procesom potrójnej β-oksydacji, w wyniku 

których następuje skrócenie łańcucha bocznego i przyjęcie formy 

pentenylu. Skutkiem szlaku przemian kwasu linolenowego jest utworzenie 

kwasu(+)-7-iso-jasmonowego mającego zdolność do epimeryzacji 

do kwasu jasmonowego [1, 2, 5]. 

2.3. Budowa chemiczna i metabolizm jasmonianów 

Podstawą budowy związków zaliczanych do jasmonianów jest pierścień 
cyklopentanowy z trzema różnymi podstawnikami w pozycji C-3, C-6 i C-7. 
Jasmoniany wykazują aktywność optyczną, co skutkuje istnieniem stereo-
izomerów. Izomery (-) odznaczają się zdolnością epimeryzacji do izome-
rów (+) charakteryzujących się znacznie niższą aktywnością biologiczną. 
Według nomenklatury genewskiej kwas jasmonowy jest określany jako 
kwas 3-okso-2-(2-cis-pentenyl)-cyklopentaoctowy (Rys. 2) [1, 2]. 

 Można wyróżnić dwie grupy pochodnych kwasu jasmonowego (JA). 
Pierwszą grupę stanowią związki powstające w wyniku przemian kwasu-
linolenowego i należą do niej 9,10-dihydro-JA; 4,5-didehydro-JA oraz  3,7-
didehydro-JA. Ich występowanie wykryto w owocach Vicia faba i w liściach 
Equisetum sylvaticum. Natomiast (+)-9,10-dihydro-7-iso-JA oraz (+)-4,5-
didehydro-7-iso-JA występują u grzyba Botryodiplodia theobromae. 
Kwas kukurbinowy jest produktem redukcji grupy ketonowej w pozycji  C-
6 kwasu jasmonowego prowadzącej do powstania grupy hydroksylowej 
(Rys. 2). Kwas ten może ulegać glikozylacji, metylacji i hydroksylacji. 
Jego obecność stwierdzono w nasionach Cucurbita pepo, w liściach 
Equisetum sp. i w łodygach Hordeum vulgare [1, 6].  

Do drugiej grupy zaliczamy metabolity wtórne JA, czyli związki 
powstające na drodze przemian metabolicznych JA. Na skutek hydroksylacji 
w pozycji C-12 powstaje kwas tuberynowy (kwas 12+hydroksy-
jasmonowy), który występuje w Solanum tuberosum (Rys. 2). Obydwa 
stereoizomery JA oprócz hydroksylacji mogą ulegać glikozylacji 
(sprzęganiu głównie z glukozą i gencjobiozą) i łączyć się z aminokwasami 
występującymi w konfiguracji S [2]. Dotyczy to aminokwasów aroma-
tycznych (koniugaty z fenyloalaniną, tryptofanem i tyrozyną znajdują się 
w kwiatach), jak i alifatycznych (koniugaty z izoleucyną wykryto 
w liściach i owocach, a z leucyną i waliną w liściach Vicia faba). Mniej 
powszechne jest sprzężenie kwasu jasmonowego z tyraminą – biogenną 
aminą powstającą w wyniku dekarboksylacji tyrozyny. Koniugat ten został 
wykryty w pyłku petunii. Co więcej, jasmoniany gromadzące się w roślinach 
wytwarzających bulwy (głównie kwas tuberynowy) mogą ulegać 
sulfonowaniu, czyli łączeniu z siarczanami [6]. Koniugaty z aminokwasami, 
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krótkimi peptydami i cukrami nie wykazują aktywności biologicznej i mogą 
pełnić funkcję formy transportowej. Ich tworzenie jest sposobem na znaczne 
zmniejszenie stężenia aktywnego hormonu i skutkuje powstaniem puli 
rezerwowej, z której regulator może być uwalniany zgodnie z zapo-
trzebowaniem. Po podaniu egzogennego hormonu tworzenie koniugatów jest 
elementem systemu detoksyfikacyjnego roślin [4]. 

Degradacja kwasu jasmonowego została poznana w ograniczonym stopniu, 
wiadomo jednak, że ma ona charakter oksydacyjny. W pierwszym etapie grupa 
metylowa nienasyconego łańcucha bocznego ulega utlenieniu [1, 2]. 

 

Rys. 2 Wzory strukturalne wybranych jasmonianów [6] 

2.4. Występowanie jasmonianów  

Jasmoniany znajdują się we wszystkich roślinach należących 

do nagonasiennych i  okrytonasiennych. Ponadto ich obecność stwierdzono 

u roślin niższych, u skrzypowych, np. Equisetum arvense i Equisetum 

sylvaticum, grzybów (Giberella fujikuroi i Botryodiplodia theobromae) 

i glonów (Gelidium latifolium, Euglena gracilis, Spirulina maxima 

i Chlorella sp.). U niektórych glonów stwierdzono obecność pełnego 

zestawu enzymów potrzebnych do produkcji kwasu jasmonowego, jednak 

obecności jego samego nie stwierdzono. Występowanie jasmonianów 

wykryto prawie we wszystkich organach roślin wyższych. Są one obecne 

w korzeniach, bulwach, łodygach, kwiatach, owocach, nasionach i zarod-

kach oraz pyłku kwiatowym. Rośliny zawierają zróżnicowaną ilość 

związków jasmonowych mieszczącą się w zakresie 3-10 µg na 1g świeżej 

masy. Różnice ilościowe zależą od gatunku i rodzaju rośliny oraz wieku 

organu – wraz z wiekiem obniża się zawartość tych fitohormonów. 

Co więcej, części wegetatywne roślin zawierają mniej jasmonidów niż 

części generatywne, do których zalicza się nasiona, owoce i owocnie. 

Dowiedziono, że kwas jasmonowy występuje w organach roślinnych 

częściej niż jasmonian metylu. U niektórych roślin jednocześnie mogą 
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występować obydwa regulatory. Przykładem są owoce Malus sylvestris 

i pyłek kwiatowy Camellia sp. [2]. Jasmonian metylu jest odpowiedzialny 

za zapach wielu kwiatów np. jaśminu i owoców np. jabłoni. Wchodzi 

on w skład olejków eterycznych i z tego powodu jest produkowany na 

skalę przemysłową do wytwarzania perfum [7]. 

2.4.1. Aktywność biologiczna kwasu jasmonowego i jego estru 

metylowego 

Jasmoniany są zdolne do hamowania, indukcji lub stymulacji zmian 

w roślinach zachodzących na poziomie morfologicznym, fizjologicznym, 

komórkowym i molekularnym. Są one odpowiedzialne za regulację 

procesów życiowych roślin. Właściwości bioaktywne naturalnych 

i syntetycznych jasmonianów zależą od następujących cech strukturalnych: 

 występowanie grupy acetylowej w pozycji C-1; 

 obecność grupy hydroksylowej lub ketonowej w pozycji C-6; 

 boczny łańcuch pentenylowy przyłączony w pozycji C-7. 

Dotychczasowe obserwacje wskazują na kluczowe znaczenie jasmonianów 

w procesach wzrostu i starzenia roślin, dojrzewania owoców i opadania liści. 

Zapoczątkowują one także reakcje obronne roślin w sytuacjach uszkodzenia 

lub stresów związanych z suszą, patogenami i nasłonecznieniem [2, 8, 9]. 

3. Rola jasmonianów w procesach rozwojowych roślin 

3.1. Kiełkowanie 
Stwierdzono, że kwas jasmonowy jest inhibitorem kiełkowania pyłku 

Camellia sinensis, Impatiens balsamina i Lilium formosanum [2]. 

Co ciekawe, jego ester metylowy nie wykazuje zdolności hamowania 

kiełkowania pyłku. Zupełnie odmiennie kwas jasmonowy działa na nasiona 

będące w stanie głębokiego spoczynku. Stymuluje on kiełkowanie zarod-

ków wyizolowanych z nasion klonu i platanu. Stymulujący wpływ 

jasmonianu na kiełkowanie jest związany ze wzrostem aktywności proteazy 

oraz alkalicznej (AlkL) i kwaśnej (AcL) lipazy. Zaobserwowano, że 

aktywność fitohormonu w nasionach w stanie spoczynku jest bardzo niska 

i rośnie w miarę ustępowania spoczynku [2, 10]. 
Zaobserwowano także zależność między rodzajem materiału 

zapasowego w nasionach, a aktywnością kwasu jasmonowego. 
W nasionach bogatych w skrobię hamuje on kiełkowanie, podczas gdy 
w nasionach oleistych nie wykazano takiego działania. Natomiast 
jasmonian metylu hamuje kiełkowanie również w nasionach, w których 
materiałem zapasowym są związki tłuszczowe (oleiste) [2]. 
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3.2. Wzrost roślin 

Działanie jasmonianów w procesach wzrostu elongacyjnego roślin 
jedno- i dwuliściennych jest słabo poznane. Wykazano je jedynie u kilku 
gatunków roślin: Hordeum vulgare, Avena sativa, Triticum aestivum, 
Helianthus annuus, Amaranthus caudatus. Egzogenny kwas jasmonowy 
hamuje elongację siewek i ogranicza wydłużanie korzeni i łodyg. Korzenie 
wykazują większą wrażliwość na działanie jasmonidów niż hipokotyl. 
Omawiane regulatory wpływają także na wzrost i rozwój liści oraz koleo-
ptyli siewek. Działanie to jest niezależne od drogi podania. Występuje 
zarówno po dodaniu jasmonianu do pożywki, jak i po aplikacji dolistnej. 
Stwierdzono także różnicę w aktywności izomerów kwasu jasmonowego. 
Izomer (-) JA silniej hamuje wydłużanie pochwy liścia siewek niż jego 
forma (±), która bardziej ogranicza wzrost niż (+) JA [2, 11]. 

3.3. Dojrzewanie owoców  

Znacznie więcej wiadomo o roli jamonianu metylu w procesie 
dojrzewania owoców. Wpływa on na aktywność niektórych enzymów 
zawartych w komórkach owoców, takich jak jabłka i pomidory. 
Przypuszcza się, że jasmonian metylu zapobiega mięknięciu owoców 
poprzez hamowanie aktywności peroksydazy i poligalakturonazy, które 
degradują polisacharydy ścian komórkowych. Wykazano także, że ja-
smonian metylu stymuluje aktywność oksydazy polifenolowej (PPO) 
katalizatora utleniania o-dwufenoli do o-dwuchinonów po osiągnięciu 
szczytu klimakterycznego. Powyższe działania mogą mieć znaczenie 
w przemysłowym przechowywaniu owoców. Jasmonian metylu hamuje także 
aktywność lipoksygenazy co skutkuje wzrostem zawartości kwasu linolenowego 
(LA) i obniżeniem zawartości tokoferoli i kwasu linolowego [2, 12, 13].  

Fitohormon ten działa również na barwniki roślinne z grupy karote-
noidów. Egzogenny jasmonian metylu obniża poziom likopenu i podnosi 
zawartość β-karotenu. W zielonych owocach hamuje akumulację anto-
cjanów i przyspiesza rozpad chlorofilu [2, 12, 14]. 

3.4. Starzenie się liści 

Jasmoniany przyspieszają rozpad barwników fotosyntetycznych. 

Badania przeprowadzone na liściach Oryza sativa i Hordeum vulgare oraz 

liścieniach Helianthus annuus i Cucumis sativus wykazały, że degradacja 

chlorofilów a i b oraz karotenoidów jest skutkiem przemian foto-

oksydacyjnych. Ponadto stwierdzono, że związki jasmonowe działają na 

terenie cytoplazmy, a kontrolę nad starzeniem chloroplastów sprawują 

czynniki z niej uwolnione. Kwas jasmonowy w większej mierze jest 

odpowiedzialny za degradację barwników fotosyntetycznych niż jasmonian 

metylu. Procesowi rozpadu chlorofilu towarzyszy mniejsza wydajność 
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fotosyntezy. Jasmonian metylu hamuje aktywność enzymu karboksy-

lazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bisfosforanu (RuBisCO) poprzez hydrolityczne 

rozłączenie podjednostek. Z kolei kwas jasmonowy hamuje biosyntezę 

chloroplastowego rRNA, czego skutkiem jest obniżona ilość białek i enzymów 

w tych organellach. Zmniejsza on także ilość wiązanego CO2, podwyższa 

wartość punktu kompensacyjnego CO2 i oporu szparkowego. Podobnie jak 

jasmonian metylu, kwas jasmonowy ma negatywny wpływ na działanie 

RuBisCO. Regulatory te stymulują fotooddychanie, oddychanie komórkowe, 

aktywność peroksydazy oraz zamykanie aparatów szparkowych [1, 11, 15]. 

3.5. Odpadanie organów 

Dotychczas niewiele wiadomo na temat roli jasmonianów w kontroli 

procesu odpadania organów. Badania wskazują na możliwość udziału 

kwasu jasmonowego w odpadaniu strąków Glycine max. Jasmonian metylu 

prawdopodobnie stymuluje odpadanie liści u Vigna radiata i Kalanchoe 

blossfeldiana oraz wpływa na wiosenne odpadanie liści Ficus superba. 

Organy w okresie powstawania warstwy odcinającej wykazują najwyższą 

zawartość jasmonianów w komórkach [2]. 

3.6. Męska płodność roślin wyższych 

Mutanty Arabidopsis thaliana, które nie produkują trienowych kwasów 

tłuszczowych wykazują męską sterylność. Można temu zapobiec stosując 

egzogenny kwas jasmonowy lub linolenowy, które promują męską 

płodność. Prekursor jasmonianów - kwas 12-okso-fitodienowy okazuje się 

być bardzo skuteczny w wyzwalaniu odpowiedzi na jasmoniany. Zidenty-

fikowano enzym wymagany do konwersji 12-oxo-PDA do jasmonianów, 

który jest niezbędny do prawidłowej płodności męskich pylników i tym 

samym staje się on kluczowy dla zrozumienia jej regulacji u roślin 

wyższych. Tym enzymem jest izoenzym reduktazy kwasu 12-oksofito-

dienowego (OPR3) nieodzowny do syntezy jasmonianów i wymagany dla 

wystąpienia płodności. Płodność męska wymaga prawidłowego rozwoju 

pyłku, odpowiedniego czasu rozejścia pylników, wydłużenia filamentów 

umożliwiającego uwolnienie ziaren pyłku i dostarczenia ich do znamienia 

słupka w stosownym czasie. Obserwacje wskazują, że jasmoniany mogą 

regulować kilka aspektów męskiej płodności. Jasmoniany mają szczególny 

wpływ na funkcjonowanie pręcika i rozwój pyłku, ale nie na inne elementy 

kwiatu. Jednakże badanie hybrydyzacji RNA in situ sugeruje, że ekspresja 

genu OPR3 nie jest ograniczona do pręcików, ale następuje ona 

też w płatkach, słupku i organach wegetatywnych. U niektórych gatunków 

OPR3 wykazuje aktywność w liściach [16, 17].   
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3.7. Regulacja innych procesów rozwojowych i wzrostowych 

Kwas jasmonowy indukuje powstawanie bulw u Helianthus tuberosus, 
Solanum tuberosus i Dioscorea batatas. Ponadto zwiększa masę bulw, 
co jest wynikiem powiększania się objętości komórek. Fitohormon ten 
stymuluje proces mitozy i tworzenie się mikrokalusa z izolowanych 
protoplastów. W doświadczeniach z ziemniakami dowiedziono, że kwas 
jasmonowy hamuje wzrost korzeni, ale indukuje powstawanie korzeni 
bocznych oraz wpływa na zwiększenie ich liczby i średnicy. Stwierdzono, 
że powoduje on wydłużanie pędów i ma pozytywny wpływ na rozwój 
systemu korzeniowego roślin uzyskanych z merystemów Solanum 
tuberosum [2, 10]. 

Zarówno kwas jasmonowy, jak i jasmonian metylu hamują wzrost 
kalusa Oryza sativa, Medicago sativa oraz Glycine max. Ester metylowy 
kwasu jasmonowego spowalnia indukcję procesu różnicowania 
somatycznego zarodków Medicago sativa i przeciwdziała formowaniu 
i regeneracji kalusa uzyskanego ze słupków Oryza sativa [1, 14, 18]. 

4. Regulacja procesów metabolicznych roślin 

4.1. Udział jasmonianów w mikoryzie 

Mikoryza arbuskularna (AM) jest najczęstszym rodzajem mikoryzy. 
Jest ona tworzona między korzeniami ponad 80% gatunków roślin 
lądowych i grzybów z gromady Glomeromycota. Grzyb jest w stanie rosnąć 
w korze korzenia tworząc strzępki, które następnie różnicują się do silnie 
rozgałęzionych struktur - arbuskuł. Są one odpowiedzialne za wymianę 
substancji odżywczych między rośliną i grzybem. Roślina dostarcza 
grzybowi węglowodanów, natomiast grzyb zaopatruje roślinę w fosforany 
i inne składniki mineralne z gleby. Dialog pomiędzy dwoma partnerami 
symbiotycznymi i niektóre procesy w tej interakcji zachodzą za pośre-
dnictwem fitohormonów. Badania pokazują, że traktowanie Avena sativum 
kwasem jasmonowym w niskich stężeniach stymuluje rozwój mikoryzy, 
jednak wyższa koncentracja tego fitohormonu znacznie zmniejsza 
zdolności mikoryzacyjne korzeni. To sugeruje, że wystąpienie mikoryzy 
jest zależne od stężenia kwasu jasmonowego. Homeostaza jasmonianów 
w roślinie kontroluje współdziałanie rośliny i grzybów. Ponadto, wyniki 
wskazują na podwyższone poziomy kwasu jasmonowego w korzeniach 
roślin mikoryzowych w stosunku do korzeni kontrolnych, niemiko-
ryzowych. Wysokie stężenie kwasu jasmonowego występujące podczas 
mikoryzacji może zwiększać odporność tkanek wrażliwych na wtórne 
infekcje wywołane patogenami, suszę i stres osmotyczny. Jest to podobny 
efekt do tego wywoływanego przez niepatogenne Rhizobacteria, które 
wpływają na systemiczną odporność indukowaną (ISR) [19, 20]. 
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4.2. Rola jasmonianów w symbiozie roślin i bakterii 

Wiele roślin jest w stanie tworzyć mutualistyczne interakcje 

z bakteriami wiążącymi azot atmosferyczny, jednakże ograniczają się one 

do dziesięciu gatunków, w tym strączkowych. Proces tworzenia się 

brodawek – nodulacja – zachodzi na skutek infekcji bakterii z rodzaju 

Rhizobium i Bradyrhizobium w komórkach gospodarza. W symbiosomach 

bakterie intensywnie dzielą się i ulegają przekształceniom morfologicznym 

tworząc nieregularnie rozgałęzione bakteroidy, w których następuje synteza 

leghemoglobiny. Inicjacja organogenezy brodawek zachodzi pod wpływem 

czynników Nod będących oligosacharydami lipochitynowymi. Uważa się, 

że fitohormony biorą udział w sygnalizacji i regulacji tworzenia brodawek, 

np. jasmoniany stymulują rośliny do produkcji flawonoidów, izoflawonów  

i czynników Nod. To jasmoniany mogą stanowić nową klasę naturalnie 

występujących induktorów produkcji czynników Nod. Potwierdzeniem 

tego jest fakt, że korzenie wydzielają kwas jasmonowy do ryzosfery. 

Jasmoniany kontrolują biosyntezę flawonoidów, co wpływa pośrednio 

na indukcję ekspresji genów Nod. Ponadto kwas jasmonowy, będący mo-

lekularnym przekaźnikiem sygnałów pomiędzy rośliną i bakterią, jest 

odpowiedzialny za wstępne rozpoznanie partnerów symbiozy w ryzosferze 

i rozpoczęcie oddziaływań mutualistycznych [21, 22]. 

4.3. Redukcja infekcji grzybiczych 

Opryskanie gazowym jasmonianem metylu roślin z rodzaju Arabidopsis 

powodowało skuteczną redukcję rozwoju chorób wywoływanych przez 

nekrotyczne grzyby Alternalia brassicicola, Botrytis cinerea 

i Plectosphaerella cucumerina [23]. W warunkach in vitro jasmonian 

metylu wywoływał znaczne ograniczenie wzrostu grzybni Fusarium 

oxysporum [24]. Również u pomidorów i buraków traktowanych kwasem 

jasmonowym i jasmonianem metylu stwierdzono zahamowanie infekcji 

będącej skutkiem inwazji Phytopthora infestans.  To odkrycie wskazuje, 

że ten fitohormon może aktywować szerokie spektrum odporności 

na choroby grzybicze.  

Jednakże zabiegi z udziałem jasmonianu metylu nie podnosiły 

odporności jęczmienia na patogen Blumeria (Erysiphe) graminis. 

Co więcej, jasmonian metylu stosowany w stanie gazowym aktywuje 

reakcje obronne w komórkach w sposób bardziej jednolity niż ten użyty 

w formie kropli roztworu [23, 24].  
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4.4. Gumoza i metabolizm cukrów 

Gumoza jest procesem gromadzenia się i wysięku gum roślinnych 
składających się głównie z polisacharydów. Zjawisko to pojawia się jako 
odpowiedź na różne stresy środowiskowe, m.in. zranienie, atak patogenów 
lub owadów. Przypuszcza się, że w regulacji gumozy biorą udział wspólnie 
etylen i kwas jasmonowy. Stwierdzono, że kwas jasmonowy i jasmonian 
metylu indukują produkcję gum w pędach tulipanów. Aby zrozumieć rolę 
jasmonianu metylu w procesie tworzenia gum, zbadano jego wpływ 
na rozpuszczalne cukry będące substratami do syntezy polisacharydów, 
głównie glukoarabinoksylanów. Okazało się, że jasmonian metylu silnie 
zmniejszał ilość sacharozy i cukrów redukujących (badanie z użyciem 
inwertazy) w pierwszych międzywęźlach tulipanów już w pierwszym dniu 
po jego aplikacji. Całkowite stężenie cukrów redukujących w tkankach 
tulipana poddanego działaniu jasmonianu metylu stopniowo się zmniej-
szało na koniec tygodniowego eksperymentu aż do 35% wartości 
w porównaniu z kontrolą. Wyniki te sugerują, że fitohormon ten reguluje 
skład ilościowy i jakościowy cukrów rozpuszczalnych. Jasmoniany są nie-
zbędnymi czynnikami wywołującymi tworzenie się gum. W dodatku 
w obecności jasmonianów etylen wykazuje działanie synergistyczne w tym 
zakresie [25, 26]. 

4.4. Odpowiedź na obecność metali ciężkich w środowisku 

Jako, że jasmoniany należą do głównych cząsteczek sygnalizacyjnych 
pojawiających się w odpowiedzi roślin na stres, zbadano ich udział 
w reakcjach na metale ciężkie. Stres spowodowany pojawieniem się metali 
ciężkich w środowisku skutkuje silnym ograniczeniem wzrostu liści 
i korzeni, przyspieszeniem procesów starzenia oraz zniszczeniem aparatu 
fotosyntetycznego. Przypuszcza się, że metale ciężkie mogą wpływać 
na rośliny zarówno bezpośrednio, jak i poprzez indukcję szlaków sygna-
łowych przynajmniej częściowo związanych z kwasem jasmonowym. 
Badania wykazały, że stres spowodowany metalami ciężkimi skutkuje 
gromadzeniem się kwasu jasmonowego w roślinach. Zjawisko to występuje 
u roślin mających różną wrażliwość na egzogenny kwas jasmonowy 
i reagujących ze zmienną dynamiką, zależną od grupy i ich fazy wzrostu. 
Indukcyjny wpływ metali ciężkich (miedzi i kadmu) ma charakter 
dwufazowy. W pierwszym etapie występującym po 7-14 godzinach 
ekspozycji na metal następuje szybki wzrost stężenia kwasu jasmonowego. 
Podobny przebieg wykazują odpowiedzi na inne stresy środowiskowe. 

W drugiej fazie powolny wzrost zawartości kwasu jasmonowego ma 
miejsce po znacznie dłuższym czasie i jest on skorelowany z pojawieniem 
się efektów toksycznego działania jonów metali ciężkich obserwowanych 
u Arabidopsis thaliana i fasoli. Wyniki badań sugerują, że kwas jasmonowy 
może uczestniczyć w mechanizmie toksycznego działania metali ciężkich 
na te rośliny [27, 28]. 
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4.5. Regulacja poziomu żelaza 

Ekspresja niektórych genów u roślin jest regulowana poprzez niedobór 

żelaza w środowisku wzrostu roślin i/lub wewnętrzną sygnalizację 

w komórce. Sygnalizacja ta koordynuje fizjologiczne zapotrzebowanie 

nadziemnej części roślin na żelazo z dostępnością tego pierwiastka 

dla korzeni. Indukcja ekspresji genów IRT1 i FRO2 może być wskaźnikiem 

deficytu Fe w podłożu. Gen IRT1 koduje białko IRT, które jest 

transporterem żelaza, natomiast gen FRO2 zawiera informację dotyczącą 

występującej w plazmalemmie reduktazy chelatowych związków żelaza. 

Badania dowodzą, że w odpowiedzi na niedobór żelaza, jasmoniany 

zmniej-szają poziom ekspresji IRT1 i FRO2, lecz nie ich aktywację. Nie 

jest wykluczone, że zmniejszenie poboru jonów żelaza może przyczyniać 

się do inaktywacji zależnych od Fe enzymów biorących udział w nekrozie. 

Co więcej, etylen i tlenek azotu wzmagają absorpcję żelaza. Ponadto 

odnotowano, że obydwa te związki mogą działać jako potencjalni 

antagoniści odpowiedzi indukowanej przez jasmoniany. Stąd pobór żelaza 

może znajdować się pod kontrolą złożonych wzajemnych oddziaływań 

ścieżek sygnalizacyjnych hormonów stresowych [29]. 

5. Udział jasmonianów w procesach obronnych roślin 

5.1. Rola jasmonianów w odporności roślin przeciw patogenom 

Patogeny, do których należą bakterie, grzyby i szkodniki, np. owady 

i nicienie wykorzystują rośliny jako schronienie i źródło substancji 

odżywczych. W obronie przed nimi rośliny wytworzyły wiele 

mechanizmów mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków 

ich działalności. Zdolność do przeciwdziałania inwazji patogenów u roślin 

jest niezbędna, aby uchronić się przed czynnikami chorobotwórczymi. 

Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje odporności roślin: 

 systemiczną odporność indukowaną (ISR), która jest uruchamiana 

w konsekwencji kontaktu z organizmami niepatogennymi lub 

syntetycznymi elicytorami; 

 systemiczną odporność nabytą (SAR), która jest wynikiem 

uprzedniego kontaktu z patogenem.  

Jasmoniany będące aktywnymi cząsteczkami sygnalnymi uczestniczą 

we wszystkich rodzajach odporności czynnej. W następstwie kontaktu 

rośliny z patogenem i zranienia obserwuje się znaczny wzrost stężenia 

tychregulatorów. Kwas jasmonowy i jasmonian metylu, jak również etylen, 

kwas salicylowy i salicylan metylu są zdolne do uruchomienia 

mechanizmów odporności systemicznej [30]. Konsekwencją aktywacji 

kaskady reakcji odpornościowych jest synteza enzymów katalizujących 
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tworzenie fitoaleksyn (związków mających na celu ograniczenie rozwoju 

choroby) i białek odpornościowych, w wyniku  indukcji ekspresji 

odpowiednich genów. Częścią odpowiedzi na patogeny wyzwalaną przez 

elicytory, w tym jasmonian metylu, jest akumulacja wtórnych metabolitów, 

do których należą też fitoaleksyny (Rys. 3). Podwyższona jest ekspresja 

genów biorących udział w metabolizmie wtórnym, a metabolizm podsta-

wowy ulega zahamowaniu [31]. Obecnie coraz więcej badań dowodzi, że 

alkaloidy należące do metabolitów wtórnych są substancjami chroniącymi 

rośliny przed infekcją mikroorganizmów i pełnią rolę czynników odstra-

szających zwierzęta roślinożerne z powodu gorzkiego smaku i wysokiej 

toksyczności. Wykazano, że produkcja nikotyny przez dzikie odmiany 

tytoniu zachodzi na skutek uszkodzenia tkanki, a kwas jasmonowy jest 

związkiem przekazującym sygnał do korzeni, które stanowią miejsce jej 

wytwarzania [32]. 

 

 
Rys. 3 Udział jasmonianów w indukcji odporności systemicznej według [30].                

 Objaśnienia: JA – kwas jasmonowy, LeA – kwas linolenowy, OPDA – kwas fitodienowy,         
 PR – białka związane z patogenezą 
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5.2. Kwas jasmonowy jako hormon stresowy 

Następstwem oddziaływania na rośliny różnych stresorów jest zmiana 

równowagi hormonalnej w komórkach i tkankach. Określenie czynniki 

stresowe odnosi się do wszystkich czynników środowiska, których 

działanie na rośliny może prowadzić do zaburzeń struktury i funkcji 

organizmu. Czynniki stresowe można podzielić na dwie grupy: 

 abiotyczne, do których zalicza się wpływ promieniowania, tempe-

ratury, suszy lub zatopienia, niedoboru tlenu, dostępnych substancji 

odżywczych i minerałów oraz czynników mechanicznych (wiatr, 

pokrywa śnieżna); 

 biotyczne, do których zalicza się oddziaływanie innych roślin 

(allelopatia, pasożyty, zagęszczenie), zwierząt (żerowanie, 

deptanie), mikroorganizmów i ludzi (pestycydy, zanieczyszczenia 

przemysłowe). 

W ochronie przed tymi czynnikami rośliny syntetyzują mniej hormonów 

stymulujących wzrost - auksyn, cytokinin i giberelin, a więcej hormonów 

stresowych, do których należą kwas jasmonowy, etylen i kwas 

abscysynowy. Regulatory te powodują zahamowanie wzrostu elonga-

cyjnego komórek, a także przyspieszają dojrzewanie i starzenie się tkanek. 

Związki te mogą także indukować spoczynek. Biosynteza hormonów 

stresowych warunkuje uruchomienie mechanizmów kontrolnych, które 

pozwalają przetrwać roślinie warunki stresowe. Przykładem może być 

zmniejszenie transpiracji w warunkach suszy poprzez zrzucenie liści [4]. 

Dany hormon pełni funkcję aklimatyzacyjną roślin do czynników 

stresowych, jeśli spełnia poniższe kryteria: 

 działanie czynnika stresotwórczego powoduje uwolnienie hormonu 

z formy nieaktywnej lub zapoczątkowuje albo przyspiesza jego 

syntezę; 

 zahamowanie syntezy hormonu znacznie osłabia odpowiedź 

na czynnik stresowy lub całkowicie ją zatrzymuje; 

 reakcja na hormon powoduje modyfikacje wzrostu i rozwoju, które 

pozwalają osobnikowi przetrwać, chociaż mogą wywoływać 

negatywne skutki, np. powstawanie plam nekrotycznych; 

 zwiększenie podaży hormonu skutkuje zmianami strukturalnymi 

i modyfikacjami metabolicznymi podobnymi do tych, które 

wywołuje stresor; 

 w przypadku mutantów genetycznych niezdolnych do biosyntezy 

hormonu stresowego lub niewrażliwych na jego działanie, nie 

obserwuje się odpowiedzi na czynnik stresowy. 

Wymagania te są spełnione przez kwas jasmonowy zarówno w przy-

padku stresów biotycznych, jak i abiotycznych. Ostatnie badania dowodzą, 
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że stres osmotyczny, odwodnienie, zranienie, a także dotyk wąsów 

czepnych powodują zwiększenie stężenia endogennego kwasu jas-

monowego. Rozmaite czynniki stresowe indukują peroksydację kwasów 

tłuszczowych prowadzącą do syntezy tego hormonu. Ponadto stwierdzono, że 

kwas jasmonowy stymuluje powstawanie białek biorących udział w odpowiedzi 

na czynniki stresowe, m.in. lipoksygenazy, enzymów odpowiedzialnych za 

syntezę związków fenolowych, niskocząsteczkowych białek z rodziny LEA 

(dehydryn), inhibitorów proteinaz oraz  białek bogatych w glicynę 

i hydroksyprolinę [4, 33]. 

6. Podsumowanie 

Jasmoniany są to substancje wykazujące aktywność biologiczną, które 

uczestniczą w licznych procesach wzrostowych i rozwojowych roślin, 

a także regulują przemiany metaboliczne w nich zachodzące. Ze względu 

na wywoływanie swoistych efektów fizjologicznych w niskich stężeniach 

zalicza się je do fitohormonów – hormonów roślinnych. Istotną rolę 

przypisuje się jasmonianom w procesach obronnych roślin. Uczestniczą 

one w odporności roślin przeciwko patogenom, gdzie przeciwdziałają 

inwazji bakterii, grzybów i szkodników, minimalizając negatywne skutki 

ich działalności. Jako hormony stresowe uruchamiają mechanizmy 

kontrolne, które pozwalają przetrwać roślinie niekorzystne warunki 

spowodowane przez czynniki abiotyczne i biotyczne. Szlaki sygnałowe 

większości fitohormonów wykazują zbliżony mechanizm działania oparty 

na aktywacji ligaz ubikwitynowo-białkowych, więc współdziałają one ze 

sobą. Poprzez wzajemne interakcje, inne fitohormony mogą potęgować, 

hamować lub ograniczać pewne zjawiska fizjologiczne spowodowane 

działaniem jasmonianów. 
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Udział jasmonianów w procesach fizjologicznych roślin 

Streszczenie  
Jasmoniany, których głównymi przedstawicielami są kwas jasmonowy i jasmonian metylu, 

są zaliczane do fitohormonów – endogennych regulatorów wzrostu i rozwoju roślin. 

Substancje te są powszechne u większości roślin wyższych. Wpływają one na wiele proce-

sów fizjologicznych związanych ze wzrostem, rozwojem i metabolizmem roślin. Biorą one 
udział m.in. w kiełkowaniu nasion, we wzroście korzenia, w dojrzewaniu owoców, 

w tworzeniu organów zapasowych, starzeniu się liści, a także odpowiadają za kwitnienie. 

Badania wykazały, że jasmoniany odgrywają kluczową rolę w odpowiedzi roślin wyższych 

zarówno na stresy biotyczne, jak i abiotyczne. Podobnie jak inne fitohormony (auksyny, 
cytokininy, gibereliny, etylen i kwas abscysynowy) są obecne w niewielkich ilościach 

w różnych tkankach roślinnych. Ich synteza jest bezpośrednio regulowana przez niekorzystne 

czynniki środowiskowe, np. stres osmotyczny, patogeny lub uszkodzenie mechaniczne. 

Słowa kluczowe: jasmoniany, kwas jasmonowy, jasmonian metylu, fitohormony, regulacja 
procesów fizjologicznych 
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The role of jasmonates in physiological processes of plants 

Abstract  

Jasmonates, which main representatives are jasmonic acid and methyl jasmonate, 

are classified as phytohormones – endogenous regulators of plant growth and development. 

These compounds are common in most higher plants. They affect many physiological 
processes related to growth, development and metabolism of plants. They are involved, 

among others, in seed germination, growth of root, fruit maturation, aging of the leaves and 

are responsible for flowering. Studies have shown that jasmonates play a key role  

in response of higher plants to biotic and abiotic stresses. Like other plant hormones (auxins, 
cytokinins, giberellins, ethylene and abscisic acid) are present in small amount in various 

plant tissues. Their synthesis is directly controlled by the adverse environmental factors, 

for example osmotic stress, pathogens or mechanical damage. 

Keywords: jasmonates, jasmonic acid, methyl jasmonate, phytohormones, regulation 
of physiological processes 
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Zróżnicowanie morfologiczne oraz rola fizjologiczna 

kryształów szczawianu wapnia występujących 

w tkankach roślinnych 

1. Wstęp 

Biokrystalizacja jest procesem tworzenia kryształów różnych związków 

nieorganicznych w komórkach organizmów żywych. Kryształy szczawianu 

wapnia (calcium  oxalate crystals, CaOx) są przykładem biokrystalizacji 

występującej powszechnie w świecie roślin. Opisano ją u ponad 215 rodzin, 

w tym u 74% roślin okrytonasiennych. Kryształy wapnia są identyfikowane we 

wszystkich fotosyntetyzujących organizmach począwszy od alg, a skoń-

czywszy na roślinach wyższych. Są one odkładane w różnych organach 

roślinnych takich jak: liście, łodygi, kwiaty i nasiona. Mogą stanowić do 

90% suchej masy organizmu roślinnego. Morfologia tych kryształów jest 

bardzo zróżnicowana począwszy od prostych pryzmatycznych kryształów 

poprzez sferyczne agregaty, aż do pojedynczych ostro zakończonych igieł. 

Morfologia kryształów jest cechą charakterystyczną dla określonej grupy roślin 

i stanowi ważną cechę taksonomiczną. Udowodniono, że tworzenie kryształów 

w komórkach roślinnych jest regulowane genetycznie, ale na ten proces 

wpływają fizyczne, chemiczne i biologiczne warunki środowiska. W jednej 

roślinie mogą występować kryształy w różnych postaciach zlokalizowane 

w rozmaitych tkankach i organach. Formują się one w komórkach zwanych 

idioblastami. Pomimo szerokiego występowania kryształów szczawianu 

wapnia w komórkach roślinnych ich funkcja nadal pozostaje niewyjaśniona. 

W trakcie rozwoju ontogenetycznego roślina neutralizuje wiele substancji 

toksycznych, tworząc kryształy zdeponowane w wakuolach. Z pewnością 

szczawiany wapnia są dla rośliny rezerwuarem wapnia potrzebnego do wielu 

procesów życiowych i pozwalają utrzymywać prawidłową równowagę 

jonową. Ponad to mogą one odstraszać roślinożerców, ponieważ działają 

drażniąco na ich błony śluzowe.  

                                                                   
1 joanna.gebura@gmail.com, Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej; www.umcs.pl  
2 krystyna.winiarczyk@poczta.umcs.lublin.pl Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, Wydział 

Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej; www.umcs.pl  
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Celem pracy była analiza literaturowa powstawania i roli kryształów 

szczawianu wapnia u różnych gatunków roślin z grupy Angiospermae.  

2. Kryształy szczawianu wapnia  

Wytwarzanie kryształów szczawianu wapnia przez rośliny jest procesem 
zaliczanym do biomineralizacji. Kryształy powstałe w organizmach żywych 
posiadają odmienną strukturę oraz cechy krystalograficzne od tych 
wytworzonych w środowisku nieożywionym. Biominerały obejmują szeroką 
gamę zróżnicowanych kryształów [1]. Począwszy od makroskopowych 
struktur takich jak kości u kręgowców, które są zbudowane z apatytu [2], 
a skończywszy na mikroskopowych strukturach w postaci pancerzyków 
okrzemek [3], czy subkomórkowych cząstek ferrimagnetycznych u bakterii 
[4]. Biomineralizacja jest zatem ważnym procesem, który spełnia istotne 
funkcje w życiu organizmów żywych, takie jak wytworzenie szkieletu, czy 
obrony przed zagrożeniami ze strony roślinożerców. U roślin kryształy 
zazwyczaj stanowią inkluzje komórkowe [5]. Obok kryształów szczawianu 
wapnia, mogą tutaj występować depozyty krzemu w postaci ciał 
krzemowych oraz węglany wapnia. Niemniej jednak to właśnie kryształy 
szczawianów wapnia są najpowszechniejsze u roślin wyższych [6].  

Po raz pierwszy kryształy szczawianu wapnia zidentyfikował Leeu-
wenhoek w XVII wieku, obserwując kryształy roślinne pod mikroskopem 
świetlnym. Ich obecność potwierdzono przy użyciu spektroskopii 
w podczerwieni oraz mikroskopii elektronowej (SEM i TEM) [7]. Ilość, 
kształt oraz miejsce powstawania kryształów szczawianu wapnia jest 
prawdopodobnie regulowane na poziomie genetycznym, dlatego kryształy te 
są charakterystyczne dla konkretnego gatunku rośliny. Kryształy można 
podzielić na pięć grup morfologicznych. Są to igłokształtne rafidy, 
prostopadłościenne styloidy, pryzmaty, wieloskładnikowe druzy oraz piasek 
krystaliczny. Czemu ma służyć zróżnicowane kształtu oraz jak regulowany 
jest proces ich tworzenia, to w ostatnim czasie interesujące zagadnienia 
dla wielu naukowców. Do tej pory ustalono, że biokryształy powstają 
w wakuolarnych strukturach błonowych, nazywanych często ‗wewnątrz-
wakuolarnymi komorami błonowymi‘ (intravacuolar membrane chambers), 
występującymi wwyspecjalizowanych komórkach (idioblastach). Czasami 
kryształy tworzone są w szeregach wydłużonych komórek zawierających 
znaczące ilości śluzu i przebiegających w pobliżu wiązek przewodzących 
roślin (tzw. kanały śluzowe). Aby krystalizacja zachodziła prawidłowo, 
w komórce niezbędna jest obecność protein o charakterze kwaśnym, 
podwyższony poziom wapnia oraz takie organelle jak duże jądro, liczne 
rybosomy, czy wyspecjalizowane plastydy. Możemy zatem stwierdzić, że 
jest to proces regulowany biologicznie, podobnie jak kalcyfikacja, w trakcie 
której zostają wytworzone kości, zęby oraz pancerze u zwierząt [5,7].  
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3. Zróżnicowanie kryształów pod względem budowy morfologicznej  

3.1. Rafidy 

Nazwa rafidy wywodzi się z języka greckiego, gdzie słowo ‗rhaphis‘ 

oznacza igłę. Rafidy są to kryształy występujące pojedynczo lub w postaci 

wiązek krystalicznych, mają kształt wąskich, wydłużonych igieł, 

najczęściej ostro zakończonych na końcach. Zazwyczaj ułożone są wzdłuż 

tej samej osi. W jednej wiązce możemy zaobserwować zróżnicowane 

morfologicznie rafidy. Kryształy te powstają przeważnie w idioblastach 

zlokalizowanych pośród komórek parenchymatycznych, co obserwujemy 

na przykład u roślin z rodziny hiacyntowatych (Rys. 1A). Występują one 

w korzeniach, łodygach, liściach, kwiatach (Rys. 1B) oraz nasionach. 

Ponadto rafidy zostały zlokalizowane w takich strukturach, jak włosowate 

wypustki epidermy w rodzinie Tecophileaceae, czy trichomy u kokosa [7].  

Rys. 1 Morfologia rafidów A. Wiązka rafidów zlokalizowana w idioblaście w zalążni 
u Lachenalia bulbifera (Hyacinthaceae), SEM [7] B. Rafidy zaobserwowane przy wiązce 

przewodzącej w płatku korony u Tinantia anomala (Commelinaceae), mikroskop świetlny 

(LM,light microscope) [wyniki własne] 

Na przekroju poprzecznym większość rafidów ma czteroboczny kształt, 

jednak spotykane są również kryształy sześcioboczne oraz o ośmio-

bocznym lub nawet eliptycznym zarysie. U agawy i juki rafidy 

są początkowo sześcioboczne o tępych końcach, ale w miarę dojrzewania 

stają się ośmioboczne z ostrymi końcami. Czasami rafidy są ośmioboczne 

w centralnym przekroju poprzecznym, a sześcioboczne na przekroju 

ich końców. Na dodatkową uwagę w morfologii rafidów zwraca fakt, 

że na ich powierzchni mogą występować rowki. Takie wcięcia 

obserwujemy głównie u rafidów wytwarzanych w rodzinie obrazkowatych. 

Powodem powstawania zagłębień mogą być niesprawne lub wyłączone 

pompy wapniowe występujące w odpowiednich miejscach na błonie 

otaczającej tworzący się rafid [8].  

A 

B A B 
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Raman i in., 2014 stworzył aktualną klasyfikację rafidów na podstawie 

ich budowy morfologicznej. Do wydzielonych przez Crowther‘a (2009) 

czterech typów dodał on dwa nowe typy rafidów, porównując ich przekroje 

poprzeczne zarówno w części centralnej, jak i przy końcach. Typ I re-

prezentowany przez rodzaj Psychotria posiada czworoboczne przekroje na 

całej długości rafidu, typ II spotykany u Lemna posiada czworoboczny 

przekrój poprzeczny w części centralnej oraz przekroje w kształcie litery 

H na końcach (rafidy z rowkami). Typ III jest opisany na podstawie 

rafidów obserwowanych u Agave i jest ośmioboczny w przekroju centra-

lnym, a sześcioboczny w przekroju jego końców. Typ IV (Vitis) wygląda 

w przekroju poprzecznym jak dwa trójkąty równoramienne stykające się ze 

sobą podstawą, jest czworoboczny, ale przypomina przekrojem romb. Dwa 

pozostałe typy V i VI zostały opisane u Dioscorea i charakteryzują się 

poprzecznymi liniami występującymi na przekrojach. Są one wynikiem 

wzrostu kryształów poprzez stopniowe dobudowywanie kolejnych wąskich 

płytek, ułożonych względem siebie równolegle. Typ V ma sześcio- lub 

ośmioboczny przekrój centralny i sześcioboczny przekrój na końcach. Typ 

VI ma czteroboczny, prostokątny przekrój poprzeczny na całej swojej 

długości [9].  

3.2. Styloidy 

Kryształy zaliczane do styloidów często nazywane są kryształami 

pryzmatycznymi lub ‗pseudorafidami‘. Głównymi cechami odróżniającymi 

je od rafidów jest większy obwód oraz fakt, że występują w komórkach 

przede wszystkim w postaci pojedynczych kryształów (nie tworzą wiązek). 

Styloidy reprezentują duże zróżnicowanie morfologiczne począwszy 

od podłużnych, ostro lub kwadratowo zakończonych kryształów po kry-

ształy prostopadłościenne o różnych wymiarach. Zaliczono tutaj kryształy 

romboidalne, piramidalne, o nieregularnych kształtach oraz długie 

kryształy pryzmatyczne [10].  

Styloidy mogą tworzyć kryształy bliźniacze, które składają się 

z przynajmniej dwóch części ustawionych względem siebie w takiej 

orientacji, jak gdyby były swoim odbiciem w określonej płaszczyźnie 

(Rys.2). Styloidy bliźniacze zidentyfikowano u kosaćca żółtego, jak 

również u roślin z rodzaju Allium (czosnek) [11].  
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Rys. 2 Morfologia styloidów A. Styloidy bliźniacze pochodzące z nasion fasoli (Phaseolus 

vulgaris). Po lewej styloid będący odbiciem w jednej płaszczyźnie, po prawej styloid 

rotacyjny, SEM, bar = 5µm [11] B. Styloidy (strzałka) zaobserwowane w działkach kielicha 

u T. anomala [wyniki własne] 

Styloidy występują głównie w liściach roślin kwiatowych. Zlokalizowane 

są przede wszystkim w komórkach parenchymatycznych otaczających wiązki 

przewodzące oraz w idioblastach umiejscowionych pośród komórek mezofilu. 

Spotykamy je także w epidermie liści. Styloidy są kryształami 

charakterystycznymi dla rzędu roślin szparagowców (Asparagales) oraz 

komelinowców (Commelinales) [7]. Można je uważać za cechę diagnostyczną 

w taksonomii niektórych roślin, zwłaszcza z rodziny kosaćcowatych 

(Iridaceae), gdzie występują jako jedyna forma morfologiczna kryształów 

szczawianu wapnia.  

Styloidy chociaż są zróżnicowane w swoich kształtach i rozmiarach, to na 

przekrojach poprzecznych wykazują jednolite, kwadratowe lub prostokątne 

kształty (czasami z wypukłymi ścianami). Na przekroju podłużnym 

są prostokątne ze spiczastym, rozwidlonym lub kwadratowym zakończeniem 

[12]. 

3.3. Druzy 

Kryształy szczawianu wapnia zaliczane do tej grupy wykazują 

największą złożoność pod względem budowy morfologicznej. Druzy często 

nazywane ‗kulistymi rafidami‘ tworzą kryształy wieloskładnikowe, po-

wstałe na drodze krystalizacji przebiegającej wokół miejsca zarodkowania 

kryształu. Wyglądają jakby powstały w wyniku zlepienia kilku różnych 

kryształów ze względu na bliskie położenie ich miejsc krystalizacji. 

W skład druz wchodzą struktury analogiczne do rafidów i styloidów, 

a wśród nich także kryształy bliźniacze. Druzy zbudowane są zarówno 

z mono- jak i dihydratu szczawianu wapnia oraz posiadają charakte-

rystyczne kolce wystające z głównej masy kryształu.   
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Ta forma morfologiczna szczawianów wapnia występuje przede 

wszystkim u roślin dwuliściennych, ale spotkamy je także u jednoliściennych. 

Druzy zidentyfikowano w rodzinie obrazkowatych, jak również u opuncji 

(Rys. 3A) i portulaki pospolitej (Rys. 3B) [14]. 

Rys. 3 Morfologia druz A. Druzy występujące u opuncji (Opuntia aurantiaca), SEM [14] 
B. Druzy zaobserwowane u Portulaca oleracea, LM [13] 

3.4. Kryształy szczawianu wapnia występujące w tkankach 

generatywnych 

Kryształy szczawianu wapnia są rozpowszechnione w wegetatywnych 

tkankach roślin. Jednak u niektórych gatunków zaobserwowano je także 

w efemerycznych tkankach generatywnych. Najczęściej było to tapetum 

pylników, które wspiera rozwój gametofitów męskich (ziaren pyłku). 

Kryształy występowały także w ścianach pylników, pod epidermą w po-

bliżu stomium, czyli miejsca otwarcia pylnika (np. u Petunia) [15]. Żeńskie 

organy generatywne zazwyczaj były wolne od inkluzji w postaci szcza-

wianów wapnia, jednak u nielicznych gatunków zidentyfikowano kryształy 

w szyjce słupka, zalążni lub w gametoficie żeńskim (woreczku 

zalążkowym) Rys.4 A [16].  

Rafidy tapetalne zostały zaobserwowane u roślin z rzędu kome-

linowców (Commelinales). Wiązki rafidów były odkładane w tapetum 

pylników, otaczając mikrosporocyty, a następnie także diady i tetrady 

mikrospor. Zidentyfikowano je na wszystkich etapach dojrzewania ziaren 

pyłku u kilku gatunków roślin z następujących rodzin: Commelinaceae, 

Haemoodoraceae, Phylidraceae i Pontederiaceae. Skupiają one szczególną 

uwagę badaczy ze względu na możliwość zastosowania ich jako cechy 

taksonomicznej Rys. 4 B [17].  

Kryształy szczawianu wapnia w innej postaci morfologicznej niż rafidy 

zostały zidentyfikowane w tapetum u roślin zaliczanych do rodziny 

astrowatych (Asteraceae) oraz bobowatych (Fabaceae) [18]. 
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 Rys. 4 Kryształy szczawianu wapnia w tkankach generatywnych. A. Styloidy w ścianie 

zalążni Inula graveolens Bar = 10 µm, LM [16]; B. Rafidy tapetalne (strzałka) 

u T. anomala, LM, barwienie błękitem toluidyny [wyniki własne] 

4. Rozwój kryształów szczawianu wapnia 

Kryształy powstają we wnętrzu wakuol w komórkach aktywnych 

wzrostowo. Są one zazwyczaj połączone ze strukturami błonowymi 

(wewnątrzwakuolarne komnaty błonowe), kompleksami białkowymi, 

substancjami śluzowymi oraz materiałem fibrylarnym. Substraty do syn-

tezy kryształów to egzogenny wapń oraz wytwarzany w idioblastach kwas 

szczawiowy. Ten drugi powstaje najprawdopodobniej na drodze 

przekształcenia L-galaktolaktonu w kwas askorbinowy przez dehydrogenazę 

L-galactono-γ-laktonową w trakcie szlaku Wheeler-Smirnoff‘a [19].  

Idioblasty produkujące kryształy szczawianu wapnia posiadają kilka 

charakterystycznych cech, do których należy zaliczyć duże jądro, 

wyspecjalizowane plastydy, rozbudowane retikulum endoplazmatyczne 

(RE), wysoki poziom rRNA oraz unikalne komponenty wakuoli [20]. 

Kształt i wzrost kryształu jest uzależniony od wewnątrzwakuolarnej 

matrycy, którą określono jako pewną makromolekułę (‗komorę 

krystaliczną‘). Komorę krystaliczną prawdopodobnie wytwarza lipidowo – 

polisacharydowa przegroda oddzielająca tworzący się kryształ od po-

zostałej zawartości wakuoli. Na podstawie kształtu komnaty krystalicznej 

można przewidzieć kształt kryształu zanim zostanie on wytworzony. 

Czasami kryształ może być ograniczony substancjami identycznymi do 

tych, które występują w ścianie komórkowej lub specjalnymi płytkowymi 

osłonami [21]. 

Naukowcy zidentyfikowali także białka uczestniczące w procesie 

biokrystalizacji szczawianów wapnia. Były to zróżnicowane polipeptydy, 

które uczestniczyły w regulacji etapu zapoczątkowania wzrostu kryształu. 

Ponadto u pomidora i tytoniu określono, że są to białka o charakterze 

kwaśnym i składzie podobnym do tych, które uczestniczą w procesie 

wytwarzania szkieletów gąbek oraz poroża zwierząt [20].  
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Obserwowane w idioblastach rozbudowane RE ma za zadanie 

przystosować komórki do nagłego wzrostu stężenia wapnia w trakcie 

formowania kryształów. Zapewne został wykształcony mechanizm 

umożliwiający redukcję stężenia wapnia, a jednocześnie zapobiegający 

strącaniu fosforanów wapnia lub innych związków wapniowych. Dotych-

czasowe badania wskazują, że ekspresja białek zdolnych do wiązania 

wapnia, takich jak sekwestryna i kalretikulina jest znacząca w idioblastach 

krystalicznych [21]. 

Idioblasty posiadają także rozbudowaną sieć mikrotubul w korowej 

części  komórki. Dzieje się tak, ze względu na konieczność dostosowania 

rozmiaru komórki w trakcie wzrostu kryształów. Mikrotubule ograniczają 

powiększanie się idioblastów i odpowiadają za ich kształt, ale nie wpływają 

na wzrost kryształów [22].  

5. Rola kryształów szczawianu wapnia w tkankach roślinnych 

Rola kryształów szczawianu wapnia występujących w tkankach 

roślinnych nie jest do końca wyjaśniona. Istnieje jednak kilka hipotez do 

czego rośliny mogą wykorzystywać kryształy w tak zróżnicowanej formie 

morfologicznej.  

Pierwszą i najbardziej prawdopodobną hipotezą jest regulacja stężenia 

wapnia, w której mogą uczestniczyć wszystkie opisane rodzaje 

morfologiczne kryształów. Badania pokazują, że szczególnie zaanga-

żowane są tutaj druzy, które wykazują dużą dynamikę wzrostu. Rośliny 

potrzebują odpowiedniego mechanizmu do regulacji stężenia wapnia 

apoplastycznego, aby wspomagać prace komórek w przypadku nadmiaru 

tego pierwiastka. Wiele badań dowodzi, że rozmiar i ilość kryształów 

szczawianu wapnia zmienia się wraz ze zmianami stężenia wapnia środo-

wiskowego. Kiedy następuje gwałtowny wzrost stężenia wapnia, wielkość 

i ilość kryształów szczawianowych również rośnie. W przypadku deficytu 

wapnia w podłożu kryształy są rozkładane do wolnego pierwiastka oraz 

szczawianów. Za ten proces odpowiada oksydaza szczawianowa [23].  

Drugą hipotezą wyjaśniającą rolę kryształów szczawianu wapnia 

u roślin jest funkcja obronna. Kryształy te mogą bowiem służyć roślinom 

jako czynnik odstraszający roślinożerców. Potwierdzeniem tej hipotezy jest 

zróżnicowanie czasowe, przestrzenne i morfologiczne formowania 

kryształów. Udowodniono, że u Sida rhombifolia oraz u świerku 

norweskiego kryształy szczawianu wapnia pojawiały się w odpowiedzi na 

zaistnienie ataku roślinożercy lub zranienie tkanki. U większości roślin 

biokrystalizacja jest jednak procesem stałym, zapisanym genetycznie 

i niezależnym od pojawiającego się zagrożenia. Przestrzenne rozmie-

szczenie kryształów w liściach lilii pustynnej jest stałe. Występują one na 
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całej powierzchni liścia z wyjątkiem jego wierzchołków. Gazele 

wypasające się w rejonach wzrostu lilii spożywają jedynie te części jej 

liści, które są wolne od kryształów szczawianu wapnia. Zranienie tkanki 

roślinnej nie wpływa na zwiększenie produkcji kryształów [24]. Za funkcje 

obronne odpowiadają głównie kryształy igłokształtne, które są zdolne 

do zranienia roślinożercy, a następnie umożliwiają roślinom wprowadzenie 

do jego organizmu toksyn. Agawa, która zawiera około 6000 kryształów 

szczawianu wapnia na ml swojego soku jest wykorzystywana do produkcji 

tequili. Stanowi ona jednak  poważne zagrożenie dla ludzi pracujących przy 

jej uprawie. Kontakt z sokiem agawy powoduje poparzenia skóry [25]. 

Trzecia hipoteza zakłada, że kryształy szczawianu wapnia mogą 

wspomagać proces detoksyfikacji metali ciężkich takich jak ołów, 

aluminium, stront i kadm. Badania pokazały, że rośliny wykorzystują takie 

kwasy organiczne jak cytryniany, jabłczany i szczawiany do detoksyfikacji 

metali ciężkich, pobranych ze środowiska. U roślin opisano dwa 

mechanizmy detoksyfikacji aluminium ograniczającego wzrost upraw. 

Pierwszym jest proces polegający na wydzieleniu szczawianów do środo-

wiska zanieczyszczonego aluminium przez korzenie. Drugi mechanizm 

polega na wewnętrznej tolerancji aluminium przez związanie go ze 

szczawianami w organizmie rośliny [20].  

Jeżeli chodzi o rafidy występujące w tapetum pylników to pojawiają się 

także inne, embriologiczne wyjaśnienia ich roli. Jedno z nich zakłada, 

że rafidy magazynując wapń uczestniczą w rozwoju ziaren pyłku. Drugie 

wskazuje, że wapń jest niezbędny w trakcie kiełkowania ziaren pyłku 

w łagiewki pyłkowe. Rafidy przeniesione wraz z ziarnami pyłku 

na znamiona słupków, po rozpuszczeniu uwalniają wapń, który wspomaga 

wzrost łagiewek pyłkowych [15].   

6. Podsumowanie 

Kryształy szczawianu wapnia występują w pięciu formach morfo-

logicznych, ale u roślin okrytonasiennych najbardziej rozpowszechnione są 

trzy z nich: rafidy, styloidy oraz druzy, a także formy przejściowe między 

nimi. U jednego gatunku może występować kilka rodzajów kryształów. 

Najczęściej zlokalizowane są one w wakuolach idioblastów w tkance 

parenchymatycznej różnych organów. Interesującym przypadkiem są 

kryształy występujące w pylnikach oraz słupkach, czyli  krótkotrwałych 

organach generatywnych.  

Rafidy tworzące wiązki długich, igłokształtnych kryształów nie są 

jednolite w swojej morfologii. Wyróżniono sześć typów rafidów ze względu 

na zróżnicowany kształt ich przekrojów poprzecznych. Zakłada się, że ten 

rodzaj kryształów spełnia u roślin funkcje obronne przed zagrożeniami ze 
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strony roślinożerców. Ostre zakończenia rafidów mogą wywoływać 

zranienia skóry oraz podrażniać przewód pokarmowy zwierząt, a także 

ułatwiać wnikanie toksyn. Styloidy są grubsze od rafidów i występują 

pojedynczo. Mogą także mieć postać różnej wielkości prostopadłościanów. 

Prawdopodobnie styloidy stanowią głównie magazyn wapnia w komórce 

roślinnej. Rafidy oraz styloidy występują najczęściej u roślin z grupy 

jednoliściennych. Ostatnim rodzajem kryształów są druzy, które spotykamy 

głównie u roślin dwuliściennych. Druzy to wieloskładnikowe, kuliste 

struktury, które można nazwać konglomeratami. Prawdopodobnie ich 

krystalizacja zachodzi dookoła miejsca zapoczątkowania wzrostu kryształu. 

Druzy mogą spełniać w roślinie zarówno funkcje obronne, jak i regulować 

stężenie wolnego wapnia. Dodatkowo uważa się, że kryształy szczawianu 

wapnia umożliwiają roślinom detoksyfikację metali ciężkich, dostarczając 

szczawianu. 

Powstawanie kryształów szczawianu wapnia nie jest do końca 

wyjaśnione, mimo znanego modelu wzrostu kryształów. Kwas szczawiowy 

jest efektem detoksyfikacji nadmiaru kwasu askorbinowego w roślinie, 

a wapń pochodzi ze środowiska zewnętrznego. Wiadomo, że w procesie 

krystalizacji uczestniczą polipeptydy, a sterowanie nim zachodzi na 

poziomie genetycznym. Jest on także regulowany biologicznie. Idioblasty 

wykazują bowiem szereg przystosowań do wypełniania swojej funkcji 

magazynowania biominerałów wapniowych. Naukowcy dążą do poznania 

możliwości manipulacji wzrostem kryształów szczawianu wapnia, aby 

zmniejszyć ich ilość w uprawach roślin użytecznych ludziom. Jest to 

istotne ze względu na kształt i skład kryształów wapnia, które mogą mieć 

negatywny wpływ na zdrowie człowieka (poparzenia skóry, kamienie 

nerkowe).  
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Zróżnicowanie morfologiczne oraz rola fizjologiczna kryształów szcza-

wianu wapnia występujących w tkankach roślinnych 

Streszczenie 

Kryształy szczawianu wapnia to jedne z najbardziej rozpowszechnionych biominerałów 

występujących w roślinach. Są zróżnicowane pod względem budowy morfologicznej, 

a także miejsca występowania. Powstawanie kryształów szczawianu wapnia zachodzi 

w komórkach nazywanych idioblastami i jest regulowane genetycznie. Idioblasty wykszta-

łciły liczne mechanizmy do formowania i magazynowania kryształów. Na uwagę zasługuje 

przede wszystkim specjalna budowa wakuoli z wewnętrznymi kompartymentami, w których 
zachodzi proces krystalizacji. Kryształy szczawianu wapnia zaobserwowano we wszystkich 

częściach anatomicznych roślin kwiatowych. Rola tych struktur nie jest jednak do końca 

poznana. Zakłada się, że przede wszystkim uczestniczą one w regulacji stężenia wapnia 

komórkowego. Dodatkowo ich ostre kształty sugerują, że kryształy mogą spełniać funkcje 
obronne przed roślinożercami. Biokrystalizacja jest regulowana na poziomie genetycznym, 

dlatego morfologia kryształów szczawianu wapnia może być wykorzystywana przez 

botaników do określenia przynależności filogenetycznej roślin. W życiu człowieka nie 

spełniają one żadnej wartościowej roli. Mogą ujemnie wpływać na zdrowie człowieka 
powodując poparzenia skórne lub powstawania kamieni nerkowych.  

Słowa kluczowe: kryształy szczawianu wapnia, rafidy, styloidy, druzy, idioblasty 

Morphological diversity and physiological role of calcium oxalate crystals 

present in plant tissues. 

Abstract 

Calcium oxalate crystals are one of the most widely occurring biominerals in plants. They 

are diverse of  morphology as well as localization of occurrence. The formation of calcium 
oxalate crystals takes place in cells called idioblasts and is genetically controlled. Idioblasts 

developed numerous mechanisms to the formation and storage crystals. Noteworthy 

is primarily special structure of the vacuole with intravacuolar compartments in which 

occurs process of crystallization. Oxalate calcium crystals were observed in all anatomical 
parts of flowering plants. The role of these structures is not fully understood. It is assumed 

that they are mainly involved in the regulation of cellular calcium concentration. In addition, 

the sharp shapes suggest that crystals can act as defence against herbivores. Bio-

crystallization is regulated under genetic level, therefore the morphology of calcium oxalate 
crystals can be used by botanists to determine the phylogenetic affiliation of plants. They do 

not play any valuably role in people life. They can negatively affect human health causing 

skin burns or form  kidney stones. 

Keywords: oxalate calcium crystals, raphides, styloides, druses, idioblasts. 
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Wpływ jonów kadmu na wybrane procesy      

fizjologiczne roślin C3 

1. Wstęp 

Kadm jest pierwiastkiem występującym w naturalnych warunkach 

w niewielkich stężeniach, w postaci jonów Cd2+, tworzy również związki 

kompleksowe i chelaty organiczne [1]. Naturalnym źródłem kadmu 

w powietrzu są erupcje wulkanów, erozja gleb, procesy gnilne zachodzące na 

obszarach bagiennych i torfowiskach. Współcześnie kadm do środowiska 

uwalniany jest w wyniku działalności i rozwoju przemysłu nawozów 

sztucznych, oczyszczalni ścieków oraz spalania opon samochodowych i węgla 

w elektrowniach [1, 2]. Kadm do atmosfery przenika w postaci osadów, które 

następnie gromadzą się w glebie, wodach gruntowych oraz w roślinach. 

We współczesnym świecie kadm należy do najgroźniejszych w skutkach 

toksykologicznych pierwiastków dla organizmów żywych [3]. Mimo, że nie 

jest niezbędny do wzrostu i rozwoju roślin, to jest pobierany łatwo 

i proporcjonalnie do stężenia w glebie. Dostaje się do roślin głównie w wyniku 

wchłaniania przez korzenie lub absorpcję przez liście i łodygi [4]. Kadm 

powoduje dezorganizację błon komórkowych zaburzając gospodarkę wodną 

rośliny. Przyczynia się do skracania korzeni poprzez ograniczenia tworzenia 

komórek w stożku wzrostu i zmniejszania przestworów międzykomórkowych. 

Powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu aparatów szparkowych liści 

prowadząc do destabilizacji procesów fotosyntezy i transpiracji [5].  

2. Cel 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu jonów kadmu 

w postaci wodnych roztworów azotanu kadmu o różnych stężeniach na 

kiełkowanie, wzrost, przyrost suchej masy i zawartość wody (w korzeniu, 

hipokotylu, epikotylu, ogonkach liściowych I rzędu, blaszkach liściowych 

I rzędu, pozostałej części pędu oraz pozostałych liściach), stopień destabilizacji 

błon komórkowych i aktywność fotosyntetyczną rośliny typu C3 Phaseolus 

vulgaris odmiany „Laurina‖. 

                                                                   
1 Email: kasiamozdzen@interia.pl, rzepkazf@up.krakow.pl, grut@up.krakow.pl, 

Zakład Fizjologii Roślin, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny 

w Krakowie, www.up.krakow.pl  
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3. Materiały i metody 

3.1. Materiał roślinny 

W doświadczeniach wykorzystane zostały nasiona, siewki i rośliny 
fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris) odmiany „Laurina‖ firmy POLAN, 
które poddano działaniu jonów kadmu w postaci azotanu kadmu o różnych 
stężeniach: 0,05; 1; 5 i 10mM. 

3.2. Warunki hodowli 

Rośliny wyrosłe z nasion wykiełkowanych na podłożach z jonami 

kadmu, a w czasie wzrostu podlewane wodą i pożywką standardową 

i rośliny wyrosłe z nasion wykiełkowanych na wodzie destylowanej, 

a podlewane w czasie wzrostu roztworami kadmu uprawiano przez 21 dni 

w fitotronie (Angelantoni Lifescience, Włochy), w fotoperiodzie 12h/12h, 

w temperaturze 25°C/18°C (±2°C), przy natężeniu światła 200 μmol m-2 s-

1 i wilgotności względnej (RH) 60-70%. 

3.3. Energia i siła kiełkowania nasion fasoli (P. vulgaris) 

Do wysterylizowanych szalek Petri‘ego wysyconych różnymi 

stężeniami jonów kadmu przeniesiono po 100 nasion P. vulgaris 

przepłukanych pod wodą bieżącą i destylowaną. Ilość wykiełkowanych 

nasion liczono co 24h przez 7 dni. Za wykiełkowane nasiona uważano, 

te których długość kiełka była co najmniej równa ich średnicy. 

3.4. Pomiar wypływu elektrolitów z komórek siewek P. vulgaris 

Pomiar wypływu elektrolitów z komórek siewek P. vulgaris wykonano 

przy użyciu urządzenia wielofunkcyjnego (CX-701 Elmetron, Polska). 

W tym celu siewki P. vulgaris umieszczano w polipropylenowych 

probówkach (Equimed, Polska) z 15ml wody dejonizowanej 

oó przewodności właściwej 0,06μS∙cm-1 i wytrząsano przez 3h na 

wytrząsarce (Labnet International Rocker, USA). Po upływie tego czasu 

zmierzono elektroprzewodnictwo dyfuzatów (LŻ). W celu zabicia komórek 

materiał roślinny zamrażano w temperaturze -75°C. Kolejno materiał roz-

mrażano i poddano tej samej procedurze jw. Następnie wykonano pomiar 

całkowitej zawartości elektrolitów w tkance (LM). Procentowy wypływ 

elektrolitów z błon plazmatycznych wyliczono wg wzoru:  

 

EL = (LZ / LM) x 100% 

 

EL - wypływ elektrolitów z błon komórkowych w [%] 

LZ - elektroprzewodnictwo dyfuzatów z żywych komórek 

LM – całkowity wypływ dyfuzatów z martwych komórek 
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3.5. Analiza biometryczna, przyrostu suchej masy i procentowej 

zawartości wody w organach podziemnych i nadziemnych roślin 

fasoli (P. vulgaris) 

Rośliny P. vulgaris wyrosłe z nasion wykiełkowanych na podłożach 

z jonami kadmu i te podlewane tylko w czasie wzrostu roztworami kadmu 

poddano analizie biometrycznej. Określono długość korzenia, hipokotylu, 

epikotylu, ogonków liściowych I rzędu oraz pozostałej części pędu. Ponadto 

wyznaczono suchą masę na wadze (Ohaus Adventurer Pro Av 264c, Melrose, 

USA) oraz wyliczono procentową zawartość wody dla korzenia, hipokotylu, 

epikotylu, ogonków liściowych I rzędu, blaszek liściowych I rzędu oraz 

pozostałych liści.  

3.6. Natężenie fotosyntezy i transpiracji drugiego liścia roślin fasoli 

(P. vulgaris) podlewanych jonami kadmu w fazie kiełkowania 

i w fazie wzrostu 

Zmiany w natężeniu nett fotosyntezy (PN) i transpiracji (E) mierzono 

przy pomocy analizatora gazowego podczerwieni CIRAS 2 (PP Systems, 

Wielka Brytania). Pomiary wykonano w komorze PLC 4 Board opowierzchni 

2,5cm
2
 (PP Systems, Wielka Brytania); w temperaturze 25°C i natężeniu 

światła 200 μmol m
-2
 s

-1
 oraz w obecności 21% tlenu i 400 μmol CO2

 .
 mol

-1
. 

3.7. Pomiar fluorescencji chlorofilu a liści fasoli (P. vulgaris) po 

24h i 7 dniach od spryskiwania roztworami kadmu 

Rośliny P. vulgaris wyrosłe z nasion kiełkujących na wodzie destylowanej 

i podlewane wodą oraz standardową pożywką zraszano dolistnie wodnymi 

roztworami kadmu. Po 24h od oprysku zbadano aktywność fotosystemu PSII 

przy użyciu FluorCam-u FC 800MF (Photon Systems Instruments, Czechy), 

a po 7 dniach za pomocą fluorymetru FMS-1 (Fluorescence Monitoring 

System Hansatech, Wielka Brytania). Obrazo-wanie fluorescencji chlorofilu 

a wykonano w komorze pomiarowej FluorCam-u. W celu wygaszenia fazy 

jasnej fotosyntezy materiał roślinny zaciemniano przez 20 minut w komorze 

pomiarowej. Następnie przy użyciu programu FluorCam 7 wykonano 

obrazowanie fluorescencji chlorofilu a badanych liści P. vulgaris. Prze-

analizowano parametry fluorescencji zerowej (F0), fluorescencji maksymalnej 

(Fm), potencjalnej wydajności PSII (Fv/Fm), wygaszania niefotochemicznego 

(NPQ) i wskaźnika witalności PSII (Rfd). Ze względu na charakter 

destrukcyjny metody, każdorazowo pomiary wykonywano na innych liściach. 

Po 7 dniach od zraszania, za pomocą fluorymetru zmierzono punktowo 

aktywność fluore-scencyjną liści P. vulgaris. W tym celu liście adoptowano do 

ciemności przez 30 minut za pomocą firmowych klipsów. Źródłem 
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wzbudzającym fluorescencję było światło aktyniczne w zakresie 330-660nm 

z maksimum przy 500nm, a intensywność światła wzbudzającego wynosiła 

1000 µmol m
-2
 s

-1
 w czasie 1s. 

3.8. Analiza statystyczna 

Istotność różnic pomiędzy obiektami badano parametrycznym testem 

statystycznym ANOVA (test jednoczynnikowy, prosty), przy zastosowaniu 

testu Tukey‘a (HSD) dla grup jednorodnych, na poziomie p≤0,05; wartości 

średnie z 5 powtórzeń ±SE oznaczone różnymi literami (w obrębie wiersza) 

różnią się istotnie. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując program 

Statistica 10.0 for Windows. 

4. Wyniki 

4.1. Wpływ obecności jonów kadmu na kiełkowanie nasion fasoli 

(P. vulgaris) 

W pierwszym etapie eksperymentu nasiona P. vulgaris wykazały 

zróżnicowaną dynamikę kiełkowania w zależności od stężenia jonów kadmu 

oraz od czasu traktowania. W pierwszej dobie nie obserwowano 

wykiełkowanych nasion. Po 48h najwięcej siewek zaobserwowano w próbie 

kontrolnej 86%, a najmniej w roztworze o największym stężeniu jonów 

kadmu (10mM) 26%. W stężeniu 0,05mM wykiełkowało o 10% nasion 

mniej w stosunku do kontroli. Wraz ze wzrostem koncentracji jonów kadmu 

obserwowano spadek energii kiełkowania nasion P. vulgaris. Liczba 

kiełkujących nasion była największa w drugiej i trzeciej dobie. W póź-

niejszym czasie siła kiełkowania ulegała stopniowej stabilizacji (Rys. 1). 

Pomiar wypływu elektrolitów z błon komórkowych 3-dniowych siewek 

P. vulgaris wykazał wysoki procent dezorganizacji struktur komórkowych 

wśród siewek kiełkujących na podłożach wysyconych roztworami azotanu 

kadmu o najwyższej koncentracji jonów tj. 5 i 10mM, w porównaniu do 

kontroli. W pozostałych dwóch stężeniach (0,05mM i 1mM) nie stwier-

dzono istotnych statystycznie różnic w wartościach badanego parametru 

względem siewek kontrolnych (Rys. 2).  
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Rys. 1 Wpływ jonów kadmu o stężeniach 0,05; 1; 5 i 10mM na kiełkowanie nasion P. vulgaris.  

4.2. Wpływ jonów kadmu na wypływ elektrolitów z komórek 

siewek fasoli (P. vulgaris) 

 
Rys. 2 Stopień dezorganizacji błon komórkowych 3-dniowych siewek P. vulgaris 

wykiełkowanych na podłożach o różnych stężeniach jonów kadmu. Wartości średnie 

z 5 powtórzeń ±SE oznaczone różnymi literami różnią się istotnie wg testu Tukey‘a przy p≤0,05. 
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4.3. Analiza biometryczna organów podziemnych i nadziemnych 

roślin fasoli (P. vulgaris) traktowanych jonami kadmu w fazie 

kiełkowania i w fazie wzrostu 

W zależności od stężenia jonów kadmu długość poszczególnych 

organów roślin P. vulgaris wyrosłych z nasion kiełkujących z dodatkiem 

Cd czy podlewanych roztworami kadmu w czasie wzrostu była 

zróżnicowana. Średnia długość korzenia w próbie kontrolnej wynosiła 

19,8cm. Wraz ze wzrostem koncentracji jonów kadmu obserwowano 

zahamowanie wzrostu elongacyjnego podziemnych organów zarówno 

wśród roślin traktowanych roztworami kadmu w fazie kiełkowania jak 

i w czasie wzrostu (Tab. 1a, 1b). W porównaniu do kontroli najkrótsze 

korzenie posiadały rośliny traktowane roztworami o stężeniu 10mM za-

równo w fazie kiełkowania jak i wzrostu. Analiza biometryczna hipokotylu 

u roślin wyrosłych z nasion wykiełkowanych na podłożach z dodatkiem 

kadmu wykazała istotne statystycznie różnice w długości badanego organu 

w każdym z zastosowanych stężeń. Przy najniższym stężeniu jonów kadmu 

(0,05mM) wykazano wzrost długości hipokotylu, a w pozostałych stęże-

niach stwierdzono zahamowanie jego przyrostu  w stosunku do organów 

z kontroli (Tab. 1a). U roślin podlewanych wodnymi roztworami kadmu 

w czasie wzrostu stwierdzono istotne zahamowanie przyrostu hipokotylu 

w każdym ze stężeń. Najdłuższy epikotyl miały rośliny kontrolne, 

a najkrótszy rośliny podlewane w czasie kiełkowania i w czasie wzrostu 

najwyższym stężeniem jonów kadmu (Tab. 1a, 1b). W przypadku ogonków 

liściowych I rzędu istotne statystycznie różnice wykazano pomiędzy 

wszystkimi stężeniami jonów kadmu w stosunku do kontroli niezależnie od 

podlewania. Pozostała część pędu P. vulgaris była najkrótsza u roślin 

wyrosłych z nasion kiełkujących na podłożu z dodatkiem 10mM roztworu 

kadmu (1,31cm), w stosunku do kontroli (Tab. 1a). Zahamowanie wzrostu 

pozostałej części pędu w najwyższych stężeniach zaobserwowano wśród 

roślin podlewanych roztworami kadmu w fazie wzrostu (Tab. 1b). 
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Tab.1a  Długość organów roślin P. vulgaris wyrosłych z nasion traktowanych roztworami kadmu 

o różnych stężeniach w fazie kiełkowania. Wartości średnie z 5 powtórzeń ±SE oznaczone 

(w tym samym wierszu) różnymi literami różnią się istotnie wg testu Tukey‘a przy p≤0,05. 

Organ Stężenie jonów Cd [mM] 

Kontrola 0,05 1 5 10 

Długość [cm] 

Korzeń 19,82
a 

±0,086 

17,66
b 

±0,006 

17,51
b 

±0,020 

14,18
c 

±0,086 

5,40
d 

±0,025 

Hipokotyl 7,31
b 

±0,019 

7,63
a 

±0,003 

6,95
c 

±0,012 

6,62
d 

±0,037 

4,55
e 

±0,029 

Epikotyl 3,25
a 

±0,005 

1,56
c 

±0,005 

1,55
c 

±0,007 

2,67
b 

±0,017 

1,36
d 

±0,008 

Ogonki I 

rzędu 

1,70
a 

±0,040 

1,29
b 

±0,014 

1,21
b 

±0,003 

1,04
c 

±0,009 

0,92
c 

±0,050 

Pozostała 

część 

pędu 

2,66
a 

±0,010 

1,50
b 

±0,023 

1,48
b 

±0,005 

1,47
b 

±0,011 

1,31
c 

±0,032 

 

Tab.1b Długość organów roślin P. vulgaris podlewanych roztworami kadmu o różnych 
stężeniach w fazie wzrostu. Wartości średnie z 5 powtórzeń ±SE oznaczone (w tym samym 

wierszu) różnymi literami różnią się istotnie wg testu Tukey‘a przy p≤0,05. 

 

Organ Stężenie jonów Cd[mM] 

Kontrola 0,05 1 5 10 

Długość [cm] 

Korzeń 19,82
a 

±0,086 

17,80
b 

±0,064 

15,09
c 

±0,077 

11,88
d 

±0,034 

10,34
e 

±0,019 

Hipokotyl 7,31
a 

±0,019 

7,06
b 

±0,016 

7,04
b 

±0,023 

6,64
c 

±0,084 

5,56
d 

±0,018 

Epikotyl 3,25
a 

±0,005 

2,81
b 

±0,022 

2,65
c 

±0,026 

1,55
d 

±0,016 

1,25
e 

±0,006 

Ogonki I 

rzędu 

1,70
a 

±0,040 

1,50
b 

±0,003 

1,49
b 

±0,008 

1,20
d 

±0,007 

1,36
c 

±0,033 

Pozostała 

część 

pędu 

2,66
a 

±0,010 

2,50
b 

±0,014 

2,48
b 

±0,023 

2,16
c 

±0,042 

1,96
d 

±0,018 



 
Katarzyna Możdżeń, Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut 

 

44 

4.4. Sucha masa organów podziemnych i nadziemnych roślin 

fasoli (P. vulgaris) wyrosłych z nasion kiełkujących na podłożu 

z dodatkiem kadmu oraz roślin podlewanych roztworami kadmu 

w czasie wzrostu 

Analiza statystyczna wyników przyrostu suchej masy poszczególnych 

organów roślin P. vulgaris wyrosłych z nasion podlewanych roztworami 

kadmu w czasie kiełkowania i w fazie wzrostu wykazała istotny wpływ 

kadmu na przyrost masy. Generalnie wykazano hamujący wpływ kadmu na 

suchą masę korzenia, hipokotylu, blaszek liściowych I rzędu P. vulgaris 

w każdej z dwóch faz traktowania (Tab. 2a, 2b).  

Tab. 2a Sucha masa organów roślin P. vulgaris wyrosłych z nasion podlewanych wodnymi 
roztworami z jonami kadmu w fazie kiełkowania. Wartości średnie z 5 powtórzeń ±SE 

oznaczone (w tym samym wierszu) różnymi literami różnią się istotnie wg testu Tukey‘a 

przy p≤0,05. 

Organ 

Stężenie jonów Cd [mM] 

Kontrola 0,05 1 5 10 

Sucha masa [g] 

Korzeń 
0,699

a 

±0,003 

0,195
d 

±0,002 

0,249
c 

±0,0005 

0,280
b 

±0,0009 

0,268
b 

±0,011 

Hipokotyl 
0,112

a 

±0,003 

0,078
b 

±0,0005 

0,058
c 

±0,002 

0,039
d 

±0,003 

0,045
d 

±0,001 

Epikotyl 
0,026

a 

±0,004 

0,015
a 

±0,0003 

0,036
a 

±0,023 

0,008
a 

±0,001 

0,012
a 

±0,003 

Ogonki I 

rzędu 

0,003
c 

±0,0003 

0,005
a 

±0,0004 

0,004
b 

±0,00005 

0,004
bc 

±0,0001 

0,002
d 

±0,00075 

Blaszki I 

rzędu 

0,101
a 

±0,003 

0,0109
e 

±0,0003 

0,087
b 

±0,0007 

0,037
c 

±0,001 

0,028
d 

±0,0007 

Pozostała 

część 

pędu 

0,0156
b 

±0,0005 

0,051
a 

±0,017 

0,009
b 

±0,0001 

0,0047
b 

±0,0001 

0,008
b 

±0,0007 

Pozostałe 

liście 

0,011
a 

±0,176 

0,007
ab 

±0,0001 

0,007
abc 

±0,0004 

0,004
bc 

±0,0004 

0,002
c
 

±0,006 

 

W przypadku epikotylu nie obserwowano istotnych statystycznie zmian 

w wartościach suchej masy dla roślin wyrosłych z nasion kiełkujących na 

podłożach z kadmem i tych podlewanych roztworami azotanu kadmu 

w czasie wzrostu. Wartości suchej masy ogonków liściowych I rzędu 
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u roślin wyrosłych z nasion traktowanych roztworami kadmu w fazie 

kiełkowania były najniższe w stężeniu 10mM, a w pozostałych istotnie 

wyższe w stosunku do próby kontrolnej. Z kolei w fazie wzrostu analiza 

statystyczna suchej masy ogonków liściowych I rzędu nie wykazała różnic. 

Pozostała część pędu oraz pozostałe liście u roślin wyrosłych z nasion 

traktowanych roztworami kadmu w fazie kiełkowania, generalnie nie 

wykazały zmian w wartościach suchej masy. Jedynie w stężeniu 0,05mM 

sucha masa pozostałej części pędu była wyższa w porównaniu do kontroli 

i pozostałych serii. Z kolei wartości suchej masy pozostałych liści były 

istotnie najniższe w stężeniu 10mM w stosunku do zastosowanych stężeń 

i próby kontrolnej. U roślin podlewanych roztworami kadmu w czasie 

wzrostu wykazano istotny spadek suchej masy pozostałej części pędu i liści 

wraz ze wzrostem kadmu, w odniesieniu do wartości kontrolnych.  

Tab. 2b Sucha masa organów roślin P. vulgaris podlewanych wodnymi roztworami z jonami 
kadmu w fazie wzrostu. Wartości średnie z 5 powtórzeń ±SE oznaczone (w tym samym 

wierszu) różnymi literami różnią się istotnie wg testu Tukey‘a przy p≤0,05. 

Organ 

Stężenie jonów Cd [mM] 

Kontrola 0,05 1 5 10 

Sucha masa [g] 

Korzeń 
0,699

a 

±0,003 

0,124
b 

±0,007 

0,084
c 

±0,0002 

0,316
d 

±0,0018 

0,265
d 

±0,0009 

Hipokotyl 
0,1100

a 

±0,003 

0,0620
c 

±0,001 

0,0490
d 

±0,001 

0,0770
b 

±0,002 

0,0620
c 

±0,001 

Epikotyl 
0,0260

a 

±0,004 

0,0178
a 

±0,0005 

0,0140
a 

±0,0007 

0,0120
a 

±0,0005 

0,0240
a 

±0,007 

Ogonki I 

rzędu 

0,0080
a 

±0,006 

0,0026
a 

±0,00005 

0,0027
a 

±0,0001 

0,0029
a 

±0,00004 

0,0120
a 

±0,007 

Blaszki I 

rzędu 

0,1000
a 

±0,003 

0,0423
c 

±0,0008 

0,0280
d 

±0,0007 

0,0470
c 

±0,001 

0,0600
b 

±0,004 

Pozostała 

część 

pędu 

0,0156
a 

±0,0005 

0,0107
b 

±0,0003 

0,0101
b 

±0,00005 

0,0086
c 

±0,0003 

0,0059
d 

±0,00007 

Pozostałe 

liście 

0,1120
a 

±0,006 

0,0380
b 

±0,0008 

0,0377
b 

±0,0009 

0,0278
b 

±0,0007 

0,0125
c 

±0,0009 
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4.5. Zawartość wody w organach podziemnych i nadziemnych 

fasoli (P. vulgaris) traktowanych jonami kadmu w fazie 

kiełkowania i w fazie wzrostu 

Z analizy danych zawartych w tabeli 3a wynika, że jony kadmu 
powodują obniżenie procentowej zawartości wody w korzeniach roślin 
wyrosłych z nasion kiełkujących na podłożach z roztworami kadmu, a jej 
wzrost wśród roślin podlewanych w fazie wzrostu (Tab. 3b).  

Tab. 3a Procentowa zawartość wody w organach roślin P. vulgaris wyrosłych z nasion 
podlewanych roztworami kadmu o różnych stężeniach w fazie kiełkowania w stosunku do 

roślin wyrosłych z nasion kiełkujących na wodzie destylowanej (kontrola). Wartości średnie 

z 5 powtórzeń ±SE oznaczone (w tym samym wierszu) różnymi literami różnią się istotnie 

wg testu Tukey‘a przy p≤0,05. 

Organ 

Stężenie jonów Cd [mM] 

Kontrola 0,05 1 5 10 

Zawartość wody [%] 

Korzeń 
87,40

a 

±0,510 

84,80
b 

±0,140 

82,00
c 

±0,320 

83,71
b 

±0,141 

74,97
d 

±0,133 

Hipokotyl 
87,52

b 

±0,367 

85,61
d 

±0,619 

87,09
bc 

±0,065 

90,26
a 

±0,188 

85,91
cd 

±0,080 

Epikotyl 
85,74

ab 

±0,215 

85,05
ab 

±0,025 

85,93
a 

±0,088 

84,90
b 

±0,071 

86,03
a 

±0,472 

Ogonki I 

rzędu 

85,2
c 

±0,070 

85,91
b 

±0,059 

85,65
bc 

±0,178 

80,67
d 

±0,146 

87,13
a 

±0,245 

Blaszki I 

rzędu 

77,73
d 

±0,185 

77,88
d 

±0,051 

78,75
c 

±0,168 

80,17
b 

±0,206 

86,93
a 

±0,061 

Pozostała 

część 

pędu 

85,16
b 

±0,050 

85,02
b 

±0,025 

85,85
a 

±0,090 

83,03
d 

±0,196 

83,60
c 

±0,166 

Pozostałe 

liście 

81,32
c 

±0,206 

85,03
a 

±0,051 

85,08
a 

±0,036 

82,19
b 

±0,092 

84,81
a 

±0,322 

 

Generalnie w fazie kiełkowania stwierdzono istotne zmiany w procentowej 

zawartości wody w badanych organach P. vulgaris. przypadku hipokotylu 

obserwowano spadek zawartości wody u roślin traktowanych kadmem 

o stężeniach 0,05 i 10mM, a wzrost u roślin wy-rosłych z nasion na podłożu 

wysyconym 5mM roztworem kadmu. 
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Wyjątek stanowił epikotyl dla którego nie zaobserwowano istotnych 

statystycznie zmian w zawartości wody w stosunku do kontroli. Ogonki 

blaszki liściowe I rzędu wykazały najwyższą zawartość wody wśród roślin 

podlewanych w fazie kiełkowania 10mM roztworem kadmu. W przypadku 

pozostałej części pędu najmniejszą ilość wody stwierdzono u roślin zstężenia 

10mM w fazie kiełkowania i w fazie wzrostu, a największą 1mM w fazie 

kiełkowania oraz 0,05 i 1mM w fazie wzrostu. Z kolei procentowa zawartość 

wody w pozostałych liściach była zdecydowanie najniższa próbie kontrolnej 

(Tab. 3a).  

Tab. 3b. Procentowa zawartość wody w organach roślin P. vulgaris podlewanych 
roztworami kadmu o różnych stężeniach w fazie wzrostu w stosunku do roślin kontrolnych. 

Wartości średnie z 5 powtórzeń ±SE oznaczone (w tym samym wierszu) różnymi literami 

różnią się istotnie wg testu Tukey‘a przy p≤0,05. 

Organ 

Stężenie jonów Cd [mM] 

Kontrola 0,05 1 5 10 

Zawartość wody [%] 

Korzeń 
87,4

d 

±0,509 

92,39
c 

±0,599 

95,74
b 

±0,198 

98,58
a 

±0,258 

95,75
b 

±0,202 

Hipokotyl 
87,52

a 

±0,367 

84,55
b 

±0,414 

87,25
a 

±0,195 

88,29
a 

±0,182 

87,20
a 

±0,176 

Epikotyl 
85,7

b 

±0,215 

87,00
a 

±0,289 

85,37
b 

±0,290 

79,71
c 

±0,408 

85,93
ab 

±0,088 

Ogonki I 

rzędu 

85,20
b 

±0,070 

91,37
a 

±0,169 

90,73
a
 

±0,188 

84,91
b 

±0,241 

84,40
b 

±0,241 

Blaszki I 

rzędu 

77,73
e 

±0,185 

89,83
b 

±0,162 

92,79
a 

±0,125 

82,56
c 

±0,382 

81,34
d 

±0,185 

Pozostała 

część pędu 

85,16
b 

±0,050 

90,45
a 

±0,388 

87,37
ab 

±1,62 

81,08
c 

±0,068 

79,99
c 

±0,316 

Pozostałe 

liście 

81,32
e 

±0,206 

92,68
a 

±0,080 

89,65
b 

±0,208 

85,90
d 

±0,080 

87,00
c 

±0,361 

 
W przypadku roślin podlewanych roztworami kadmu w czasie wzrostu 

istotnie większą zawartość wody stwierdzono dla korzenia, blaszek 
liściowych I rzędu oraz pozostałych liści, w porównaniu do kontroli. Ponadto 
dla hipokotylu roślin podlewanych roztworami azotanu kadmu w czasie 
wzrostu nie obserwowano istotnych statystycznie zmian w procentowej 
zawartości wody. Z kolei dla epikotylu i pozostałej części pędu wartości 
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wody wzrastały i malały w zależności od stężenia jonów kadmu (Tab. 3b). 
Natomiast ogonki liściowe I rzędu roślin traktowanych roztworami kadmu 
w czasie kiełkowania i w fazie wzrostu posiadały większą zawartość wody 
w stężeniach 0,05 i 1mM względem kontroli (Tab. 3a, 3b). 

4.6. Wymiana gazowa roślin P. vulgaris poddanych działaniu 

kadmu w czasie kiełkowania i w fazie wzrostu 

Natężenie nett fotosyntezy (PN) i transpiracji (E) mierzone na drugim 

liściu P. vulgaris wykazało istotny spadek wartości badanych procesów 

w najwyższych stężeniach kadmu w każdej z faz wzrostu roślin. U roślin 

wyrosłych z nasion wykiełkowanych na podłożach z dodatkiem kadmu 

najwyższe wartości nett fotosyntezy stwierdzono przy stężeniu 1mM, 

a najniższe przy stężeniu 10mM. Najwyższe natężenie transpiracji zano-

towano dla roślin P. vulgaris wyrosłych z nasion kiełkujących z dodatkiem 

kadmu o stężeniu 5mM, a najniższe w 10mM roztworze (Tab. 4a). Rośliny 

podlewane roztworami kadmu w czasie wzrostu wykazały najniższą akty-

wność fotosyntetyczną i transpirację przy stężeniu 10mM (Tab. 4b).  

Tab. 4a Natężenie nett fotosyntezy (PN) w µmol CO2 
. m-2 . s-1 i transpiracji (E) w mmol 

H2O m-2.s-1 mierzonych na drugim liściu P. vulgaris wyrosłych z nasion traktowanych 
roztworami kadmu w fazie kiełkowania. Wartości średnie z 5 powtórzeń ±SE oznaczone 

(w tym samym wierszu) różnymi literami różnią się istotnie wg testu Tukey‘a przy p≤0,05. 

Proces Kontrola 
Stężenie jonów Cd [mM] 

0,05 1 5 10 

PN 8,57
c 

±0,018 

8,68
b 

±0,005 

8,88
a 

±0,017 

4,83
d 

±0,01 

1,52
e 

±0,009 

E 1,42
b 

±0,006 

1,40
b 

±0,005 

1,31
c 

±0,004 

1,67
a 

±0,007 

0,31
d 

±0,008 

Tab. 4b Zmiany natężenia fotosyntezy (PN) w µmol CO2 
. m-2 . s-1 i transpiracji (E) w mmol 

H2O . m-2 . s-1mierzonych na drugim liściu roślin P. vulgaris podlewanych roztworami 

kadmu w fazie wzrostu. Wartości średnie z 5 powtórzeń ±SE oznaczone (w tym samym 

wierszu) różnymi literami różnią się istotnie wg testu Tukey‘a przy p≤0,05. 

Proces Kontrola 
Stężenie jonów Cd [mM] 

0,05 1 5 10 

PN 8,57
a 

±0,018 

7,48
b 

0,045 

5,17
c 

±0,048 

5,15
c 

±0,015 

1,73
d 

±0,018 

E 1,42
c 

±0,006 

2,28
a 

±0,024 

1,97
b 

±0,018 

1,18
d 

±0,015 

0,97
e 

±0,02 
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4.7. Fluorescencja chlorofilu a liści P. vulgaris spryskiwanych 

dolistnie jonami kadmu  

Pomiary fluorescencji chlorofilu a wykonane przy użyciu FluorCam-

u pozwoliły na zobrazowanie zmian fluorescencji liści P. vulgaris 

zraszanych roztworami kadmu o różnych stężeniach. W przypadku 

fluorescencji zerowej (F0) w każdym z zastosowanych stężeń kadmu 

stwierdzono zmiany wartości parametru względem obiektów kontrolnych. 

Największe uszkodzenia zaobserwowano u roślin opryskiwanych 

roztworem kadmu o stężeniu 1mM. W tym przypadku duża część liścia 

uległa całkowitej degradacji (kolor czarny), a na pozostałej powierzchni 

wartość F0 była niska i wynosiła około 150 jednostek umownych. 

Pojawiały się też obszary w których wartości były zbliżone do wartości 

kontrolnych. Z kolei u liści zraszanych roztworem 10mM obserwowano 

najniższe wartości badanego parametru w porównaniu do pozostałych 

stężeń i próby kontrolnej. W pozostałych dwóch seriach zmiany 

występowały na powierzchni całych liści, jednak w niewielkim stopniu 

różniły się od obrazu kontrolnego. Wartości fluorescencji maksymalnej 

(Fm) generalnie były najniższe na powierzchni całych liści wśród roślin 

opryskiwanych roztworami kadmu o stężeniach 5 i 10mM w odniesieniu do 

obiektów kontrolnych. Wyjątek stanowiły liście P. vulgaris zraszane 1mM 

roztworem kadmu, u których obserwowano całkowity zanik aktywności 

fluorescencyjnej zwłaszcza na brzegach liści, a w pozostałych obszarach 

wartości Fm były podobne do wartości kontrolnych. W porównaniu do 

próby kontrolnej, w której Fv/Fm wynosiło od 0,82 do 0,86 na powierzchni 

całych liści parametr ten przyjmował niższe wartości od 0,3 do 0,6 u roślin 

zraszanych roztworami 5 i 10mM. Z kolei u roślin spryskiwanych 

roztworem 1mM stwierdzono całkowitą degradację tkanek na brzegach 

i w centralnej części liści, a na pozostałej powierzchni obserwowano 

zdecydowanie wyższą aktywność badanego parametru w odniesieniu do 

roślin kontrolnych. 

W porównaniu do próby kontrolnej, w której Fv/Fm wynosiło 

od 0,82 do 0,86 na powierzchni całych liści parametr ten przyjmował 

niższe wartości od 0,3 do 0,6 u roślin zraszanych roztworami 5 i 10mM. 

Z kolei u roślin spryskiwanych roztworem 1mM stwierdzono całkowitą 

degradację tkanek na brzegach i w centralnej części liści, a na pozostałej 

powierzchni obserwowano zdecydowanie wyższą aktywność badanego 

parametru w odniesieniu do roślin kontrolnych. Parametr wygaszania 

niefotochemicznego (NPQ) wraz ze wzrostem stężenia jonów kadmu 

przyjmował niższe wartości.  
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Tab. 5 Obrazowanie fluorescencji chlorofilu a liści P. vulgaris po 24h od spryskiwania 

roztworami kadmu o różnych stężeniach na podstawie parametrów: F0-fluorescencja 

zerowa, Fm-fluorescencja maksymalna, Fv/Fm-potencjalna wydajność PSII, NPQ-
wygaszanie niefotochemiczne, Rfd-wskaźnik witalności PSII. 

Para-

metr 

Stężenie jonów Cd [mM] 
Skala 

Kontrola 0,05 1 5 10 

F0 

      

Fm 

     
 

Fv/F

m 

     
 

NPQ 

     

 

Rfd 
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Największe zmiany obserwowano u roślin opryskiwanych roztworami 

1mM i 10mM. W przypadku wskaźnika witalności PSII (Rfd) stwierdzono 

spadek wartości tego parametru w każdym ze stężeń kadmu. Jedynie 

rośliny opryskiwane roztworem 1mM przyjmowały podobne wartości Rfd 

do roślin kontrolnych, ale tylko na niewielkiej powierzchni liści, gdyż 

pozostała część została całkowicie dezaktywowana czynnikiem stresowym. 

W przypadku stężenia 0,05mM wartości omawianych parametrów 

fluorescencji chlorofilu a w nieznacznym stopniu odbiegały od wartości 

roślin kontrolnych (Tab. 5). 

 
Rys. 3 Parametry fluorescencji chlorofilu a liści P. vulgaris mierzone po 7 dniach od 

spryskiwania roztworami kadmu o różnych stężeniach na podstawie parametrów               
F0–fluorescencja zerowa, Fm – fluorescencja maksymalna, Fv – fluorescencja zmienna,          

Fv/Fm – wydajność PSII, PS2 – aktywność fotosystemu II. 

Pomiary fluorescencji chlorofilu a wykonane po 7 dniach od spryskania 

wykazały zmiany w wartościach podstawowych parametrów fluorescencji. 

Najniższe wartości fluorescencji zerowej (F0), maksymalnej (Fm) i zmie-

nnej (Fv) oraz potencjalnej wydajności PSII (Fv/Fm) stwierdzono u roślin 

spryskiwanych roztworami kadmu o stężeniach 5 i 10mM. Z kolei stężenie 

0,05mM wywoływało niewielkie zmiany we wszystkich badanych war-

tościach parametrów, w porównaniu do kontroli (Rys. 3). 
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5. Dyskusja 

Każdy żywy organizm roślinny potrzebuje do prawidłowego 
funkcjonowania określonej ilości makro- i mikroelementów. Obecnie 
zanieczyszczone środowisko kumuluje toksyczne pierwiastki, które szkodliwie 
wpływają na wzrost i rozwój roślin, a nawet powodują ich obumieranie. 
Jednym z intensywnie pobieranych przez rośliny pierwiastków jest kadm, 
który już w niewielkich ilościach wykazuje działanie toksyczne [1]. 

Zaburzenia w przebiegu kiełkowania nasion wykazują następcze 
działanie w roślinach poprzez osłabienie aktywności podstawowych 
procesów biochemicznych i fizjologicznych. Nasiona najlepiej kiełkują na 
podłożach wysyconych wodą destylowaną. W obecności kadmu zaburzeniu 
ulegają procesy imbibicji. Jony kadmu osłabiają działanie siły ssącej 
przyczyniając się do powstania stresu wodnego. Kadm wywołuje 
zakłócenia transportu jonów, działania pomp jonowych w błonach 
komórkowych, enzymów biorących udział w procesach życiowych roślin [6, 7, 
8]. W przypadku nasion P. vulgaris zaobserwowano obniżenie energii i siły 
kiełkowania wraz ze wzrostem stężenia jonów kadmu. Największą liczbę 
skiełkowanych nasion odnotowano na podłożu wysyconym wodą 
destylowaną, a najmniejszą w stężeniu 10mM (Rys. 1).  

Kadm wywołuje uszkodzenia błon komórkowych, dezorganizację 
funkcji i struktur białkowych, peroksydację lipidów oraz zmiany 
w zawartości chlorofilu. Według Joshi i Mohanty [9] kadm powoduje 
destabilizację tłuszczów w LHCII i w tylakoidach. Negatywny wpływ 
kadmu u dwóch odmian jęczmienia (Hordeum vulgare L., cv OBZOR 
i HEMUS) obserwowali Vassilev i Lidon [10]. W przypadku siewek fasoli 
wykazano największą destrukcję błon komórkowych w najwyższych 
stężeniach kadmu w odniesieniu do roślin kontrolnych (Rys. 2). Kadm 
w ścianach komórkowych endodermy i naczyń utrudnia transport wody. 
Wpływa na pobieranie wody związanej w strukturze fosfolipidowej błon 
plazmatycznych powodując zmiany we właściwościach osmotycznych 
komórek. Procentowa zawartość wody w organach roślin P. vulgaris 
wyraźnie wskazuje na zaburzenia funkcjonowania gospodarki wodnej 
(Tab. 3a, 3b). Kadm spowalnia syntezę składników ściany komórkowej 
i białek w strefie elongacji i zaburza poziom aktywności enzymów. Zmiany 
te prowadzą do ograniczenia wzrostu komórek w stożku wzrostu, obniżenia 
intensywności podziałów komórkowych, a w konsekwencji skrócenia 
organów [11]. Według Gregorczyka i in. [12] kadm wpływa hamująco na 
wzrost elongacyjny siewek owsa w dawce 100mg Cd na kilogram gleby. 
W badaniach Aidid i Okamoto [13] wykazano toksyczny wpływ kadmu na 
wzrost Impatiens balsamina. Przeprowadzone badania potwierdziły 
hamujący wpływ kadmu na wzrost wydłużeniowy organów P. vulgaris. 
W przedstawionych badaniach istotne różnice wykazano w długości 
korzenia w obecności 10mM azotanu kadmu, zarówno dla roślin 
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traktowanych roztworami kadmu w czasie kiełkowania i podlewanych 
w fazie wzrostu. Ponadto inhibicyjny wpływ kadmu stwierdzono 
w organach nadziemnych P. vulgaris. Generalnie w fazie kiełkowania 
wzrost wszystkich organów został zahamowany w każdym ze stężeń. 
Jedynie hipokotyl w stężeniu 0,05mM był dłuższy w stosunku do roślin 
z kontroli i tych traktowanych pozostałymi roztworami azotanu kadmu 
(Tab. 1a). W czasie wzrostu elongacyjnego najkrótsze organy posiadały 
rośliny podlewane roztworami kadmu o stężeniu 5 i 10mM (Tab. 1b). 

Szkodliwe działanie kadmu polega również na blokowaniu układów 
enzymatycznych. Przyczynia się do zmian fizjologicznych, które mogą 
powodować obumieranie komórek. Wyniki przeprowadzonych doświad-
czeń wykazały zmniejszenie suchej masy badanych organów P. vulgaris 
traktowanych jonami kadmu w fazie kiełkowania i podlewanych w czasie 
wzrostu elongacyjnego, w stosunku do roślin kontrolnych (Tab. 2a, 2b). 
W wyniku działania kadmu zmniejszają się przestwory międzykomórkowe, 
skrobia gromadzona jest w mniejszych ilościach na skutek zmian 
ultrastruktury plastydów [14].  

Szkodliwe działanie kadmu na rośliny wpływa na zmiany 
w funkcjonowaniu aparatów szparkowych przyczyniając się do zmian 
w natężeniu transpiracji i asymilacji CO2 (Tab. 4a, 4b) [15]. Kadm 
ogranicza syntezę związków organicznych, produkcję biomasy 
i wytwarzanie tlenu w fazie jasnej fotosyntezy. Posiada duże 
powinowactwo do grup tiolowych w białkach prowadząc do zahamowania 
aktywności enzymatycznej w przemianach związków porfirynowych [1]. 
W miarę wzrostu liścia następuje zakłócenie transportu elektronów 
i rozkład struktury wewnętrznej tylakoidów po donorowej stronie PSII. 
Spadkowi aktywności PSII towarzyszy zmniejszenie wydzielania tlenu 
[6, 16, 17]. W początkowych etapach stresu kadmowego liście P. vulgaris 
są zielone, a powierzchnia liści duża. Z upływem czasu działanie kadmu 
powoduje żółknięcie liści i ich obumieranie [1]. U roślin P. vulgaris 
zarówno w fazie kiełkowania i w czasie wzrostu stwierdzono spadek 
natężenia transpiracji i asymilacji CO2 zwłaszcza przy stężeniach 5 i 10mM 
w stosunku do kontroli (Tab. 4a, 4b). W przypadku fluorescencji chlorofilu 
a badanej po 24h i 7 dniach od spryskiwania azotanem kadmu stwierdzono 
negatywny wpływ kadmu na wartości parametrów F0, Fm, Fv, Fv/Fm, 
NPQ czy Rfd (Tab. 5, Rys. 3). Z upływem czasu fluorescencja ulegała 
spadkowi, a w najwyższych stężeniach była niemierzalna. Zmiany w 
wartościach parametru F0 świadczą o mniejszej sprawności w prze-
kazywaniu energii w PSII [18]. Z kolei zmniejszenie fluorescencji 
maksymalnej (Fm) oznacza, że nie wszystkie akceptory elektronów w PSII 
mogą by całkowicie zredukowane. Niskie wartości Fv i Fv/Fm informują 
o niskiej aktywności PSII i rozpraszaniu energii w postaci ciepła. Według 
He i in. [19] parametr Fv/Fm jest najbardziej czułym wskaźnikiem 
hamowania fotosyntezy i uszkodzeń aparatu fotosyntetycznego. W przy-



 
Katarzyna Możdżeń, Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut 

 

54 

padku wskaźnika witalności PSII (Rfd) wartości poniżej 1 świadczą 
o poważnych zaburzeniach asymilacji CO2, zakłóceniach przebiegu reakcji 
fotochemicznych w tylakoidach i przemian enzymatycznych w stromie 
chloroplastów. Wygaszanie niefotochemiczne (NPQ) związane ze stratami 
cieplnymi w optymalnych warunkach przyjmuje wartości od 0 do 3,5, 
a wszelkie zmiany w jego wartościach informują o zaburzeniach funkcjo-
nowania PSII [17]. 

Mimo toksycznego oddziaływania kadmu, rośliny wykształciły me-
chanizmy obronne. W zależności od gatunku wykazują odporność bioche-
miczną dotyczącą zmian aktywności enzymów i metabolizmu białek. Inne 
posiadają odporność anatomiczną i fizjologiczną polegającą na ochronie 
procesów fotosyntezy, transpiracji i oddychania. Niektóre rośliny wykazują 
zdolność formowania nierozpuszczalnych kryształów i tworzenia komple-
ksów wiążących toksyczny dla nich kadm [20]. Działanie kadmu uzale-
żnione jest od gatunku rośliny i jej wrażliwości na ten czynnik stresowy. 

6. Wnioski 

1. Kadm w zależności od czasu działania i stężenia wykazuje hamujący 

wpływ na kiełkowanie nasion Phaseolus vulgaris odmiana Laurina. 

2. Niezależnie od fazy traktowania i stężenia, jony kadmu hamują wzrost 

elongacyjny organów podziemnych i nadziemnych. 

3. Jony kadmu powodują zaburzenia gospodarki wodnej rośliny.  

4. Kadm obniża przyrost suchej masy organów podziemnych i nadziemnych 

P. vulgaris niezależnie od fazy traktowania. 

5. Generalnie kadm obniża intensywność wymiany gazowej roślin 

P. vulgaris. 

6. Dolistne zraszanie roztworami kadmu powoduje zaburzenia we 

fluorescencji chlorofilu a w liściach P. vulgaris. 

Literatura 

1. Kabata-Pendias A., Pendias H. Biogeochemia pierwiastków śladowych. 

Wydawnictwo PWN, Warszawa., (1999) s. 156-170 

2. Czeczot H., Majewska M. Kadm – zagrożenie i skutki zdrowotne. Farmacja 

Polska., 66(4), (2010) s. 243-250 

3. Leśniewska A. Kadm i jego toksyczne skutki., Aura., 1, (1994) s:10-12.  

4. Wołejko E., Łoboda T. Wpływ metali ciężkich na szybkość gromadzenia 

biomasy u zbóż [W]: (Red.) B. Kryk, M. Malicki Rolnictwo w kontekście 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo Economicus, 

Szczecin., (2010) s. 209-223 

5. Ociepa-Kubica A., Ociepa E. Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, 

zwierzęta i ludzi. Inżynieria i Ochrona Środowiska., 15(2), (2012) s. 169-180 

6. Prasad M. N. V. Cadmium toxicity and tolerance in vascular plants., 

Environmental and Experimental Botany., 35(4), (1995) s. 525-545 



 
Wpływ jonów kadmu na wybrane procesy fizjologiczne roślin C3 

 

55 

7. Szymczak J., Kłódka D., Smolik B., Pawlica M. Effect of cadmium salt on the 

activity of oxidative stress enzymes in soil and maize (Zea mays var. Saccharata). 

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych., 48, (2011) s. 210-215 

8. Li S., Yu J., Zhu M., Zhao F., Luan S. Cadmium impairs ion homeostasis by 

altering K+ and Ca
2+

channel activities in rice root hair cells. Plant, Cell and 

Environment., 35, (2012) s. 1998-2013 

9. Joshi M. K., Mohanty P. Chlotophyll a fluorescence as a probe of heavy metal 

ion toxity in plants [W]: (Red) Papageorgiou advances in photosynthesis and 

respiration, (2004) s. 637-661 

10. Vassilev A., Lidon F. Cd-induced membrane damages and changes in soluble 

protein and free amino acid contents in young barley plants. Emirates Journal 

Food Agriculture., 23(2), (2011) s. 130-136 

11. Das P., Samantaray S., Rout G. R. Studies on cadmium toxicity in plants: 

a review., Environmental Pollution., 98(1), (1997) s. 29-36 

12. Gregorczyk A., Gawska A., Stolarska A. The effect of cadmium on growth 

kinetics of oat. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 

Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica., 279(15), (2010) s. 5–10 

13. Aidid S. B., Okamoto H. Responses of elongation growth rate, turgor pressure 

and cell wall extensibility of stem cells of Impatiens balsamina to lead, 

cadmium and zinc. BioMetals., 6, (1993) s. 245-249 

14. Souza J. F., Dolder H., Cortelazzo A. L. Effect of excess cadmium and zinc 

ions on roots and shoots of maize seedlings. Journal of Plant Nutritio., 28, 

(2005) s. 1923-1931 

15. Costa G., Morel J. L., Water relations, gas exchange and amino acid content in 

Cd-treated lettuce. Plant Physiology and Biochemistry., 32, (1994) s. 561-570 

16. Siedlecka A., Baszynsky T. Inhibition of electron flow around photosystem 

I in chloroplasts of cadmium-treated maize plants is due to cadmium-induced 

iron deficiency. Physiology Plantarum., 87, (1993) s. 199-202 

17. Kalaji M. H., Łoboda T. Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu 

fizjologicznego roślin. Wydawnictwo SGGW, Warszawa., (2010) s. 94-97 

18. M. H. Kalaji, A. Rutkowska Reakcje aparatu fotosyntetycznego siewek 

kukurydzy na stres solny. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych., 

496, (2004) s. 545-558 

19. He J., Chee C. W., Goh C. J. Photoinhibition of Heliconia under natural 

tropical conditions: the importance of leaf orientation for light interception 

and leaf temperature. Plan Cell Environment., 19, (1996) s. 1238-1248 

20. Sanita di Toppi L., Gabbrielli R. Response to cadmium in higher plants. 

Environmental and Experimental Botany., 41, (1999) s. 105-130 

Wpływ jonów kadmu na wybrane procesy fizjologiczne roślin C3 

Streszczenie 
Rośliny w środowisku naturalnym nieustannie narażone są na działanie różnych czynników 

stresowych. Wśród substancji mających duży wpływ na fizjologię i morfologię roślin 

wyróżniamy metale ciężkie. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie wpływu jonów kadmu 

na wybrane procesy fizjologiczne roślin typu C3 na przykładzie fasoli Phaseolus vulgaris 
L. cv. ―LAURINA‖, poprzez działanie następujących stężeń azotanu kadmu: 0,05; 1; 5 
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i 10mM. Rośliny hodowano przez 21 dni w temperaturze 25°C (dzień) i 18°C (noc), 

w fotoperiodzie 12/12h, przy natężeniu światła 200 µmol·m-2·s-1 i wilgotności względnej 

powietrza (RH) 60-70%. W pierwszym etapie zbadano wpływ jonów kadmu na kiełkowanie 
nasion i stopień dezorganizacji błon komórkowych 3-dniowych siewek P. vulgaris. 

W drugim i w trzecim etapie doświadczenia sprawdzano działanie jonów kadmu na wzrost 

i wybrane parametry fizjologiczne roślin wyrosłych z nasion kiełkujących na podłożach 

wysyconych wodnymi roztworami azotanu kadmu oraz na wodzie destylowanej, 
a podlewanymi roztworami kadmu w fazie wzrostu. Ponadto zobrazowano fluorescencję 

chlorofilu a roślin zraszanych dolistnie wodnymi roztworami kadmu. Wraz ze wzrostem 

koncentracji jonów kadmu obserwowano zahamowanie kiełkowania nasion, zwiększenie 

wypływu elektrolitów z błon komórkowych siewek oraz zmiany w ich długości. Wykazano 
istotny wpływ zastosowanych stężeń na długość korzenia, hipokotylu, epikotylu, ogonków 

i pozostałej części pędu w każdej z dwóch serii. Procentowa zawartość wody w badanych 

organach P. vulgaris w zależności od etapu traktowania i stężenia czynnika stresowego była 

różna w stosunku do kontroli. Wymiana gazowa była istotnie niższa w najwyższych 
stężeniach niezależnie od fazy wzrostu roślin. Obrazowanie fluorescencji chlorofilu 

a wykazało zaburzenia fluorescencji F0, Fm, Fv/Fm, NPQ oraz Rfd. Uszkodzenia PSII 

następowały na całych powierzchniach liści.  

Słowa kluczowe: kadm, rośliny typu C3, morfologia, aparat fotosyntetyczny 

The influence of cadmium ions on the selected physiological processes 

of C3 plant 

Abstract 

In the environment plants are constantly exposed to the various stress factors. Among the 
substances having a major impact on the plants physiology and morphology distinguish 

heavy metals, among others, cadmium ions. The aim of this study was to determine the 

effect of cadmium ions on selected physiological processes of C3 plants for example bean 

Phaseolus vulgaris L. cv ―LAURINA‖, by doing the following concentrations: 0,05; 1; 5 
and 10mM. Plants were grown for 21 days at 25°C (day) and 18°C (night) in a photoperiod 

of 12/12h at a flow 200 μmol•m-2•s-1 and relative humidity (RH) 60-70%. In the first stage, 

the effect of cadmium ions on seed germination and cell membranes disruption degree of 

P. vulgaris seedlings. In the second and third stage of the experiment the cadmium ions 
effect on the growth and selected physiological parameters of plants (grown from seeds 

germinated on Petri dishes with cadmium solutions or on distilled water) was investigated. 

Additionally, chlorophyll a fluorescence of plants treated on the leaves cadmium solutions. 

Inhibition of seeds germination, increasing the electrolyte leakage from the cell membranes 
of seedlings and their length changes were observed with increasing cadmium ions 

concentration. The cadmium ions concentrations significantly affected also the root length, 

hypocotyl, ephicotyl, petioles and the reminder of shoot in both phases of treatment. The dry 

weight and percentage of water content in analyzed organs of P. vulgaris, depending on the 
stage treatment and stress factor concentration, was different vs control. Gas exchange was 

significantly lower in the highest concentrations regardless of the plant growth phase. 

Imaging of chlorophyll a fluorescence caused fluorescence disturbances F0, Fm, Fv/Fm, NPQ 

and Rfd. PSII damage followed on all the leaves surface. 
Keywords: cadmium, morphology, photosynthetic apparatus, plants C3.  
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Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na indukcję 

tkanki kalusowej i morfogenezę dyni zwyczajnej 

(Cucurbita pepo L.) 

1. Wprowadzenie  

Dynia (Cucurbita pepo L.) należy do rodziny Cucurbitaceae, która 

stanowi najliczniejszą rodzinę warzyw na świecie [1]. Zarówno owoce 

dyni, jak i jej nasiona zawierają wiele składników odżywczych. Owoce 

charakteryzuje wysoka zawartość aktywnych białek, karotenoidów, 

minerałów i polisacharydów, natomiast nasiona są źródłem białka oraz 

dobrej jakości oleju, ponadto szeroko opisywana jest ich aktywność 

antyoksydacyjna, przeciwbakteryjna, przeciwgrzybicza, przeciwcukrzy-

cowa czy przeciwzapalna [2, 3, 4]. Dynia jest źródłem wielu metabolitów 

wtórnych, między innymi fitosteroli, flawonoidów, inozytolu, karoten-

oidów, lignanów, saponin oraz polifenoli, które są wykorzystywane 

w przemyśle spożywczym i przemyśle farmaceutycznym [1, 5]. 

Jednymi z najczęściej stosowanych w pierwszych etapach badań 

roślinnych kultur in vitro są kultury kalusa. Tkanka kalusowa zbudowana 

jest z niezróżnicowanych komórek parenchymatycznych, merystematy-

cznych oraz nieregularnych zgrupowań tkanek przewodzących. Kultura 

kalusa charakteryzuje się dużą zdolnością do tworzenia zarodków i or-

ganów przybyszowych. Potencjał ten jest szeroko wykorzystywany 

w mikrorozmnażaniu i klonowaniu roślin in vitro. Kultury kalusa mogą służyć 

także jako materiał wyjściowy do wyprowadzania kultur zawie-sinowych 

i pozyskiwania na dużą skalę wtórnych metabolitów roślinnych [6, 7]. 

Indukcja organogenezy w warunkach in vitro uzależniona jest od 

stężenia endogennych regulatorów wzrostu, ich rozmieszczenia w tkance, 

a także od interakcji z egzogennymi regulatorami wzrostu. Hormony 

roślinne są substancjami organicznymi, których niewielkie ilości pobudzają 

lub hamują funkcje fizjologiczne zachodzące w roślinie. Wyróżnić możemy 
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kilka grup regulatorów wzrostu,  mających ściśle określony wpływ na 

rośliny. Jest on zależny od stężenia oraz współdziałania z innymi egzo-

gennymi i endogennymi substancjami obecnymi w organizmie roślinnym. 

Do najczęściej wykorzystywanych grup hormonów roślinnych w kulturach 

in vitro zaliczamy: auksyny, cytokininy i gibereliny, rzadziej stosowane są: 

kwas abscysynowy, etylen oraz kwas jasmonowy i jego pochodne [6]. 

Auksyny w kulturach in vitro powodują m.in.: indukcję tworzenia korzeni 

głównych i przybyszowych, wzrost wydłużeniowy łodyg, indukcję embrio-

genezy somatycznej, stymulują także podziały komórkowe prowadzące do 

wytworzenia tkanki kalusowej. Cytokininy również pobudzają podziały 

komórkowe, a także stymulują wyrastanie pędów bocznych, hamują 

tworzenie się korzeni oraz opóźniają procesy starzenia komórek. Proporcja 

auksyn do cytokinin odgrywa główną rolę w regulacji procesu organo-

genezy w kulturach kalusa. Wysokie stężenie cytokinin może prowadzić do 

tworzenia pędów, natomiast większa zawartość auksyn w stosunku do 

cytokinin może sprzyjać wytwarzaniu korzeni. Gibereliny w kulturach 

in vitro wpływają na wzrost pędów, wydłużanie międzywęźli oraz 

hamowanie ukorzeniania [8]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy było określenie zdolności do kalogenezy i morfogenezy 

eksplantatów pobranych z 14-dniowych siewek dyni (Cucurbita pepo L.) 

wykorzystując różne rodzaje oraz kombinacje roślinnych regulatorów 

wzrostu (PGRs – Plant Growth Regulators) w kulturze in vitro. 

3. Materiały i metody 

3.1. Materiał roślinny i pożywki 

Nasiona dyni, odmiany zwyczajnej, pochodziły z zasobów Zakładu 

Anatomii  i Cytologii Roślin UMCS.  

Wykorzystywana w doświadczeniach pożywka MS [9], zawierała 30 gL-1 

sacharozy oraz 8,0 gL-1 agaru. Wartość pH w zakresie 5,6-5,7  ustalano przy 

pomocy 1N KOH lub 1N HCl. Pożywki autoklawowano w temperaturze 

121C i ciśnieniu 0,1 MPa.  

3.2. Sterylizacja i kiełkowanie nasion in vitro 

W celu otrzymania sterylnych roślin nasiona pozbawiono łupiny i poddano 

procesowi powierzchniowej sterylizacji umieszczając je na 20 minut w 25% 

roztworze „Domestosu‖ (preparat handlowy) w jałowej wodzie dejonizo-

wanej. Nasiona następnie trzykrotnie płukano w jałowej wodzie dejo-
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nizowanej i umieszczano w słoikach z pożywką MS. Słoiki umieszczano na 

regałach w pokoju hodowlanym zapewniając temperaturę 23-25C oraz 

fotoperiod 16 godzin oświetlenia oraz 8 godzin ciemności. 

3.3. Pozyskiwanie eksplantatów i warunki hodowli 

Po 14 dniach hodowli otrzymano siewki dyni, z których do dalszych 

hodowli pobrano eksplantaty z hipokotyli oraz liścieni. Eksplantaty 

umieszczano na płytkach Petriego z pożywką MS uzupełnioną regulatorami 

wzrostu: auksynami (2,4-D – kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy i NAA – 

kwas naftylooctowy), cytokininą (KIN – kinetyna) oraz gibereliną (GA3 – 

kwas giberelinowy). Zastosowano 7 kombinacji regulatorów wzrostu: 0,2 

mgL
-1 

KIN + 1 mgL
-1 

NAA (MS A), 1 mgL
-1 

KIN + 0,2 mgL
-1 

NAA (MS 

B), 1 mgL
-1 

KIN + 1 mgL
-1

 NAA (MS C), 1 mgL
-1

 KIN + 1 mgL
-1 

2,4-D 

(MS D), 1 mgL
-1 

KIN + 1 mgL
-1 

GA3 (MS E), 3 mgL
-1 

KIN + 3 mgL
-1 

GA3 (MS F), 9 mgL
-1

 KIN+ 9 mgL
-1 

GA3 (MS G). Jako kontrolę 

wykorzystano pożywkę MS bez dodatku  hormonów roślinnych (MS). 

W celu indukcji tkanki kalusowej płytki przechowywano w ciemności 

w temperaturze 23-25C. Pasaż hodowli na świeżą pożywkę wykonywano 

co 4 tygodnie.  

3.4. Analiza statystyczna 

Doświadczenie przeprowadzono trzykrotnie. Jedno powtórzenie 

obejmowało 10 eksplantatów. Wyniki opracowano statystycznie określając 

procent (%) wytworzenia tkanki kalusowej oraz średnią liczbę powstałych 

korzeni. Różnice statystyczne określano stosując analizę wariancji 

(ANOVA) oraz test Tukeya, przy poziomie istotności α = 0,05. Przy-

należność do grup jednorodnych  określono w tabelach kolejnymi literami 

alfabetu. 

4. Analiza wyników  

Nasiona dyni (Rys. 1. A) wykorzystane w ramach doświadczenia  
charakteryzowały się dużą siłą kiełkowania i praktycznie brakiem 
kontaminacji. Uzyskane w wyniku kultury in vitro rośliny (Rys. 1. B) 
w ciągu 14 dni hodowli osiągały wysokość 81 cm. Eksplantaty 
wykorzystane w ramach doświadczenia pochodziły z liścieni (Rys. 1. C) 
i hipokotyli (Rys. 1. D) uzyskanej siewki dyni. 
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Rys. 1 A) Nasiona dyni (Cucurbita pepo L.) na pożywce MS; B) 14-dniowa siewka dyni;   

C) Fragmenty liścieni dyni; D) Fragmenty hipokotyli dyni [opracowanie własne] 

W doświadczeniu zastosowano 8 rodzajów podłoży hodowlanych i na 

wszystkich uzyskano wzrost tkanki kalusowej (Tab.1). Indukcja kalusa 

w przypadku eksplantatów pochodzących z liścienia na większości 

z zastosowanych pożywek była równa 100%. Jedynie na podłożu 

z dodatkiem 1 mgL
-1

 KIN + 0,2 mgL
-1

NAA (MS B), procent indukcji był 

o 10% niższy od pozostałych wyników. W odniesieniu do hipokotyli, 

najniższy odsetek indukcji tkanki kalusowej (20%) zaobserwowano na 

pożywce uzupełnionej 1 mgL
-1 

KIN + 1 mgL
-1 

2,4-D (MS D). 

Wytworzona w miejscach cięcia eksplantatu liścieniowego tkanka 

kalusowa różniła się w zależności od użytej kombinacji PGRs. 
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Tab.1 Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na indukcję tkanki kalusowej w kulturze 

in vitro eksplantatów pobranych z siewki dyni 

Pożywka PGRs [mgL
-1

] % indukcji tkanki 

kalusowej 

liścień hipokotyl 

MS 0 100 100 

MS A 0,2 KIN + 1 NAA 100 100 

MS B 1 KIN + 0,2 NAA 90 85 

MS C 1 KIN + 1 NAA 100 100 

MS D 1 KIN + 1 2,4-D 100 20 

MS E 1 KIN + 1 GA3 100 100 

MS F 3 KIN + 3 GA3 100 100 

MS G 9 KIN + 9 GA3 100 100 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Na podłożu kontrolnym MS bez dodatku regulatorów wzrostu 

obserwowano różnorodną tkankę kalusową, od białej, po kolor 

jasnobrązowy, natomiast na podłożu MS B wyłącznie białą. Kalus na 

podłożu MS A również był zróżnicowany, od jasnozielonego po 

jasnobrązowy, na podłożach MS C oraz MS D żółtobrązowy. Kombinacja 

kinetyny i kwasu giberelinowego na pożywce MS E indukowała zieloną 

tkankę kalusową (Rys. 2. A), natomiast kombinacje MS F (Rys. 2. B) 

i G białozieloną. 

 

Rys. 2 Tkanka kalusowa powstała w miejscu cięcia liścieni dyni: A. Zielona tkanka na 

pożywce MS uzupełnionej 1 mgL-1 KIN + 1 mgL-1 GA3; B. Białozielona tkanka na 

pożywce MS z 3 mgL-1 KIN + 3 mgL-1 GA3 [opracowanie własne] 
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W przypadku hipokotyli na wszystkich testowanych pożywkach 

hodowlanych obserwowano tworzenie się tkanki kalusowej. W zależności 

od rodzaju podłoża hodowlanego, tkanka ta różniła się pod względem 

koloru oraz brakiem bądź występowaniem korzeni (Tab. 1 i 2). Na 

pożywce kontrolnej MS obserwowano tkankę kalusową od żółtej po 

jasnobrązową, na podłożach MS A i B od białej po jasnobrązową, a na MS 

C od białej po żółtą. Kombinacja MS D indukowała jasnobrązową tkankę 

kalusową, kombinacje MS E i F (Rys. 3. A i B) od białej, po jasnozieloną, 

natomiast MS G zieloną. 

 
Rys. 3 Tkanka kalusowa na końcach hipokotyli dyni: A. Tkanka na pożywce MS 

z dodatkiem 1 mgL-1 KIN + 1 mgL-1 GA3; B. Jasnozielona tkanka na pożywce MS 

z dodatkiem 3 mgL-1 KIN + 3 mgL-1 GA3 [opracowanie własne] 

Analiza statystyczna wyników dotyczących wpływu roślinnych 

regulatorów wzrostu (PGRs) na proces ryzogenezy wskazuje na statysty-

cznie istotne różnice w wytwarzaniu korzeni zarówno w grupie eksplantatów 

pochodzących z hipokotyli, jak i w grupie eksplantatów liścieniowych (Tab. 2). 

W przypadku liścieni największą średnią liczbę  korzeni w przeliczeniu 

na jeden eksplantat obserwowano na pożywce MS  uzupełnionej  0,2 mgL
-

KIN + 1 mgL
-1 

NAA (MS A) (Rys. 4. A). Dużą liczbę korzeni obserwo-

wano również na pożywce indukcyjnej MS uzupełnionej 1 mgL
-1 

KIN + 

0,2 mgL
-1 

NAA (Rys. 4. B). Wytwarzania korzeni, natomiast, nie 

obserwowano na podłożach z dodatkiem kombinacji  3 mgL
-1 

KIN 

+ 3 mgL
-1 

GA3 (MS F) oraz 9 mgL
-1 

KIN + 9 mgL
-1 

GA3 (MS G). 
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Tab.2 Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na wytwarzanie korzeni w kulturze in vitro 

eksplantatów pobranych z siewki dyni  

Pożywka PGRs [mgL
-1

] 

Średnia liczba 

korzeni/eksplantat 

liścień hipokotyl 

MS 0 0,5 ab 2,3 a 

MS A 0,2 KIN + 1 NAA 4,0 e 1,8 abd 

MS B 1 KIN + 0,2 NAA 2,4 d 2,7 a 

MS C 1 KIN + 1 NAA 2,0 cd 2,0 ab 

MS D 1 KIN + 1 2,4-D 0,8 abc 0,05 c 

MS E 1 KIN + 1 GA3 1,3 bcd 2,2 ab 

MS F 3 KIN + 3 GA3 0 a 0,85 bcd 

MS G 9 KIN + 9 GA3 0 a 0,4 cd 

NIR 0,05 1,24 1,47 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Rys. 4 Intensywna ryzogeneza pośrednia na eksplantatach liścieniowych: A) Na pożywce 

MS z dodatkiem 0,2 mgL-1 KIN + 1 mgL-1 NAA, widoczna biała tkanka kalusowa 

w miejscu zranienia; B) Na pożywce MS uzupełnionej 1 mgL-1 KIN + 0,2 mgL-1 NAA 
[opracowanie własne] 
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Z kolei największą średnią liczbę korzeni przypadającą na eksplantat 

hipokotylu uzyskano na podłożu z dodatkiem 1 mgL
-1 

 KIN + 0,2 mgL
-1 

NAA (MS B) (Rys. 5. A). Zbliżone wyniki otrzymano również na 

podłożach: kontrolnym MS (Rys. 5. B), MS E, MS C oraz podłożu  MS A. 

Pożywką, na której zaobserwowano najmniejszą liczbę korzeni było 

podłoże z dodatkiem 1 mgL
-1 

KIN + 1 mgL
-1 

2,4-D (MS D). 

 
Rys. 5 Ryzogeneza na eksplantatach pochodzących z hipokotyli dyni: A) Na pożywce MS 

uzupełnionej 1 mgL-1 KIN + 0,2 mgL-1 NAA; B)  Na pożywce kontrolnej MS 
[opracowanie własne] 

Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowane roślinne regulatory 

wzrostu stymulują proces ryzogenezy i kalogenezy dyni (Cucurbita pepo L.). 

W dostępnej literaturze szeroko opisywany jest proces regeneracji 

u dyniowatych, głównie u ogórka siewnego (Cucucumis sativus L), arbuza 

zwyczajnego (Citrulus lanatus), dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima 

Duch.), dyni figolistnej (Cuburbita ficifolia Bouché) czy tykwy pospolitej 

(Lagenaria siceraria Standl.) [10]. 

 Opisywano zarówno proces bezpośredniej, jak i pośredniej regeneracji 

z wykorzystaniem różnych rodzajów eksplantatów, takich jak wierzchołki 

pędów, węzłów, korzeni, liści czy liścieni [11]. Chee [12] jako pierwsza 

opisała proces embriogenezy somatycznej z dojrzałych nasion dyni na 

pożywce MS uzupełnionej 2,4-D lub kombinacją 2,4,5-T (kwas 2,4,5-

trichlorofenoksyoctowy), BAP (6-benzyloaminopuryna) i KIN. Rośliny 

potomne uzyskano w ciągu 4 miesięcy trwania kultury. Somatyczna 

embriogeneza i regeneracja roślin została opisana dla kultury wierzchołka 

wzrostu pędu u Cucurbita pepo L cv. YC 60 [13], a także dla eksplantatów 

z hipokotyli dyni [14, 15]. Procedurę regeneracji opisano również dla 



Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na indukcję tkanki kalusowej i morfogenezę 
 dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.) 

 

65 

eksplantatów pochodzących z liścieni dwóch odmian C. maxima Duch. 

hodowanych na pożywce MS uzupełnionej 1 mgL
-1 

BAP [16]. Pal i in. [11] 

zanotowali wysoki procent indukcji tkanki kalusowej dla fragmentów hipo-

kotyli i liścieni dwóch odmian C. pepo L. Bulum i Rumbo wykorzystując 

podłoża MS z dodatkiem 2,5 mg  L
-1  

2,4-D. Jednakże eksplantaty po-

chodzące z hipokotyla wykazywały większą tendencję do tworzenia tkanki 

kalusowej niż eksplantaty pochodzące z liścieni. Jednocześnie autorzy nie 

uzyskali indukcji tkanki kalusowej na podłożach nie zawierających 2,4-D. 

Zastosowanie pożywki MS uzupełnionej kombinacjami  2,4-D i KIN 

w przypadku eksplantatów liściowych, z łodygi i węzłowych najefekty-

wniej stymulowało powstawanie tkanki kalusowej u Telfairia occidentalis 

Hook F. (Cucurbitaceae) [17]. 

Podobne wyniki  indukcji kalusa z segmentów węzłowych dyni uzyskali 

Haque i in. [18] stosując kombinację auksyny i cytokininy, odpowiednio: 

2,4-D i BAP. Z kolei największy stopień ryzogenezy dla dyni uzyskali na 

podłożu zawierającym 1,5 mgL
-1

 IBA.  

5. Wnioski 

1. Proces ryzogenezy obserwowano na podłożach uzupełnionych 

kombinacjami auksyn i cytokinin oraz cytokinin i gibereliny, a także na 

podłożu kontrolnym bez dodatku roślinnych regulatorów wzrostu. 

2. Tkankę kalusową uzyskano na wszystkich testowanych kombinacjach 

pożywki hodowlanej. 

3. Najwięcej korzeni uzyskano na eksplantatach z liścieni hodowanych na 

pożywce MS uzupełnionej kombinacją 0,2 mgL-1 KIN + 1 mgL-1 

NAA, natomiast w przypadku hipokotyli na pożywce MS uzupełnionej 

1 mgL-1 KIN + 0,2 mgL-1 NAA. 
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Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na indukcję tkanki kalusowej 

morfogenezę  dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.)  

Streszczenie 
Dynia zwyczajna (Cucurbita pepo L.) należy do rodziny Cucurbitaceae, której gatunki 

stanowią jedno z głównych źródeł pożywienia w wielu regionach świata. Zarówno owoce, 

jak i nasiona dyni zawierają wiele składników odżywczych, ponadto szeroko opisywane są 

ich właściwości antyoksydacyjne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwcukrzy-
cowe i przeciwzapalne. W Polsce dynia znana była już w XVI wieku jako roślina lecznicza 

i uprawiana dla celów medycznych. Obecnie jej uprawa nie przekracza 1% ogólnej 

produkcji warzyw.Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu roślinnych 

regulatorów wzrostu, szczególnie kinetyny (KIN), kwasu naftylooctowego (NAA), kwasu 
2,4-dichlorofenoksy-octowego (2,4-D) i kwasu giberelinowego (GA3) na indukcję tkanki 
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kalusowej oraz morfogenezę C. pepo. W doświadczeniu zastosowano siedem kombinacji 

roślinnych regulatorów wzrostu (PGRs) oraz pożywkę MS bez dodatku hormonów jako 

kontrolę. Wykorzystano dwa rodzaje eksplantatów: fragmenty liścieni i hipokotyli. 

Eksplantaty pobrano z 14-dniowych siewek dyni pozyskanych w kulturze in vitro. 
Makroskopowe obserwacje hodowli przeprowadzano w 7-dniowych odstępach. Wyniki 

doświadczenia opracowano statycznie określając procent wytworzenia tkanki kalusowej 

oraz średnią liczbę powstałych korzeni. Dane zostały opracowane z użyciem testów 

ANOVA i Tukeya przy poziomie istotności α=0,05. Wysoki poziom indukcji tkanki 
kalusowej był obserwowany w prawie wszystkich kombinacjach regulatorów wzrostu. 

Największą liczbę  korzeni w przeliczeniu na eksplantat w przypadku  hipokotyli 

obserwowano na pożywce MS uzupełnionej 1 mgL-1 KIN + 0,2 mgL-1 NAA natomiast 

w przypadku liścieni – MS z dodatkiem 0,2 mgL-1 KIN + 1 mgL-1 NAA. 
Słowa kluczowe: dynia, tkanka kalusowa, hormony roślinne 

The role of plant growth regulators on callus induction and 

morphogenesis of pumpkin (Cucurbita pepo L.) 

Abstract 

Pumpkin (Cucurbita pepo L.) belongs to the Cucurbitaceae family, which is a major source 

of food in many regions of the world. Both the fruits and seeds of pumpkin contain many 

nutrients; moreover, their antioxidant, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, and 
antidiabetic activities have been widely described. In Poland, the pumpkin was known in the 

sixteenth century as a medicinal plant and it was widely cultivated for medical purposes. 

Nowadays, pumpkin cultivation does not exceed 1% of the total grown vegetables. The aim 

of the study was to determine the influence of plant growth hormones, especially kinetin 
(KIN), naphthaleneacetic acid (NAA), 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), and 

gibberelic acid (GA3) on callus induction and morphogenesis of C. pepo L. Seven 

combinations of plant growth regulators (PGRs) and MS medium without hormones as 

a control were used in the experiment. Two kinds of explants, i.e. cotyledons and 
hypocotyls, were used. Explants were collected from 14-day-old in vitro cultured pumpkin 

seedlings. Macroscopic observations of the cultures were made weekly. The experiment 

results were subjected to statistical analysis, the percentage of callus tissue formation and 

the average number of roots were evaluated. Data were analysed with ANOVA and Tukey 
tests at α=0.05. Massive callogenesis in almost all of the combinations of PGRs used 

was observed. The best root formation for hypocotyl explants was obtained on MS medium 

supplemented with 1 mgL-1 KIN + 0,2 mgL-1 NAA and for cotyledon explants – on MS 

medium supplemented with 0,2 mgL-1 KIN + 1 mgL-1 NAA. 
Keywords: pumpkin, callus tissue, plant growth regulators.  
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Budowa morfologiczna ziaren pyłku truskawki 

Fragaria x ananassa cv. 'Mount Everest' 

1. Wprowadzenie  

Rośliny okrytonasienne są jedną z najliczniej reprezentowanych grup. 

Obejmują blisko 260 000 gatunków tworzących 453 rodziny. Duża 

różnorodność gatunkowa Angiospermae przejawia się w znacznym zróż-

nicowaniu ich budowy. Najistotniejszą systematyczną cechą roślin 

okrytonasiennych jest wytwarzanie kwiatów, a w nich organów genera-

tywnych – słupka oraz pręcików [1]. Rośliny okrytozalążkowe zostały po-

dzielone na dwie klasy: jedno- i dwuliścienne. Zdecydowaną większość 

stanowią rośliny dwuliścienne, w obrębie których wyróżniono m.in. pod-

klasę Rosidae - różowate. W obrębie tej podklasy znajdują się rośliny 

drzewiaste, krzewy, rośliny zielne, jak również sukulenty. Najbardziej 

reprezentatywnym rządem tej podklasy jest rząd Rosales – różowce, w nim 

rodzina Rosaceae - różowate. Rodzina Rosaceae obejmuje liczne rośliny 

użytkowe o dużym znaczeniu gospodarczym, takie jak jabłoń, śliwa, 

poziomka, malina oraz truskawka [2].  

Powszechnie znana truskawka, a właściwie poziomka truskawka – 

Fragaria x ananassa jest mieszańcem dwóch gatunków. Mieszaniec 

powstał po spontanicznym skrzyżowaniu amerykańskich poziomek: po-

ziomki wirginijskiej (F. virginiana) oraz poziomki chilijskiej (F. chiloensis). 

Miało to miejsce w Europie, w jednym z holenderskich ogrodów bota-

nicznych w XVIII wieku bądź na francuskim dworze na polecenie władcy 

Francji Ludwika XIV [3, 4, 5].  

Truskawka uprawiana jest we wszystkich krajach klimatu 

umiarkowanego, chłodnego, jak również w krajach klimatu 

podzwrotnikowego. Największymi potęgami w produkcji tych owoców są 

Stany Zjednoczone, Japonia i Chiny. Polska zajmuje czołowe miejsce 

wśród największych europejskich i światowych producentów [6]. Trus-

kawka w Polsce odgrywa dużą rolę w produkcji wszystkich owoców. 

Według danych z 2012 roku, średnia roczna produkcja tego owocu 

w Polsce wynosi około 180 – 200 tys. ton. Daje to drugie miejsce 

w krajach Unii Europejskiej. Wysoka pozycja Polski na rynku truskawek 

                                                                   
1agaleszczuk@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin 
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jest wynikiem przede wszystkim dużej powierzchni uprawy oraz po-

siadania korzystnych warunków klimatyczno-glebowych do jej uprawy [6, 7]. 

Rozmnażanie jest kluczowym elementem w cyklu życiowym roślin 

wyższych. Jest to proces skomplikowany, przebiegający w kilku fazach. 

Miejscem, w którym zachodzą wszystkie etapy rozmnażania genera-

tywnego jest kwiat. Biorą w nim udział ziarna pyłku wraz z łagiewkami 

pyłkowymi jako gametofity męskie oraz słupek stanowiący organ żeński. 

Wewnątrz słupka, w zalążku znajduje się gametofit żeński, czyli woreczek 

zalążkowy [8, 9]. 

Ziarna pyłku powstają na skutek szeregu procesów zachodzących 

w pręciku [9]. Pojedynczy pręcik składa się z nitki pręcikowej i główki. 

Dzięki nitce możliwe jest przytwierdzenie pręcika do dna kwiatowego oraz 

transport wody i związków organicznych do główki pręcika. Główka 

pręcika zbudowana jest z dwóch pylników połączonych za pomocą 

łącznika. Każdy pylnik składa się z dwóch woreczków pyłkowych, w któ-

rych rozwijają się mikrospory, a następnie ziarna pyłku [10]. Woreczki 

pyłkowe są odpowiednikiem mikrosporangiów. Ich ściana jest zbudowana 

z czterech stref. Najbardziej zewnętrzna z nich stanowi warstwę komórek 

skórki okrywającej wydłużoną główkę. Tuż pod nimi różnicują się komórki 

o wzmocnionych ścianach, poprzez włókienkowate zgrubienia składające 

się z celulozy. Jest to endothecium. Zgrubienia te naprężają się, co skutkuje 

pękaniem woreczków pyłkowych i wysypy-waniem ziaren pyłku. Pod 

endothecium rozwija się 3 – 5 warstw komórek budujących warstwę 

pośrednią, a w czterech uwypukleniach główki pręcika tworzą się pasma 

komórek sporogennych, które wypełnione są licznymi ziarnami skrobi 

i tłuszczami. Najbardziej wewnętrzną warstwą ściany pylnika jest tapetum. 

Tworzą go zwarte komórki, które otaczają komórki sporogenne. 

Wyróżniono dwa typy tapetum: bardziej pospolite u jednoliściennych - 

tapetum ameboidalne oraz tapetum wydzielnicze – typowe dla dwu-

liściennych [11]. W wyniku kilku podziałów mitotycznych z komórek 

tkanki sporogennej powstają mikrosporocyty, zwane komórkami 

macierzystymi mikrospor (KMM). W procesie mikrosporogenezy 

z mikrosporocytów formuje się tetrada mikrospor. Mikrospora stanowi 

pierwszą komórkę haploidalnego pokolenia, z której rozwinie się gametofit 

męski, czyli ziarno pyłku [10].  

Każde dojrzałe ziarno pyłku zbudowane jest z komórki wegetatywnej 

i generatywnej, otoczonych sporodermą - ścianą o wyjątkowej strukturze. 

Sporoderma ziarna pyłku jest najbardziej skomplikowaną i najtrwalszą 

ścianą komórkową. Składa się z zasadniczych dwóch warstw: pekto – 

celulozowej intyny oraz sporopoleninowej egzyny. Charakterystyczne 

urzeźbienie ziaren pyłku jest wynikiem tworzenia przez warstwę egzyny 
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zagłębień, porów czy bruzd. Mogą one przybierać postać buławek, ziaren, 

prętów bądź ostro zakończonych struktur. Struktura egzyny jest stała 

genetycznie i specyficzna dla gatunku dzięki determinacji przez genom 

sporofitu [1, 10, 11, 12].  

Wiele cech ziaren pyłku, takich jak wielkość, kształt, ilość apertur czy 

ukształtowanie egzyny odgrywa rolę w klasyfikowaniu i przyporządko-

wywaniu gatunków do właściwych rodzin, a nawet rozróżniania 

poszczególnych odmian. [13, 14, 15]. Jak dotąd klasyfikowano odmiany 

jabłoni [16], gruszy [17], wiśni [18] czy winorośli [19], na podstawie 

długości, szerokości ziaren pyłku oraz ukształtowania powierzchni egzyny. 

Ponadto cechy morfologiczne budowy ziaren pyłku dostarczają wiele 

informacji na temat pochodzenia danego gatunku i zmienności w poszcze-

gólnych grupach roślin [18, 20]. 

W niniejszej pracy przeanalizowano cechy morfologiczne oraz zdolność 

kiełkowania ziaren pyłku truskawki odmiany 'Mount Everest'. Cechy 

morfologiczne pozwalają określić prawidłowy rozwój męskiego gameto-

fitu, natomiast zdolność kiełkowania ziaren pyłku jest ważnym krokiem do 

uzyskania materiału reprodukcyjnego. Tego typu badania przeprowadzano 

na wielu odmianach truskawki [21], natomiast nie ma jak dotąd doniesień 

dotyczących odmiany 'Mount Everest'. Badanie fazy progamicznej ma 

ogromne znaczenie dla poznania biologii nowych odmian uprawnych, co 

przekłada się na zwiększenie plonów nasion i owoców [8, 22]. 

2. Cel pracy  

Celem naukowym pracy było określenie cech budowy morfologicznej 
pylników oraz ziaren pyłku Fragaria x ananassa odmiany 'Mount Everest'. 
Szczególną uwagę poświęcono morfologicznym różnicom prawidłowo 
zbudowanych oraz posiadających wady rozwojowe ziaren pyłku. Celem 
badań było również określenie zdolności kiełkowania ziaren pyłku 
truskawki badanej odmiany. 

3. Materiał i metody 

3.1. Materiał roślinny 

Pąki kwiatowe Fragaria x ananassa (Duch.) odmiany 'Mount Everest' 
pobierane do badań pochodziły z poletka doświadczalnego Zakładu 
Anatomii i Cytologii Roślin w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. 
Badania przeprowadzano w okresie od maja do września w latach 2012-
2014.  
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3.2. Metody badawcze 

3.2.1. Badania w mikroskopie świetlnym jasnego pola 

3.2.1.1. Reakcja PAS 

Zebrane pąki kwiatowe utrwalono w roztworze Carnoy'a, który jest 

mieszaniną alkoholu etylowego 96% oraz kwasu octowego połączonych 

w stosunku 3:1. Utrwalony materiał odwodniono w szeregu alkoholi 

o wzrastającym gradiencie stężeń, a następnie przesycono parafiną [23]. 

Uzyskane parafinowe bloczki krojono na skrawki o grubości 8-10 µm, na 

mikrotomie obrotowym (Leica RM2125RTS). Następnie skrawki przy-

klejono do szkiełek podstawowych za pomocą lepiku Haupt'a. 

Do wykrywania nierozpuszczalnych polisacharydów zastosowano reakcję 

PAS z użyciem pararozaniliny wchodzącej w skład odczynnika Schiffa. 

Szkiełka z materiałem roślinnym wybarwiono do momentu uzyskania 

pożądanej intensywności barwy amarantowej. Preparaty analizowano 

i fotografowano w mikroskopie świetlnym (Olympus AX-70PROVIS) 

z kamerą (Olympus Camedia C-5060).  

3.2.1.2. Barwienie błękitem toluidyny 

Wypreparowane z paków kwiatowych pylniki z ziarnami pyłku 

utrwalono w mieszaninie 4% paraformaldehydu i 0,25% aldehydu 

glutarowego w 0,15M buforze fosforanowym (PBS). Materiał zanurzony 

w utrwalaczu poddano odpowietrzeniu za pomocą pompy próżniowej 

a następnie pozostawiono w temperaturze pokojowej na 12 godzin. 

Utrwalone ziarna pyłku płukano (2 x w buforze fosforanowym), następnie 

odwodniono w szeregu alkoholi o wzrastającym gradiencie stężeń i przesy-

cono żywicą LR-White. Uzyskane bloczki krojono na ultra-mikrotomie 

(Reichert Ultracut S), na półcienkie skrawki o grubości 1 µm. Skrawki 

umieszczono na szkiełkach podstawowych i barwiono błękitem toluidyny. 

Obserwacje preparatów przeprowadzono za pomocą mikroskopu świetlnego 

(Olympus AX - 70 PROVIS) z kamerą (Olympus Camedia C - 5060). 

3.2.1.3. Kiełkowanie ziaren pyłku 

Z zamkniętych oraz otwartych pąków kwiatowych pobrano ziarna pyłku 

i umieszczono na pożywce Brewbakera i Kwacka [24]. Obserwacje 

kiełkowania ziaren pyłku prowadzono pod mikroskopem świetlnym 

(NIKON Eclipse Ti-S); Kiełkujące w łagiewki ziarna pyłku rejestrowano 

w kolejnych 15–minutowych odstępach czasu.  
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3.2.2. Badania w mikroskopie elektronowym skaningowym 

W celu dokonania obserwacji w mikroskopie skaningowym pręciki 

utrwalono w FAA (mieszanina formaldehydu, kwasu octowego i alkoholu 

etylowego 70%). Następnie materiał płukano w buforze fosforanowym 

i odwodniono we wzrastających stężeniach alkoholu etylowego. Chcąc 

uniknąć zniekształcenia powierzchni badanych próbek przeprowadzono 

suszenie w punkcie krytycznym (metoda CPD). Próbki umieszczono na 

stolikach aluminiowych i pokryto złotem technicznym w napylarce 

próżniowej. Analizy i obserwacje obrazu dokonano w mikroskopie 

elektronowym skaningowym (VEGA 3 LMU). 

3.2.3. Badania w mikroskopie sił atomowych 

Badany materiał poddano również obserwacji w mikroskopie sił 

atomowych (AFM). Ze świeżych pąków kwiatowych izolowano 

pojedyncze ziarna pyłku i umieszczono na stolikach aluminiowych. 

Dokładną analizę struktury powierzchni ziaren pyłku dokonano za pomocą 

mikroskopu AFM (Veeco, Nano Scope V), a uzyskane wyniki opracowano 

przy użyciu programu Nano Scope Analysis . 

4. Analiza wyników  

W ostatnich latach wprowadzono do produkcji bardzo atrakcyjne 

odmiany truskawek. Nowe odmiany dorównują walorami smakowymi 

owoców odmianom dotychczas uprawianym oraz przewyższają je odpo-

rnością na choroby i wysoką plennością. Truskawka 'Mount Everest' jest 

jedną z najmłodszych odmian, dotychczas nie opisaną pod kątem anatomii 

i embriologii. Cechą wyróżniającą tą odmianę są szybko rosnące rozłogi, 

osiągające długość 1,4m, co pozwala na „wspinanie się‖ rośliny po 

ścianach i podporach [25]. Taka forma wzrostu zwiększa nie tylko walory 

estetyczne tej odmiany ale także stanowi cenną cechę ze względów 

ekonomicznych, gdyż w hodowlach wielkopowierzchniowych umożliwia 

to zwiększenie liczby sadzonek na powierzchni uprawy. 

Kwiat Fragaria x ananassa odmiany 'Mount Everest' jest koloru 

białego, o pięciu lub sześciu okrągłych płatkach korony. Jest obupłciowy, 

z pręcikami i słupkami usytuowanymi na rozrośniętym dnie kwiatowym 

charakterystycznym dla wszystkich truskawek. Długość poszczególnych 

pręcików w obrębie kwiatu nie jest jednakowa, co świadczy o niesynchro-

nicznym rozwoju pręcików (Fot. 1).  
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Fot. 1 Kwiat truskawki Fragaria x ananassa odmiany 'Mount Everest' 

 

Fot. 2 a,b Pręcik i główka pręcika z wysypującymi się ziarnami pyłku truskawki 

Fragaria x ananassa odmiany 'Mount Everest'  

Pręciki truskawki posiadają zróżnicowaną budowę morfologiczną 

w zależności od stadium ich rozwoju. Typowy, prawidłowo wykształcony 

pręcik zbudowany jest z nitki, na której szczycie znajduje się główka prę-

cika (Fot. 2 a). Dojrzałe ziarna pyłku opisywanej odmiany wysypują się 

z pylników szczelinami powstającymi przez pęknięcie pylników wzdłuż 

miejsca połączenia dwóch mikrosporangiów.  

Główki pręcików badanej odmiany posiadają skomplikowaną rzeźbę 

powierzchni, co widoczne było na obrazach z mikroskopu elektronowego 

skaningowego (Fot. 2 a, b). Powierzchnia  zewnętrzna główki pręcika jest 

usiana małymi zagłębieniami i nitkowatymi żłobieniami, ciągnącymi się 

wzdłuż całych pylników (Fot. 2 b).  

a b 



 
Agata Leszczuk, Anna Kasprzyk - Pawelec, Ewa Szczuka 

 

74 

Fot. 3 a, b Przekrój poprzeczny przez fragment pylnika truskawki Fragaria x ananassa odmiany 

'Mount Everest' wraz z widocznymi nierównomiernie rozmieszczonymi ziarnami pyłku (a) 

Ziarna pyłku truskawki Fragaria x ananassa odmiany 'Mount Everest' - prawidłowo zbudowane 
oraz ziarna pyłku z zaburzeniami rozwojowymi (strzałka) (b) 

Główka pręcika zbudowana jest z czterech worków pyłkowych. Naj-

bardziej zewnętrzną tkankę mikrosporangium stanowi epiderma. Tuż pod 

nią znajduje się warstwa mechaniczna – endothecium. Komórki 

tej warstwy są wzmocnione włókienkowatymi zgrubieniami składającymi 

się głównie z celulozy. Pod warstwą endothecium rozwija się warstwa 

komórek po-średnich oraz tapetum – najbardziej wewnętrzna warstwa 

ściany mikrosporangium. W środku (loculus) otoczone przez zwarte tapetum, 

różnicują się pasma komórek sporogennych. Z komórek tkanki sporo-

gennej, po podziale mejotycznym powstają mikrospory, które następnie 

w procesie gametogenezy przekształcają się w dojrzałe ziarna pyłku 

(Fot. 3a). U badanej truskawki, obserwowane w loculus ziarna pyłku były 

morfologicznie zróżnicowane. Nieprawidłowo wykształcone ziarna były 

wyraźnie obkurczone oraz po reakcji PAS barwiły się na różowo (Fot. 3 b – 

strzałka). Natomiast prawidłowo zbudowane ziarna pyłku były znacznie 

większe oraz wybarwiały się na czerwono (Fot. 3 b).  

Badania cytologiczne ziaren pyłku uwidoczniły wyraźne różnice 

pomiędzy prawidłowymi i sterylnymi ziarnami pyłku. Sterylne ziarna 

pyłku mają zdeformowane kształty, a ich gruba sporoderma jest po-

wyginana, nadając ziarnom pyłku różnorodne, nieregularne kształty. 

Komórki zdegenerowane posiadają skondensowaną, intensywnie obkurczo-

ną cytoplazmę, w postaci grudek, a niektóre są pozbawione jej całkowicie 

(Fot. 4 a). Ziarna pyłku prawidłowo zbudowane wypełnione są całkowicie 

gęstą cytoplazmą, która jest otoczona ukształtowaną sporodermą. Gruba 

dwuwarstwowa sporoderma (złożona z egzyny i intyny) posiada trzy 

wgłębienia – apertury.(Fot. 4 b). 

b a 
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Fot. 4 Ziarna pyłku truskawki Fragaria x ananassa odmiany 'Mount Everest'. Widoczne 

ziarna pyłku o regularnym kształcie i prawidłowej budowie oraz sterylne (strzałka) (a). 

Powiększone ziarno pyłku truskawki Fragaria x ananassa odmiany 'Mount Everest' 
o prawidłowej budowie, z zaznaczonymi strzałkami aperturami (b) 

Morfologiczne cechy a w szczególności strukturę powierzchni ziaren 

pyłku badanej truskawki obserwowano także przy użyciu mikroskopu 

elektronowego skaningowego (SEM) oraz mikroskopu sił atomowych 

(AFM). Powierzchnia egzyny u prawidłowo zbudowanego ziarna pyłku jest 

nierówna, posiada regularne, podłużne listwy, tworzące uwypuklenia (Fot. 5a). 

Taki typ urzeźbienia sporodermy nazwano prążkowanym (typ striate) [26]. 

Dzięki zastosowaniu AFM, wykorzystującego siły oddziaływań między-

atomowych, możemy zaobserwować  szczegóły prążkowanego urzeźbienia 

egzyny. Obserwowano gładkie grzbiety uwypukleń oraz szorstką i wyra-

źnie grudkowatą powierzchnię sporodermy w zagłębieniach (Fot. 5 b). 

Nieprawidłowo zbudowane ziarna pyłku obserwowane w SEM, pomimo 

widocznego wyraźnego obkurczenia, posiadały charakterystyczne dla 

truskawki urzeźbienie egzyny. Sugeruje to, że pomimo degeneracji ko-

mórki nastąpiło prawidłowe uformowanie prążków egzyny (Fot. 5 c).  

W celu określenia zdolności żywotnych ziaren pyłku do kiełkowania 

w łagiewkę pyłkową, hodowano ziarna pyłku na pożywce Brewbakera 

i Kwacka. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na słabą zdolność do 

kiełkowania ziaren pyłku truskawki odmiany ‗Mount Everest‘ w stosunku 

do innych odmian (‗Selva‘, ‗Senga Sengana‘ – badania własne). Po upły-

wie 3 godzin inkubacji pyłku w pożywce stwierdzono, że około 50% ziaren 

kiełkuje w łagiewki pyłkowe. Wśród ziaren pyłku kiełkujących w łagiewkę, 

niektóre odznaczały się wyraźnie szybszym tempem kiełkowania. Po umie-

szczeniu pyłku na pożywce obserwowano kiełkowanie ziaren pyłku 

w łagiewki po upływie 15 minut (Fot. 6a). Analizy przeprowadzone w 15 

minutowych odstępach, pozwoliły obserwować kolejne kiełkujące ziarna 

pyłku, oraz wzrost łagiewek pyłkowych (Fot. 6 b – h).  

a b 
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Fot. 5 a – c Prawidłowo zbudowane ziarno pyłku truskawki Fragaria x ananassa odmiany 

'Mount Everest' - SEM(a).Powierzchnia ziarna pyłku truskawki Fragaria x ananassa 

odmiany 'Mount Everest' – AFM(b). Prawidłowo zbudowane oraz sterylne (strzałka) ziarno 

pyłku truskawki Fragaria x ananassa odmiany 'Mount Everest' – SEM(c). 

 
Fot. 6 a - h Kiełkujące ziarna pyłku truskawki Fragaria x ananassa odmiany 'Mount Everest'. 
Widoczne ziarna pyłku kiełkujące w łagiewkę pyłkową po 30 min. (a), 45 min. (b), 60 min 

(c), 75 min. (d), 90 min. (e), 110 min. (f), 150 min. (g) oraz 180 minutach inkubacji na 

pożywce Brewbakera i Kwacka (h) 

b c 

a 

a 
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5. Wnioski 

Pręciki truskawki Fragaria x ananassa odmiany ‗Mount Everest‘ 
są zbudowane z nitki i główki pręcika w sposób typowy dla innych odmian 
z rodzaju Fragaria. Także urzeźbienie powierzchni główki pylnika oraz jej 
pękanie po dojrzeniu ziaren pyłku jest charakterystyczne dla tego rodzaju. 
Ziarna pyłku badanej odmiany posiadają trzy apertury oraz chara-
kterystyczną skulpturę typu striate. Podłużne bruzdy posiadają gładki 
grzbiet natomiast zagłębienia są wyraźnie grudkowate. W mikrospo-
rangiach obserwowano  prawidłowe i zdegenerowane ziarna pyłku w sto-
sunku 1:1. Hodowane w  warunkach in vitro dojrzałe ziarna pyłku kiełkują 
w łagiewki pyłkowe. Maksymalne kiełkowanie, 50% ziaren pyłku, 
obserwowano po 3 godzinach hodowli, co wskazuje na słabszą zdolność 
kiełkowania od innych odmian Fragaria x ananassa. 
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Budowa morfologiczna ziaren pyłku truskawki Fragaria x ananassa 

cv. 'Mount Everest' 

Streszczenie  

Celem pracy było zbadanie budowy pylników i ziaren pyłku truskawki Fragaria x ananassa 
u jednej z młodszych odmian – 'Mount Everest'. Tworzy ona długie rozłogi, sięgające 1,4m. 

Często jest wykorzystywana do skrzynek balkonowych i wiszących koszy. Istotne znaczenie 

w procesie płciowego rozmnażania wykorzystywanego do otrzymywania nowych odmian 

truskawki, ma żywotność ziaren pyłku. Do zbadania struktury morfologicznej ziaren pyłku 
truskawki wybrano metody z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), 

mikroskopu sił atomowych (AFM), jak również techniki barwienia, tj. reakcja PAS oraz 

barwienie błękitem toluidyny, które umożliwiły obserwację obiektów za pomocą mikro-

skopii świetlnej jasnego pola. Przeprowadzone badania pokazują, że główki pręcików 
badanej odmiany posiadają typową budowę dla roślin okrytonasiennych. Ścianę pylnika 

budują cztery warstwy - epiderma, endothecium, warstwa pośrednia i tapetum. Zia-na pyłku 

truskawki odmiany 'Mount Everest' mają charakterystyczną rzeźbę powierzchni. Posiadają 

trzy apertury, przez które kiełkuje łagiewka pyłkowa. 
Słowa kluczowe: ziarna pyłku, budowa morfologiczna ziaren pyłku, Fragaria x ananassa 

The morphological structure of pollen grains of Fragaria x ananassa 

cv. 'Mount Everest' strawberry 

Abstract  
The aim of the study was to examine the structure of anthers and pollen grains in one of the 

youngest strawberry cultivars Fragaria x ananassa – 'Mount Everest'. It‘ s producing long 

runners up to 1,4 m. It is often used to window boxes and hanging baskets. Viability 

of pollen grains is important in the process of sexual reproduction aimed at obtaining new 
varieties. To investigate the morphological structure of strawberry pollen grains, many 

methods using scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM), 

as well as easy techniques, for example the PAS reaction and toluidine blue staining, which 

allowed observation of the objects using bright field light microscopy, were chosen. The 
research shows that anthers in the analysed cultivar have a typical structure of Angiosperms. 

The anther wall is formed of four layers - epidermis, endothecium, the tapetum, and the 

intermediate layer. The pollen grains of the cultivar 'Mount Everest' have characteristic surface 

sculpture. They have three apertures from which the pollen tube germinates.  
Keywords: pollen grains, morphology of pollen grains, Fragaria x ananassa 
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Truskawka ananasowa (Fragaria x ananassa) – 

roślinny materiał badawczy 

1. Wstęp  

Najczęściej uprawianą rośliną z rodzaju Fragaria jest mieszaniec 
Fragaria x ananassa (Duch.). F. x ananassa czyli truskawka, należy do 
rzędu różowców (Rosales), rodziny różowatych (Rosaceae). Nazwa rodzaju 
Fragaria pochodzi od łacińskiego słowa fragrans, co oznacza wonny, 
aromatyczny, ładnie pachnący. Nazwa jest adekwatna do właściwości 
owoców tego mieszańca. Powszechnie używaną, polską nazwę truskawka 
zawdzięcza łamliwości delikatnych pędów, gdyż staropolskie trukać znaczy 
łamać się [1]. W językach anglosaskich nazwa gatunku pochodzi od 
ułożenia dojrzałych owoców na ziemi, dlatego w angielskim mamy 
strawberry, „jagodę na słomie‖, a w niemieckim Erdbeere, „jagodę ziemną‖. 

W Polsce truskawka ananasowa (F. x ananassa Duch.) odgrywa istotną 
ekonomicznie rolę, zwłaszcza na terenie Lubelszczyzny. Owoce truskawki 
znajdują się na drugim miejscu (po jabłkach) w rankingu wielkości 
produkcji owoców. Decydują o tym wieloletnie tradycje oraz korzystne 
warunki glebowo-klimatyczne do jej uprawy [1,3]. 

2. Cel pracy  

Celem pracy było przedstawienie badań, w których materiał badawczy 

stanowiły gatunki z rodzaju Fragaria. Szczególna uwaga została 

poświęcona morfologii, właściwościom i zawartości związków bioak-

tywnych w owocach, fotoperiodyzmowi oraz badaniom genetycznym 

Fragaria x ananassa.  

3. Gatunki rodzaju Fragaria  

Rodzaj Fragaria obejmuje 22 gatunki, w tym 13 diploidów, 4 tetra-

ploidów, 1 odmiany heksaploidalnej i 4 octoploidów [2]. Truskawka 

ananasowa stanowi octoploid gatunku hybrydowego (2n=8x=56), pocho-

dzących z międzygatunkowej hybrydyzacji F. chiloensis (L.) i F.virginiana 

(Mill.) [3]. Dzikie gatunki Fragaria występują na wszystkich kontynentach 

z wyjątkiem Antarktydy. Zarówno ilość jak i częstość występowania tych 

                                                                   
1 justolia@ukr.net, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin 
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gatunków na różnych kontynentach jest bardzo zróżnicowana. Największa 

różnorodność gatunkowa jest opisywana w Ameryce Północnej, Europie 

i Azji. Najmniej gatunków występuje w Ameryce Południowej (Fragaria 

vesca i Fragaria chiloensis), Afryce i Australii (na obu kontynentach 

introdukowano gatunek Fragaria vesca). Wśród dzikich gatunków rodzaju 

Fragaria Ameryki Północnej najliczniej reprezentowana jest F. vesca 

i F. virginiana. Rzadziej występuje F. chiloensis. Ponadto oba pierwsze 

gatunki występują równomiernie na terenie w środkowej części kontynentu, 

a Fragaria chiloensis tylko w części zachodniej. Z kolei w Europie domi-

nującym gatunkiem jest Fragaria vesca; rzadziej notuje się obecność 

F. moschata i F. viridis. Dzikie gatunki Fragaria najlicznej występują 

w Azji: F. vesca, F. bucharica, F. mandshurica, F.orientalis, F. viridis, 

F. penta-phylla, F. chinensis i kilka gatunków endemicznych [4]. 

4. Morfologia i pokrój rośliny rodzaju Fragaria 

Wszystkie gatunki Fragaria są stosunkowo niskimi, zielnymi bylinami 

rozmnażającymi się wegetatywnie za pomocą rozłogów, zapylanymi przez 

owady i wytwarzającymi mięsiste owoce. Rozłogi wytwarzane w dużej 

liczbie pod koniec sezonu wegetatywnego umożliwiają zachowanie cech 

rośliny macierzystej i wszystkie dają początek identycznym roślinom 

potomnym - klonom. Z kolei zapylenie umożliwia powstawanie orzeszków 

na rozrośniętym dnie kwiatowym tworzącym owoc rzekomy [5]. 

Pod względem morfologicznym zarówno pędy wegetatywne, jak 

i kwiaty poszczególnych gatunków Fragaria wykazują podobną budowę. 

Liście są trwałe, ciemnozielone i złożone z trzech listków. Wyrastają one 

ze skróconej łodygi. Różnej wielkości kwiaty są zbudowane w sposób 

typowy dla rodziny Rosaceae: działki kielicha, 5 płatków korony oraz 

pręcikowie i słupkowie, złożone z licznych pręcików i słupków. W naj-

bardziej typowym kwiecie występuje 5 płatków korony zabarwionych na 

biało, niekiedy z delikatnym odcieniem różowym. Bardzo rzadko, 

u odmian ozdobnych płatki zabarwione są na różowo (Fot.1) [5,6]. 
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Fot.1 Pokrój truskawki F. x ananassa odm. 'Pineberry' [fotografia własna] 

Podobną, jak opisano powyżej, budowę morfologiczną ma najczęściej 

uprawiany w Polsce i na świecie mieszaniec Fragaria x ananassa. Roślina 

ta jest mieszańcem dwóch gatunków poziomki z rodziny różowatych. 

Mieszaniec ten został uzyskany w Europie przez skrzyżowanie pochodzą-

cej ze wschodniej Ameryki Północnej poziomki wirginijskiej (F. virginiana 

Mill.) z poziomką czilijską (F. chiloensis Mill.), którego dokonano 

najprawdopodobniej w 1712 roku. W porównaniu do innych gatunków 

z rodzaju Fragaria ten mieszaniec osiąga większe rozmiary i jest 

materiałem wyjściowym do otrzymania licznych odmian [4,6]. 

 

  
 

Fot. 2 Rozłogi jednej rośliny F. x ananassa odm. 'Pineberry'. A, B – rozłogi z wąsami 

odpowiednio pierwszego i drugiego rzędu [fotografia własna] 

 

A 
 

B 
 

A 
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Fot. 3 Liście złożone trzech odmian F. x ananassa – 'Senga Sengana' (A), 'Mount 

Everest'(B), 'Pineberry' (C) [fotografia własna] 

  

Fot. 4 Morfologia kwiatu F. x ananassa  odm. 'Pineberry' – 5–płatkowy kwiat (A),             

7–płatkowy kwiat (B) [fotografia własna] 

Pod względem morfologicznym F. x ananassa jest typową rośliną 

rozetową. Jej częścią szkieletową jest krótka łodyga, nazywana koroną lub 

pędem skróconym. U nasady korony wyrastają korzenie, tworzące system 

korzeniowy typu wiązkowego. W skróconej górnej części znajdują się: liście 

złożone z 3 listków osadzonych na ogonkach liściowych, kwiatostany 

składające się z 5-25 kwiatów, rozłogi zwane „wąsami‖ oraz nowe skrócone 

pędy boczne. Kwiaty mają symetrię promienistą, są białe (czasami 

z delikatnym odcieniem różowym) i zazwyczaj 5 płatkowe (fot. 2, 3, 4) [6].  

5. Zawartość związków bioaktywnych w owocach 

Miękisz owoców truskawki Fragaria x ananassa zawiera wodę, 

węglowodany, kwasy organiczne, białka i błonnik. Procentowy udział tych 

składników przedstawia tab.1.  

Wśród związków zawartych w owocach F. x ananassa często badane 

są związki polifenolowe (schemat 1). Stanisław i wsp. [2004] oraz Wallece 

B 
 

A 
 

A
 A 

 A  
 

B
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C
 A 

 A  
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[2011] wyróżniają takie związki polifenolowe jak, fenolokwasy, flawonole, 

flavan-3-oli i inne związki bioaktywne [7,8]. Wśród fenolo-kwasów i ich 

pochodnych podkreśla się dominację p-kumaroilo-glukozy [9].  

Tab. 1 Zawartość związków chemicznych w owocach Fragaria x ananasa [6] 

Skład owoców Fragaria x ananassa 

 Związek chemiczny Zawartość [%] 

1. Woda 85-93 

2. Cukry 6-9 

3. Kwasy organiczne 0,8-1,3 

4. Białka 0,6-1 

5. Błonnik 1,4-2,2 

 

W owocach F. x ananassa oprócz cukrów, kwasów organicznych 

i innych związków wymienionych powyżej znajdują się, składniki 

mineralne takie jak żelazo, kobalt, mangan, wapń, fosfor oraz garbniki, 

pektyny i cenne witaminy takie jak A, B1, B2, B3, PP. Ostatnia 

z wymienionych witamin reguluje dotlenienie krwi, zapobiegając 

jednocześnie zlepianiu się ciałek czerwonych [8,13].  

 

 

 

 

 Związki  

 

                

 

Fenolokwasy 

protokatechowy 

wanilinowy 

p-hydroksybenzoesowy 

5‘-gallochinowy 

p-kumarowy 

glukozyd kwasu p-kumarowego 

kawoilo glukoza 

feruilo glukoza,  

p-kumaroilo-glukoza 

 

 

polifenolowe 

 

 

 

Flawonole 

glukuronid kamferol 

3-glukozyd kamferol 

3-glukuronid 

kwercetyn 

 

 

 

 

 

Flavan-3-oli 

(-)epikatechina 

(+)epikatechina 

(+)gallokatechina 

 

Schemat 1 Zawartość związków polifenolowych w owocach Fragaria x ananassa [7] 
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6. Właściwości truskawki 

Często podejmowanym tematem badań są właściwości owoców 

F. x ananassa, które są szeroko wykorzystywane w przemyśle farma-

ceutycznym. Badania wskazują, że zwiększone spożycie antocyjanów obniża 

ryzyko chorób układu krążenia, co jest najczęstszą przyczyną zgonów na 

świecie. Potwierdzono korzystny wpływ owoców truskawki w profilaktyce 

chorób serca [8]. Ponadto autorzy podkreślają znaczenie związków 

przeciwutleniających, np. polifenoli w hamowaniu aktywności komórek 

kancerogennych [7, 8]. Truskawki regulując pracę nerek i działając moczo-

pędnie obniżają ciśnienie. Owoce F. x ananassa zawierają też sporo 

pektyn, usuwających nadmiar złego cholesterolu (LDL). Spożywanie 

owoców truskawek pomaga w schorzeniach stawów, ponieważ owoce te 

mają zdolność usuwania kwasu moczowego, podrażniającego stawy. 

W związku z tym, truskawki powinni jeść również amatorzy mięsa, bo 

odkwaszają one organizm [8].  

Owoce F. x ananassa zawierają dużo przeciwutleniaczy, m.in. Kwerce-

tynę i kwas elagowy, które mają zdolność neutralizowania substancji 

rakotwórczych. Truskawki są wyjątkowo dobrym źródłem przeciw-

utleniaczy takich jak: kwas askorbinowy oraz polifenole, głównie 

antocyjany i flawonole. Dzięki wysokiej zawartości tych substancji owoce 

truskawki charakteryzują się jedną z najwyższych aktywności anty-

oksydacyjnych wśród wszystkich owoców [9]. Ogólna zawartość 

flawonoidów w truskawkach wynosi aż 5,2-8,2 mg/100 g świeżej masy, 

natomiast kwasów fenolowych 2,4-2,5 mg/100 g świeżej masy. Równie 

ważnymi składnikami truskawek są taniny elagowe i glikozydy kwasu 

elagowego, które rozkładają się na czysty kwas elagowy (jak już 

wspomniano) – związek wykazujący działanie przeciwnowotworowe. 

Kwas elagowy jest związkiem trudnodostępnym dla organizmu, ponieważ 

jest słabo wchłaniany przez jelita. Z kolei taniny i glikozydy kwasu 

elagowego są łatwo dostępne i absorbowane [12].  

Oprócz polifenoli wymienionych wcześniej, truskawki zawierają także 

proantocyjanidyny w ilości od 2 do 145 mg/100 g owoców, a także 

flawonole: kwercetynę i kempferol ograniczające uszkodzenia DNA. 

Truskawki odznaczają się niską kalorycznością (33 kcal/100 g), dlatego też 

są polecane w dietach odchudzających. Są stosowane przy przeziębieniach, 

nawracających infekcjach układu oddechowego, niedokrwistości, a także 

pomocniczo w leczeniu kamicy moczowej, kamicy żółciowej oraz nad-

ciśnienia tętniczego [10, 11]. 

Ponadto truskawki mają właściwości antybakteryjne. Wzmacniają 

organizm, działając wspomagająco w procesie produkcji krwi oraz oczysz-

czająco w układzie krwionośnym, a takrze regulują pracę wątroby 
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i wydzielanie żółci. Zawarte w nich składniki mineralne działają odkwa-

szająco i wzmacniająco na organizm. Dzięki solom organicznym popra-

wiają przemianę materii, a poprzez zawartość pektyn oczyszczają jelita 

z resztek pokarmu i mają istotny wpływ na poprawę flory bakteryjnej jelit. 

Zawarte w truskawkach mikroelementy ułatwiają spalanie tłuszczów, przez 

co spożywanie przez kilka dni z rzędu po ½ kg truskawek po 3 – 5 razy 

dziennie ułatwia odchudzanie [11,13].  

Na uwagę zasługują też przeciwgrzybicze właściwości owoców 

F. x ananassa. Są one zalecane przy leczeniu grzybicy (takie sposoby ich 

wykorzystania znane są od dawna w medycynie tradycyjnej). Podobnie jak 

czosnek, owoce truskawki zawierają substancje bakteriobójcze – fitocyny. 

Właściwości bakteriobójcze decydują o tym, że zaleca się je artretykom, 

cukrzykom, reumatykom oraz osobom cierpiącym na niewydolność lub 

inne schorzenia nerek jako środek zapobiegający infekcjom bakteryjnym. 

Ze względu na dużą zawartość witamin truskawka powinna być spożywana 

przez osoby cierpiące na anemię, bądź z problemami na podłożu niedoboru 

witamin. Osobom cierpiącym na bezsenność, niewielka porcja owoców 

przed snem może ułatwić zasypianie, gdyż zawierają one brom, który 

działa uspokajająco [13,14]. 

7. Fotoperiodyzm F. x ananassa 

Ilość i jakość produkowanych owoców jest zależna od czynników 

związanych z procesami kwitnienia. Dlatego też F. x ananassa jest częstym 

obiektem badań embriologicznych. Wśród wielu czynników, zmiana 

wzrostu wegetatywnego na generatywny u roślin jest zależna przede 

wszystkim od fotoperiodu i temperatury. Wymagania fotoperiodyczne są 

zróżnicowane u różnych odmian F. x ananassa (schemat 2). Według badań 

z 2006 roku w zależności od wymagań fotoperiodycznych możemy 

wyróżnić odmiany dnia krótkiego (SPD – ang. short day plants), długiego 

(DNP – ang. day  neutral plants) i odmiany EB (ang. everbearing), 

u których rozwój merystemu generatywnego jest indukowany podczas dni 

długich, ale owocują też późnym latem i jesienią, kiedy dni są krótkie [15].  

Badania wrażliwości fotoperiodycznej poszczególnych odmian Fragaria 

x ananassa mają znaczenie praktyczne przy planowaniu upraw polowych, 

ogrodowych i szklarniowych tej rośliny [15,17]. 
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               Fragaria x ananassa 

 

Odmiany SPD Odmiany EB    Odmiany DNP 

Odmiany niepowta-

rzające, dające jeden 

zbiór w okresie późnej 

wiosny i wczesnego lata. 

,Dukat‘; ,Elsanta‘; 

,Pandora‘; ,Paula‘; 

,Plena‘; ,Teresa‘; 

,Senga Sengana‘ 

Odmiany stałe 

owocujące, owo-cują 

dwukrotnie w ciągu 

sezonu. 

,Calypso‘;,Geneva‘, 

,Irvine‘,; ,Ostara‘, 

,Rapella‘; ,Tango‘ 

Odmiany obojętne na długość dnia, 

rośliny kwitną, owocują i tworzą 

rozłogi. Indukcją kwitnienia roślin 

tych odmian, w odpowiednich 

warunkach, następuje o każdej 

porze roku. 

,Evita‘; ,Mara des Bois‘; ,Selva‘; 

,Mount Everest‘ 

      Schemat 2 Fotoperiodyzm Fragaria x ananassa [15] 

8. Badania genetyczne Fragaria x ananassa  

Głównym sposobem rozmnażania gatunków z rodzaju Fragaria jest 

rozmnażanie wegetatywne za pomocą rozłogów. Ten typ rozmnażania 

prowadzi do otrzymania klonalnych osobników potomnych o cechach 

identycznych z organizmem macierzystym. Wykorzystanie procesów 

płciowych umożliwia otrzymanie nowych odmian o cechach pożądanych 

przez konsumentów i rolników. Dlatego też gatunki z rodzaju Fragaria, 

a także mieszaniec Fragaria x ananassa są częstymi obiektami również 

badań genetycznych. Badania takie obejmowały między innymi 

różnorodność genetyczną, badanie cytogenetyczne, ilościowe dziedziczenie 

cech oraz manipulacje dotyczące rozwoju [16]. 

Genetyczna regulacja w trakcie formowania rozłogów, rozwoju korony 

i kwitnienia jest procesem złożonym. Przykładem mogą być badania 

większości amerykańskich odmian pochodzących od Fragaria virginiana 

ssp. glauca [17, 18]. 

Pod względem genetycznym, najlepiej zbadanym gatunkiem z rodzaju 

Fragaria jest Fragaria vesca. Sekwencja jej genomu została opublikowana 

w 2011 [19]. Z tego powodu Fragaria vesca jest wykorzystywana jako 

materiał porównawczy do badań genetycznych innych gatunków i odmian 

Fragaria. Z cytogenetycznego punktu widzenia truskawka jest 

allopoliploidem. Jak podaje Mohamed [1] budowa genomu F. x ananassa 

jest prawdopodobnie wynikiem zaburzeń w redukcji liczby chromosomów 

w gametach, co zostało poparte właściwymi badaniami. 

Jednymi z bardziej interesujących badań, które opublikowano ostatnio, 

są wyniki porównania oktoploidalnego genomu F. x ananassa z genomami 

dzikich gatunków, spokrewnionych z tym mieszańcem. Dzikimi 

gatunkami, które badano są: F. iinumae, F. nipponica, F. nubicola 
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i F. orientalis Autorzy określili po zsekwencjonowaniu genomu długość 

sekwencji u F. x ananassa i każdego z czterech wymienionych dzikich 

gatunków. Ponadto, genomy Fragaria x ananassa oraz czterech dzikich 

gatunków porównano z uprzednio opublikowaną sekwencją F. vesca. 

Zastosowana w publikacji metoda badań genomów okazała się obiecująca 

przy analizie innych poliploidalnych gatunków roślin [20]. 
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Truskawka ananasowa (Fragaria x ananassa) – roślinny materiał badawczy 
Streszczenie 
W Polsce truskawka ananasowa (Fragaria x ananassa Duch.) odgrywa istotną 

ekonomicznie rolę, zwłaszcza na terenie Lubelszczyzny. Owoce truskawki znajdują się na 

drugim miejscu (po jabłkach) w rankingu wielkości produkcji owoców. Decydują o tym 

wieloletnie tradycje oraz korzystne warunki glebowo-klimatyczne do jej uprawy. Owoce 
truskawki zawierają dużo substancji odżywczych oraz związków bioaktywnych, których 

stężenie zależy od wielu czynników, wśród nich takich jak odmiana, klimat, sezon, 

temperatura czy stopień  dojrzałości. Truskawka ananasowa (Fragaria x ananassa Duch.) 

jest jednym z najbardziej popularnych mieszańców międzygatunkowych wytwarzających 
owoce miękkie ze względu na ich niepowtarzalny aromat i skład bogaty w substancje 

zdrowotne. Znaczenie tego gatunku zainspirowało naukowców do opracowania nowych 

metod uprawy truskawek i badań nad uzyskaniem nowych odmian. Badania te obejmują 

szczegółowe monitorowanie środowiska, w którym uprawia się poszczególne odmiany 
opisywanego mieszańca. 

 Liczne badania genetyczne wykazały specyficzny antagonizm pomiędzy generatywnym 

a wegetatywnym sposobem rozmnażania truskawki ananasowej np.  wytworzenie rozłogów 

i indukcja kwitnienia wydaje się być procesami wzajemnie się wykluczającymi. Niezależnie 
od oczywistego związku między tymi dwoma procesami, są one genetycznie odrębne, 

co potwierdzono u dwóch leśnych genotypów Fragaria vesca. Jednocześnie tworzenie 

rozgałęzień pędu jest kontrolowane przez to samo loci genów co wytwarzanie rozłogów. Nie 

ulega wątpliwości, że regulacja kwitnienia truskawki jest złożonym procesem, który jest 
ściśle związany z regulacją wzrostu wegetatywnego, zmiany funkcjonowania merystemu 

wegetatywnego w merystem generatywny, w tym wyróżnicowania pąka kwiatowego, 

a także innych procesów rozwojowych zachodzących w trakcie rocznego cyklu życia 

rośliny. W związku z tym potrzebne są szczegółowe molekularne oraz metaboliczne analizy, 
które pozwolą wyjaśnić w jaki sposób te procesy są kontrolowane oraz jak na siebie 

wzajemnie oddziaływują. Badania te mają duże znaczenie i mogą zdecydowanie usprawnić 

prace nad otrzymywaniem nowych odmian i technik uprawy truskawek oraz innych 

gatunków z rodziny Rosaceae. 
Słowa kluczowe: Fragaria x ananassa, wartości odżywcze, regulacja kwitnienia truskawki 
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Strawberry (Fragaria x ananassa) - plant research material 

Abstract 
In Poland, pineapple strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) plays an important economic 

role, especially in the Lublin region. Strawberries are in the second place (after apples) in 

the ranking of the size of fruit production. This is determined by the long tradition and 

favourable soil and climatic conditions for horticulture. Strawberry fruits contain a lot 
of nutrients and bioactive compounds whose concentration depends on many factors, such 

as the variety, climate, season, temperature, and degree of maturity. Strawberry  (Fragaria 

x ananassa Duch.) is one of the most popular of interspecific hybrids that produce soft fruits 

due to their unique flavour and composition rich in health-promoting substances. The 
importance of this species has inspired researchers to develop new methods for growing 

strawberries and initiated research focused on obtaining new varieties. These studies include 

detailed monitoring of the environment in which the individual varieties of the described 

hybrid are grown. Numerous studies have demonstrated specific genetic antagonism 

between generative and vegetative propagation of strawberry pineapple, e.g. production of 

runners and induction of flowering seem to be mutually exclusive processes. Regardless of 

the obvious relationship between the two processes, they are genetically distinct, which was 

confirmed in two forest genotypes of Fragaria vesca. At the same time, the formation of 
shoot branching is controlled by the same gene loci as production of runners. There is no 

doubt that the regulation of strawberry flowering is a complex process, which is closely 

related to the control of vegetative growth, changes in the functioning of the vegetative 

meristem into the generative meristem, including differentiation of the flower bud, and other 
development processes taking place during the annual life cycle of the plant. Therefore, 

there is a need for specific molecular and metabolic analysis, which will explain how these 

processes are controlled and how they interact with each other. These studies are important 

and can significantly improve the work on the preparation of new varieties and techniques 
for growing strawberries and other species of the Rosaceae family. 

Key words: Fragaria x ananassa, nutritional values, regulation of strawberry flowering 
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Charakterystyka wybranych pseudozbóż 

1. Wstęp 

Najważniejszymi roślinami żywieniowymi świata są zboża. Spośród 

nich  podstawowe znaczenie w wyżywieniu ludności spełniają zaledwie 

trzy z nich: pszenica (Triticum aestivum L.), kukurydza (Zea mays L.) oraz 

ryż (Oryza sativa L.). W dzisiejszych czasach szuka się alternatyw dla 

uprawy zbóż. W centrum zainteresowania znalazły się rośliny nazywane 

pseudozbożami (pseudocereali). Rośliny te nie należą na ogół do rodziny 

traw (Poaceae R. Br.) i zazwyczaj nie są bliżej spokrewnione pomiędzy 

sobą. Ich nazwa wynika z podobieństwa nasion do ziarniaków zbóż. Do 

pseudozbóż zaliczane są m.in. gatunki takie jak: gryka zwyczajna (Fago-

pyrum esculentum M.), szałwia hiszpańska (Salvia hispanica L.), szarłat 

wyniosły (Amaranthus cruentus L.), komosa ryżowa (Chenopodium quinoa 

W.) i celozja srebrzysta (Celosia argentea L.). Podobnie jak nasiona zbóż 

wykorzystuje się je do przemiału na mąkę, produkcję kasz, piwa, żywieniu 

zwierząt a nawet w przemyśle farmaceutycznym jak podaje liczna literatura 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Pseudozboża dostarczają organizmowi wielu cennych składników 

mineralnych, witamin i charakteryzują się białkiem, które przewyższa pod 

względem jakościowym białka pochodzące od innych zbóż [8, 9]. Istotny 

jest fakt, że nasiona pseudozbóż nie zawierają glutenu [10, 11]. Z tego 

względu stanowią one doskonały zamiennik zbóż dla osób chorych na 

celiakię (chorobę związaną z nietolerancją glutenu, czyli białka zapa-

sowego zbóż), bądź też osób stosujących dietę bezglutenową [7]. Celem 

pracy jest krótka charakterystyka wybranych pseudozbóż z uw-

zględnieniem ich przynależności systematycznej, składu chemicznego 

ziarna, możliwości wykorzystania oraz omówieniu ich właściwości pro-

zdrowotnych. 
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2. Pseudozboże – definicja 

Pseudozboża (pseudocereali) to grupa roślin, których nasiona 

przypominają ziarniaki zbóż (cereali). Określa się je często także zbożami 

rzekomymi [11]. Ich nasiona, podobnie jak ziarniaki zbóż bogate są 

w skrobię. Niemniej jednak jest coś, co szczególnie wyróżnia je od 

większości zbóż. Nasiona zbóż rzekomych, nie zawierają w swoim składzie 

glutenu, co jest niewątpliwym atutem dla osób chorujących na celiakię. 

Ponadto są cennym źródłem substancji odżywczych i stanowią tzw. ży-

wność funkcjonalną [1, 7, 8, 9, 12]. 

Zaliczane są do nich m.in. następujące gatunki [11]: 

● gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum M.), 

● szałwia hiszpańska (Salvia hispanica L.),  

● szarłat wyniosły (Amaranthus cruentus L.),  

● komosa ryżowa (Chenopodium quinoa W.), 

● celozja srebrzysta (Celosia argentea L.). 

Szczegółowiej w kolejnych rozdziałach omówione zostaną dwa gatunki 

pseudozbóż: gryka zwyczajna i szarłat wyniosły. 

3. Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum M.) – systematyka 

i pochodzenie 

Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum M.) to gatunek rośliny 
należący do rodziny rdestowatych (Polygonaceae J.). Systematykę gatunku 
przedstawiono w tabeli 1. Za jej ojczyznę uważana jest Azja Środkowa. 
Prawdopodobnie do Europy roślina ta przywędrowała wraz z najazdami 
Tatarów w XIII wieku. W Polsce pierwsze wzmianki o gryce pochodzą 
z XVI wieku [3, 14]. W kraju znana była także pod nazwą hreczka lub 
tatarka. Nazwy te funkcjonują po dzień dzisiejszy w niektórych gwarach. 
Powtórnie uprawą gryki zainteresowano się od połowy XX wieku. Obecnie 
uprawiana jest w krajach Azji, Europie i Afryce Południowej, Kanadzie, 
USA oraz Brazylii. W ostatnich latach Polska stała się jednym z czołowych 
producentów gryki zwyczajnej na świecie [15]. 

Tab.1 Systematyka gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum M.) [8] 

Kategoria 

systematyczna 
Nazwa polska Nazwa łacińska 

Klasa dwuliścienne Dicotyledoneae 

Podklasa goździkowe Caryophyllidae 

Rodzina rdestowate Polygonaceae J. 

Rodzaj gryka Fagopyrum 

Gatunek gryka zwyczajna F. tataricum , F. esculentum M. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8] 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sza%C5%82wia_hiszpa%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Celozja_srebrzysta
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3.1. Skład chemiczny nasion 

Nasiona gryki jak i pozostałych pseudozbóż wyróżnia korzystniejszy niż 

u zbóż skład chemiczny. Skład chemiczny nasion gryki (fot. 1) 

w porównaniu do pszenicy oraz innych pseudozbóż umieszczono w tabeli 

2. Włączanie gryki do codziennej diety niesie ze sobą wiele korzyści 

wynikających z obecności substancji czynnych biologicznie, witamin oraz 

składników mineralnych [16, tab. 2’4]. Gryka w porównaniu do zbóż 

zawiera ponadto korzystniejszy skład aminokwasowy z punktu widzenia 

żywieniowego [3]. Gatunek ten [Fot. 2] jest źródłem rutyny, czyli 

substancji wykazującej właściwości antyoksydacyjne [16].  

 
Fot. 1 Nasiona (orzeszki) gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum M.) [17] 

Tab.2 Skład chemiczny gryki zwyczajnej, szarłatu wyniosłego i komosy ryżowej 

w porównaniu do pszenicy zwyczajnej [w % s.m.] [8] 

Składnik 

Gryka 

zwyczajna 

(Fagopyrum 

esculentumL.) 

Szarłat 

wyniosły 

(Amaranthus 

cruentus L.) 

Komosa 

ryżowa 

(Chenopodium 

quinoa W.) 

Pszenica 

zwyczajna 

(Triticum 

aestivum L.) 

białko 10,9 5,20 13,3 11,70 

tłuszcz 2,70 8,00 7,50 2,00 

skrobia 67,20 67,30 69,0 61,00 

popiół 1,59 3,20 2,60 1,80 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8] 
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Tab.3. Zawartość witamin w pseudozbożach  [10] 

1 szklanka 

ziarna 

Tiamina 

[mg] 

Ryboflawina 

[mg] 

Niacyna 

[mg] 

Folacyna 

[mg] 

gryka 0,2 0,7 11,9 51,0 

szarłat 0,2 0,4 2,5 96,0 

komosa ryżowa 0,3 0,7 5,0 83,0 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [10] 

Tab.4.  Zawartość błonnika i składników mineralnych w pseudozbożach  [10] 

1 szklanka 

ziarna 

Błonnik 

[g] 

Ca 

[mg] 

Fe 

[mg] 

Mg 

[mg] 

Zn 

[mg] 

gryka 17,0 0,2 0,7 11,9 51,0 

szarłat 18,0 0,2 0,4 2,5 96,0 

komosa ryżowa 10,0 0,3 0,7 5,0 83,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [10]  

 
Fot. 2 Kwitnąca gryka [18]  

3.2. Wykorzystanie i właściwości prozdrowotne 

Gryka to roślina o wszechstronnym zastosowaniu [1, 2, 3, 15, 10, 19, 

20, 21, 22, 23]. W przemyśle spożywczym nasiona gryki, tzw. orzeszki 

przerabia się na kaszę. W oferowanym asortymencie kaszy gryczanej ze 

względu na stopień rozdrobnienia i obróbkę wyróżnia się następujące typy: 

obłuszczone ziarna gryki, kaszę gryczaną nieprażoną całą, kaszę kra-

kowską, nieprażoną łamaną, kaszę gryczaną prażoną całą oraz kaszę 

gryczaną prażoną łamaną [3]. Po przemiale nasion, mąkę gryczaną stosuje 
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się jako dodatek do produktów żywnościowych, np. makaronów, ciastek, 

naleśników, herbatek [3]. Z uwagi na brak glutenu mąka gryczana nie jest 

odpowiednia do wypieku chleba [21]. 

W Japonii najpopularniejszym produktem wytwarzanym z mąki 

gryczanej jest długi, cienki, brązowo-szary makaron - soba przedstawiony 

na fotografii 3 [24, 25], w którym stosunek mąki gryczanej do pszennej 

wynosi 4:1.  

          

Fot..3 Japoński makaron – soba [24] 

 
Słoma i części pozostałe po wymłóceniu nasion wykorzystywane są 

jako dodatek w produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich [26].  
Kwitnąca gryka to także doskonały pożytek dla pszczół (fot. 2). Uzyskany 
miód zawiera szereg prozdrowotnych właściwości [27]: 

 zapobiega oraz leczy choroby serca i układu krążenia (w tym 
choroby  miażdżycowe), 

 ochrania i odtruwa wątrobę, 

 leczy niedokrwistość spowodowaną niedoborem żelaza, 

 wzmacnia organizm po długich i wyczerpujących chorobach, 

  stanowi bogate źródło witaminy C, pochodne rutyny, m.in. rutozyd, 

 zapobiegają jej rozkładowi na drodze utleniania oraz polepszają jej 
przyswajalność przez organizm. 

Właściwości łuski gryczanej znalazły zastosowanie w produkcji tera-
peutycznych materacy oraz poduszek (fot. 4.). Służą ponadto do produkcji 
peletu [28]. 

Roślina ta wykazuje również szereg właściwości prozdrowotnych [30, 31]: 

 korzystny skład aminokwasowy – obniżenie cholesterolu we krwi 
oraz podwyższenie „dobrego‖ cholesterolu HDL, 

 zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe pożądane w diecie 
człowieka, 

https://portal.abczdrowie.pl/co-to-jest-dobry-cholesterol
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 obecność błonnika pokarmowego powoduje poczucie sytości oraz 
zmniejsza wchłanianie składników pokarmowych, co ma szczególne 
znaczenie dla osób cierpiących na nadwagę), 

 źródło witamin i mikroelementów,  

 zawiera rutynę, substancję wykazującą wysoki potencjał 
antyoksydacyjny.  

 

Fot. 4 Poduszka wypełniona łuską gryki  [29] 

4. Szarłat wyniosły (Amaranthus cruentus L.) – systematyka 

i pochodzenie 

Szarłat wyniosły (Amaranthus cruentus L.) [fot. 5] to jedna z naj-

starszych roślin uprawnych na świecie. Pochodzi z Ameryki Środkowej 

[32]. Jest pseudozbożem uprawianym głównie w Centralnej i Południowej 

Ameryce od ponad 5000-7000 tysięcy lat [33]. Jego systematykę 

przedstawiono w tabeli 5.  

Tab.5 Systematyka szarłatu wyniosłego  (Amaranthus cruentus L.) [8] 

Kategoria 

systematyczna 
Nazwa polska Nazwa łacińska 

Klasa dwuliścienne Dicotyledoneae 

Podklasa goździkowe Caryophyllidae 

Rodzina amarantowate Amaranthaceae 

Rodzaj szarłat Amaranthus 

Gatunek szarłat wyniosły A. cruentus 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8]   



 
Charakterystyka wybranych pseudozbóż 

 

97 

 
Fo.5 Szarłat wyniosły [34] 

4.1. Skład chemiczny nasion 

Nasiona szarłatu wyniosłego (fot. 6) pod względem odżywczym 

przewyższają zboża [35]. Białko nasion charakteryzuje korzystny skład 

aminokwasowy tj. więcej: lizyny, tryptofanu i aminokwasów siarkowych 

(metioniny i cysteiny). Nasiona są zatem źródłem pełnowartościowego 

białka, co oznacza, że mogą być doskonałym składnikiem diety osób na 

diecie wegetariańskiej. Nasiona są także bogatym źródłem mikro- i makro-

elementów: wapnia, żelaza, potasu, fosforu oraz witamin: A i C [35]. 

W tabeli 6 przedstawiono wyniki badań składu chemicznego nasion 

szarłatu odmiany ‗Aztek‘ przeprowadzonych przez Biel i Jaskowską [35]. 

 
Fot. 6 Nasiona szarłatu wyniosłego [36] 
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Jak podaje liczna literatura, tłuszcz zawarty w nasionach szarłatu bogaty 

jest w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe [35, 37, 38]. Nie zawiera 

glutenu, co oznacza, że może być spożywany przez osoby chore na 

celiakię. Ponadto zawiera antyoksydanty przeciwdziałające chorobom 

nowotworowym [39]. 

Tab.6 Skład chemiczny nasion szarłatu odmiany ‗Aztek‘(g · kg–1 s.m.) [35] 

Składnik 
* średnia ± odchylenie 

standardowe 

Sucha masa 881,65 ± 8,41* 

Białko ogólne 169,00 ± 0,31 

Tłuszcz 82,91 ± 0,97 

Włókno surowe 64,94 ± 0,38 

Popiół całkowity 35,27 ± 0,63 

BAW 647,88 ± 1,53 

NDF 81,62 ± 2,47 

ADF 53,73 ± 0,17 

ADL 9,84 ± 0,05 

CELULOZA 43,89 ± 0,22 

HEMICELULOZA 27,89 ± 2,30 

WAPŃ 2,22 ± 0,08 

FOSFOR 5,28 ± 0,04 

POTAS 4,90 ± 0,18 

SÓD 0,13 ± 0,01 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [35] 

4.2. Wykorzystanie i właściwości prozdrowotne 

Możliwości wykorzystania szarłatu są wszechstronne. Cenne 
właściwości szarłatu doceniły już plemiona indiańske: Inkowie, Majowie 
i Aztekowie. Nasiona wykorzystywane były jako źródło pokarmu 

(produkcja mąki, zoali – kleiku, tortilli) oraz w celach rytualnych 
(składanie w ofierze bogom, [40, 41]. W dzisiejszych czasach nasiona 
stanowią cenny surowiec zarówno dla przemysłu spożywczego, 
kosmetycznego jak i farmaceutycznego [40, 41, 42, 43, 44, 45]. Skrobia 
pozyskana z szarłatu służy do produkcji łatwo biodegradowalnych 
opakowań [45]. Szarłat z powodzeniem wykorzystywany jest również w 
żywieniu zwierząt, jako wysokobiałkowa pasza. Ponadto znalazł 
zastosowanie w produkcji energii jako źródło biomasy. Jest dobrym 
przedplonem dla wszystkich roślin uprawnych (pozostawiając po sobie 
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odchwaszczone stanowisko i resztki pożniwne). Skrobia otrzymywana 
z nasion szarłatu wykorzystywana może być jako: składnik zagęszczaczy 
żywności, pudrów kosmetycznych, czy krochmali [43, 45]. Z nasion 
produkowany jest popping, czyli produkt spożywczy podobny do 
dmuchanego ryżu, który może stanowić dodatek m.in. do produktów 
mleczarskich takich jak: mleko, kefiry, jogurt. Spożywanie tego typu 
wyrobów jest zalecane m.in. sportowcom, rekonwalescentom, kobietom w 
ciąży, osobom starszym oraz osobom nietolerującym glutenu [43]. Szarłat 
wykorzystywany jest również jako dodatek do pieczywa, przynosi on 
bardzo wiele korzyści. Wzbogaca pieczywo w wysokowartościowe 
składniki odżywcze, m.in. białko o korzystnym składzie aminokwasowym. 
Przyśpie-sza proces fermentacji ciasta oraz zwiększa objętość gotowego 
pieczywa, co istotne przedłuża jego świeżość. Szarłat znalazł zastosowanie 
również w ciastkarstwie [43, 44]. Wykazuje działanie prozdrowotne 
w profilaktyce i leczeniu niektórych chorób cywilizacyjnych tj.: 

● niedokrwienna choroba serca, 
● alergia, 
● cukrzyca typu II, 
● celiakia [42]. 
Szarłat stosuje się także w leczeniu: zapalenia gardła, błony śluzowej 

żołądka, jak również w przypadku krwotoków, unormowaniu poziomu 
cholesterolu oraz jako środek o działaniu ściągającym, gojącym oraz 
aseptycznym [42, 43]. 

5. Podsumowanie 

Pseudozboża to rośliny, których materiał generatywny (nasiona) 

przypomina wyglądem ziarniaki zbóż. Ich liczne zalety pozwalają na wy-

korzystanie pseudozbóż w różnych gałęziach przemysłu. Skład chemiczny 

oraz walory gospodarcze pozwalają na zastosowanie pseudozbóż nie tylko 

w przemyśle spożywczym ale również m.in. w przemyśle farma-

ceutycznym i ziołolecznictwie. Są cennym źródłem substancji odżywczych 

i co istotne nie zawierają glutenu, co jest szczególnie ważne z punktu 

widzenia osób chorych na celiakię. W ostatnich latach wzrasta zaintereso-

wanie pseudozbożami jednak ich spożycie jest nadal na niezbyt wysokim 

poziomie. Może to wynikać z wciąż za małej podaży produktów z pseudo-

zbóż na rynku oraz z niewiedzy konsumentów na temat ich wyjątkowych 

właściwości prozdrowotnych, wyróżniających je od zbóż. 
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Charakterystyka wybranych pseudozbóż 

Streszczenie  
Pseudozboża (pseudocereali) - to rośliny, których materiał generatywny (nasiona) przypomina 
pod względem morfologicznym ziarniaki zbóż. Ich liczne zalety (przedewszystkim walory 
odżywcze i prozdrowotne) pozwalają na wykorzystanie w różnych gałęziach przemysłu. Skład 
chemiczny (zawartość białka, mikroelementów, witamin, substancji antyoksydacyjnych) pozwala 
na zastosowanie pseudozbóż w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i ziołolecznictwie. 
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Są cennym źródłem substancji odżywczych i co istotne nie zawierają glutenu. Praca ma na celu 
krótką charakterystykę wybranych pseudozbóż z uwzględnieniem ich przynależności systema-
tycznej, składu chemicznego nasion, możliwości wykorzystania oraz omówieniu ich właściwości 
prozdrowotnych. 
Słowa kluczowe: pseudozboża (pseudocereali),  gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum 
M.), szarłat wyniosły (Amaranthus cruentus L.), wykorzystanie 

Characteristics of selected pseudocereals 

Abstract  

Pseudocereals (pseudocereali) are plants, which produce generative material (seeds) very 

similar to cereal grains. Their numerous advantages (especially nutritional values and health 

benefits) allow the use in various industries. The chemical composition (protein, 
micronutrients, vitamins and antioxidants) and the economic advantages of pseudocereals 

allow the usefulness in: food processing industry, pharmaceutical and even herbal medicine. 

They are valuable source of nutrients and they do not contain gluten. The work is aimed 

at an overview of selected pseudocereals including their botanical classification, chemical 
composition of seeds, and to discuss the healthy properties. 

Keywords: pseudocereales (pseudocereali),  buckwheat (Fagopyrum esculentum M.), 

amaranth (Amaranthus cruentus L.), usefulness 
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Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa Willd.)                 

–  roślina o niezwykłych właściwościach 

1. Wstęp 

Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa Willd.), jako pseudozboże 

zaliczana jest do nowych, wartościowych gatunków roślin, chociaż historia 

jej uprawy sięga 5000 lat p.n.e. Ze względu na wysoką wartość odżywczą 

a także możliwości adaptacyjne jest przedmiotem prac prowadzonych 

w wielu krajach (Dania, Finlandia, Wielka Brytania, USA, Indie). Badania 

popierane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw 

Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Europejską Wspólnotę Gospodarczą 

(EWG) mają na celu wprowadzenie komosy ryżowej do uprawy, jako 

rośliny alternatywnej oraz źródła „zdrowej żywności‖. Zaletami tej rośliny 

są niskie wymagania glebowe i klimatyczne, a jej nasiona charakteryzują 

się wysokimi walorami odżywczymi [3, 6, 7, 21, 34, 58]. Komosa ryżowa 

znana, jako quinna jest bogatym źródłem pełnowartościowego białka, 

zdrowych kwasów tłuszczowych, węglowodanów, a także wielu witamin 

i składników mineralnych.  

Ma także właściwości antyoksydacyjne oraz potencjalne działanie 

antynowotworowe. W Polsce jej popularność jest niewielka, warto jednak 

się nią zainteresować, ponieważ jej niezwykłe właściwości sprawiają, że 

jest doskonałym produktem prozdrowotnym i może być znakomitym 

elementem diety. Komosa ryżowa należy do klasy dwuliściennych 

i zbliżona jest morfologicznie do komosy białej (Chenopodium album L.). 

Pod względem systematycznym obie rośliny należą do tej samej rodziny 

i rodzaju. Według Judd [31], jak również zespołu Stevensa [54] 

Amaranthaceae i Chenopodiaceae stały się jedną rodziną Amaranthaceae. 

Wcześniej te dwie rodziny, w większości przy-padków były traktowane, 

jako odrębne podmioty, ale liczne badania na temat ich morfologii, 

                                                                   
1 Paulina Topolińska, topolinskap@wp.pl,  
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anatomii wykazały szereg wspólnych cech. Quinoa odgrywa dużą rolę 

w żywieniu człowieka, od dawna określana była matką zbóż. Obecnie 

znajduje się natomiast w doborze roślin uprawnych nie tylko wielu krajach 

Ameryki, ale także Europy. Komosa ryżowa jest pseudo-zbożem 

pochodzenia kulturowego, co uważa się za przyczynę jej zróżnico-wania 

wewnątrzgatunkowego, podobnie jak zmienność amarantusa [25]. 

Zainteresowanie tą rośliną w znacznej mierze wynika również z wszech-

stronnych jej zastosowań.  Nie tylko nasiona komosy ryżowej są stosowane 

w żywieniu, lecz także liście i młode pędy stanowią cenny surowiec [8]. 

Dzięki swej odporności na długotrwałą suszę i niewielkim wymaganiom 

glebowym plonuje nawet na skalistych stanowiskach górach na wysoko-

ściach do 4300 metrów nad poziomem morza, gdzie żadne zboża już nie 

rosną [8]. Jej zaletą oprócz niskich wymagań glebowych i klimatycznych 

jest również konkurowanie z większością chwastów. Dzięki temu stoso-

wanie zabiegów pielęgnacji chemicznych staje się niepotrzebne [27]. Takie 

wartościowe cechy, jak: niezwykła odporność i plastyczność ekologiczna, 

wysokie walory odżywcze stanowią podstawę zainteresowań komosą ryżową 

w krajach europejskich [26,27,43,48,] w tym również w Polsce [42,13,14]. 

 

2. Komosa ryżowa- właściwości odżywcze, chemiczne oraz 

biologiczne  

Nasiona komosy ryżowej (QS) są głównie źródłem pełnowartościowego 

białka. Ponadto są bogate w lipidy, węglowodany, sole mineralne oraz 

w witaminy m. in. z grupy B i witaminę E. [2,24,35,37,44,46]. Nasiona ko-

mosy zawierają także dużą ilość flawonoidów, spośród, których dominują 

kwercetyna i kampferol. W związku z tym quinoa wykazuje właściwości 

antyoksydacyjne. Należy podkreślić, że tradycyjne zboża wcale nie za-

wierają flawonoidów, co na ich tle czyni komosę ryżową wyjątkową. 

Istnieje obszerna literatura dotycząca komosy ryżowej obejmująca różne jej 

aspekty m.in. dotycząca wartości funkcjonalnych i odżywczych. Prze-

szkodą w bezpośrednim spożyciu nasion jest obecność saponin zaliczanych 

do substancji antyżywieniowych charakteryzujących się między innymi 

gorzkim smakiem. Przeważająca ilość saponin jest skoncentrowana 

w zewnętrznych warstwach nasion (okwiat, owocnia, łupina nasienna) 

[9,30]. W związku z tym konieczna jest obróbka wstępna nasion komosy 

przed przeznaczeniem ich na cele spożywcze [17,20]. 
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2.1. Białka 

Dane literaturowe podają, że zawartość białka w nasionach komosy 

ryżowej (QS) wynosi 12-23 % suchej masy. W porównaniu do ziarniaków 

zbóż zawartość białka QS (16 % s.m), jest wyższa od jęczmienia 

(11%  s.m), ryżu (7,5% s.m.) czy kukurydzy (13,4% s.m). Zawartość białka 

w  ziarnach QS jest porównywalna do ziaren pszenicy i stanowi 15,4% 

suchej masy [4,18,3234,49,50]. Białko komosy ryżowej, jako jedno 

z nielicznych białek roślinnych zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, 

czyli takie, które nie są syntetyzowane w organizmie i muszą być 

dostarczane wraz z pożywieniem. Tradycyjne zboża są ubogie w te 

aminokwasy. Wartości aminokwasów w nasionach komosy ryżowej (QPS) 

w stosunku do ziarniaków zbóż są szczególnie wysokie w przypadku lizyny 

-54,2 mg/g i metioniny -21,8 mg/g (Tab.1). Quinoa ma wyższą zawartość 

histydyny - 28,5 mg/g w stosunku do reszty zbóż i roślin strączkowych 

przedstawionych w tabeli 1. Bardzo ważnym aminokwasem jest arginina, 

która wpływa korzystnie na odporność. Jej wartość jest wyższa (77 mg/g) 

w porównaniu do soi czy jęczmienia (Tab.1). 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Organizacji 

Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FHO) ilość 

aminokwasów w komosie ryżowej jest optymalna dla każdej grupy 

wiekowej (Tab.1). Odpowiedni poziom aminokwasów aromatycznych 

(fenyloalanina+tyrozyna) uzyskano dla dzieci w wieku 2-5 lat. Podobnie 

kształtują się pozostałe wartości aminokwasów dla dzieci w wieku 2-5 lat. 

Optymalny profil aminokwasów również uzyskano dla dzieci w wieku 10-

12 lat. Quinoa zawiera min. lizynę, która jest niezastąpionym amino-

kwasem egzogennym potrzebnym do odbudowy i naprawy komórek ciała, 

a także stymuluje u dzieci hormon wzrostu. Jej wartość kształtuje się na 

poziomie 54,2 mg/g i jest idealna dla wszystkich grup wiekowych (Tab.1). 

Quinoa posiada w swoim składzie histydynę, która uczestniczy w syntezie 

białka. Wartość histydyny wynosi 28,5 mg/g i wg FHO i WHO spełnia 

normy dla wszystkich grup wiekowych. Komosa ryżowa zawiera min. 

metioninę, która chroni komórki wątroby i wspomaga eliminację tkanki 

tłuszczowej. Wartość jej kształtuje się na poziomie 36,2 mg/g i jest 

optymalna dla każdej grupy wiekowej. Strawność białka może zwiększyć 

się przy odpowiedniej obróbce termicznej ziarna komosy ryżowej. Lopez 

de Romana i in. [38] stwierdzili, że przyswajalność białka QS jest czyn-

nikiem ograniczającym wykorzystywanie energii. Rozdrobnienie ziaren 

w znacznym stopniu poprawia trawienie tłuszczów i węglowodanów.  
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Tab.1 Zestawienie podstawowych aminokwasów występujących w nasionach komosy 

ryżowej, jęczmienia zwyczajnego, pszenicy i soi wg FHO/WHO 

A
m

in
o
k

w
a
sy

 

K
o
m

o
sa

 

ry
żo

w
a
 

J
ęc

zm
ie

ń
 

zw
y
cz

a
jn

y
 

S
o
ja

 

P
sz

en
ia

 

F
H

O
/W

H
O

 

mg/g białka 

dzieci 

2-5 

lat 

dzieci 

10-12 

lat 

doroś

li 

Arginina 77,3 50,1 69,5 83,4 ----- ----- ---- 

Kwas 

asparaginowy 
80,3 62,5 136,3 94 ----- ----- ----- 

Cysteina 14,4 22,1 12,1 20,5 25 22 17 

Glicyna 49,2 36,2 38,6 45,5 ----- ----- ----- 

Kwas 

glutaminowy 
132,1 261,2 151 195,1 ---- ---- ----- 

Histydyna 28,5 22,5 23,7 23,5 19 19 16 

Izoleucyna 35,7 36,5 44,5 43,2 28 28 13 

Leucyna 59,5 98,2 72 82,8 66 44 19 

Lizyna 54,2 37,2 57,8 36,2 58 44 16 

Metionina 21,8 19,2 10,6 23,5 25 22 17 

Fenyloalanina 42 56,1 49,2 53,5 63 22 19 

Seryna 40,2 42,2 50 52,6    

Treonina 29,8 34 38,6 35,8 34 28 9 

Tryptofan 11,8 16,6 12,2 11,5 11 9 5 

Tyrozyna 18,9 28,7 36,2 33,4 63 22 19 

Walina 42,1 49 47,6 61,1 25 25 13 

Alanina 41,6 39 42,2 58 ---- ---- --- 

Źródło: [10,12,57] 

2.2. Węglowodany 

Nasiona komosy ryżowej w 60 % zbudowane są z cukrów. 

Węglowodany klasyfikujemy w zależności od ich stopnia polimeryzacji na 

trzy główne grupy: cukry (monosacharydy, disacharydy, poliole), 

oligosacharydy i polisacharydy (skrobia) [10]. Głównym QS składnikiem 

należącym do węglowodanów jest skrobia, jej wartość występuje w granicach 

32- 69,2 % s.m. Włókno surowe stanowi 7-9,7 % s.m., NATO-miast włókno 

rozpuszczalne to 1,3-6,1 % suchej masy [3, 4, 7, 36, 44, 46, 57, 62]. Quinoa 
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posiada ok. 3% cukrów prostych głównie to maltoza, D-galaktoza, D- 

ryboza, fruktoza i glukoza [44]. Komosa ryżowa dostarcza dużą ilość 

energii, podobnie jak ziemniaki, kasza jęczmenna czy ryż. Węglowodany te 

jednak mają bardzo niski indeks glikemiczny (IG 35), co sprawia, że 

energia uwalniana jest niezwykle powoli. Ze względu na niski indeks 

glikemiczny ziarna komosy ryżowej (QS) z powodzeniem mogą również 

być stosowane przez osoby chorujące na celiakię. Sprzyja to budowaniu 

mięśni oraz spalaniu tkanki tłuszczowej. Dodatkowo pomaga ustabilizować 

poziom insuliny. Nie bez przyczyny quinoa jest polecana osobą 

zagrożonym wystąpieniem cukrzycy typu II [5].Warto podkreślić, że 

komosa zawiera również dwa razy więcej błonnika pokarmowego niż 

większość popularnych zbóż. Jego spożycie usprawnia pracę układu 

pokarmowego i hamuje apetyt. 

2.2.1. Skrobia 

Czysta skrobia jest białą, semikrystaliczną substancją bez smaku 

i zapachu, nierozpuszczalną w zimnej wodzie, z gorącą tworzącą kleik 

skrobiowy. Skrobia hydrolizuje wyłącznie na α-D-glukozę, lecz nie jest 

jednorodnym chemicznie związkiem. Składa się  z dwóch frakcji amylozy 

(Rys.1) i amylopektyny (Rys.2) Ilość amylozy wynosi 20- 30%, 

a amylopektyny 70- 80% [41]. 

 

   Rys. 1. Amyloza [41] 

 

Rys.. 2 Amylopektyna [41] 
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Zawartość amylozy w nasionach QS waha się od 3% do 20%. 

Ilość amylopektyny w ziarnie komosy ryżowej kształtuje się na poziomie 

77,5%, podobnie jak w przypadku kilku odmian ryżu [56]. Skrobia pełni 

bardzo ważną funkcję we właściwym działaniu jelita grubego, przez co 

zaliczana jest do błonnika pokarmowego. Ponadto sprzyja rozwojowi 

pożytecznej flory bakteryjnej w jelicie grubym, a jej obecność ma bardzo 

pozytywny wpływ na prawidłowy przebieg metabolizmu w organizmie. 

Cecha ta przejawia się głównie w syntezie cholesterolu i trójglicerydów. 

2.3. Tłuszcze 

Quinoa jest rośliną, która jest bogatym źródłem tłuszczy. Są to przede 

wszystkim kwasy tłuszczowe jednonienasycone oraz wielonienasycone 

Zapewniają one obniżenie poziomu cholesterolu oraz obniżenie ryzyka 

wystąpienia miażdżycy. Nasiona QS cechują się wyższą zawartością 

tłuszczu w porównaniu z kukurydzą.W skład oleju z nasion QS wchodzą: 

tłuszcze nasycone 19-12,3% - głównie kwas palmitynowy; kwasy 

tłuszczowe jednonienasycone 25-28,7% – głównie kwas oleinowy oraz 

tłuszcze wielonienasycone - 58,3% kwasu linolowego (Tab. 2) [ 40,44, 

46,5, 57,61]. 

Tab. 2 Zestawienie kwasów tłuszczowych w nasionach komosy ryżowej, kukurydzy i soi 

Kwasy tłuszczowe 
Komosa  

ryżowa
a Soja

b 
Kukurydza

b 

Mirystynowy 0,1-2,4 Śladowe ilości Śladowe ilości 

Palmitynowy 9,2-9,11 10,7 10,7 

Stearynowy 0,6-1,1 3,6 2,8 

jednonienasycone 

Mirystoleinowy 1 ----------- ----------- 

Palmitoleinowy 0,2-1,2 0,2 Śladowe ilości 

Oleinowy 22,8-29,5 22 26,1 

wielonienasycone (PUFA) 

Linolowy 48,1-52,3 56 57,7 

Linolenowy 4,6-8 7 2,2 
Źródło:  a  [40], b  [57]  
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Kwas linolowy jest metabolizowany w organizmie  kwasu arachido-

nowego, zaś kwas linolenowy do kwasu eikozapentaenowy (EPA) oraz 

dokozaheksaenowego (DHA). Oba te kwasy mają wpływ na prawidłowy 

rozwój układu nerwowego, a także wspomagają wzrok. Redukują lipidy 

obniżając trójglicerydy, przez co zwalczają zakrzepice obniżając krze-

pliwość krwi. Są niezbędnym budulcem tkanki mózgowej oraz łagodzą 

stany zapalne [53,63]. Kwas linolowy jest jednym z najbardziej powsze-

chnym wielonienasyconym kwasem tłuszczowym (PUFA) zidentyfikowan-

ym w ziarnie komosy ryżowej, który ma wpływ na leczenie chorób układu 

krążenia, a także cukrzycy (Tab. 2) [1,39]. Kwas linolenowy zawarty 

w ziarnach QS jest silnym antyoksydantem efektywnie zwiększającym 

działanie innych przeciwutleniaczy. est kwasem, który występuje w orga-

nizmie w niewielkich ilościach, dlatego bardzo ważne jest jego stałe 

uzupełnianie [1,39].  

2.4. Saponiny  

Saponiny należą do szerokiej grupy glikozydów, a ich nazwa wywodzi 

się od rodzaju roślin Saponaria. Saponiny dzielimy na steroidowe 

i triterpenowe. Zbudowane są z dwóch części: aglikonu – sapogeniny 

(sapo-genol) i glikonu – sacharydu (cukru). Część cukrową najczęściej 

mogą stanowić arabinoza, glukoza, ramnoza, ksyloza i galaktoza (Rys.3). 

 

 Rys. 3 Saponina steroidowa i triterpenowa [11,55]  

Saponiny zmieniają strukturę błon komórkowych i tym samym 

nabłonków, czyniąc je bardziej przepuszczalnymi dla składników 

organicznych (cukrów, białek, tłuszczów). Związki te mają zdolność 

przyłączania się do cholesterolu, tworząc stosunkowo stabilne związki, 

aktywne farmakologicznie [11,55]. Nasiona komosy zawierają również 

saponiny, które są naturalnym środkiem ochronnym rośliny (dzięki czemu 

nie stosuje się w uprawie pestycydów czy innych chemicznych środków 
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ochronnych). To właśnie również dzięki obecności saponin w okrywie 

zewnętrznej nasion quinoa wykazuje działanie przeciwalergiczne, przeciw-

zapalne i immunostymulujące [49,50]. Zbyt duża zawartość saponin 

w ziarnie komosy ryżowej może utrudniać trawienie oraz przyswajanie 

mikroelementów. Niestety związki te nadają komosie lekko gorzkiego 

posmaku, dlatego też zaleca się płukanie jej przed spożyciem. Obróbka 

nasion komosy ryżowej może być przeprowadzona dwiema technikami: 

mechaniczną [47,52] lub fizyczną [9,30,47]. Pierwsza dotyczy abrazji 

zewnętrznej warstwy okrywy nasiennej i może być przeprowadzona za 

pomocą specjalnej młocarni [17], albo skonstruowanego do tego celu 

skaryfikatora [20,21]. Metoda fizyczna polega na wymywaniu saponin 

z okrywy nasiennej przy użyciu wody, w której substancje te są 

rozpuszczalne. Należy również podkreślić, że w ten właśnie sposób 

Inkowie przed tysiącami lat usuwali saponiny z nasion komosy ryżowej.  

2.5. Witaminy i Minerały 

Nasiona komosy ryżowej są również źródłem witamin i minerałów. 

Spośród pierwiastków dominują w jej składzie: magnez, żelazo, wapń, 

fosfor i miedź, a 185g komosy w zupełności pokrywa ich dzienne 

zapotrzebowanie. Witaminy, których quinoa zawiera najwięcej to witaminy 

z grupy B oraz witamina E (Tab.3) 

Tab. 3 Zestawienie najważniejszych witamin i składników mineralnych wstępujących 

w komosie ryżowej   

Witaminy i 

składniki mineralne 

Zawartość w 185g 

ugotowanej komosy 

ryżowej (szklanka) 

Pokrycie dziennego 

zapotrzebowania dla 

osoby dorosłej 

Witamina E 1,2 mg 6% 

Witamina B1 0, 2mg 13% 

Witamina B2 0,2 mg 12% 

Witamina B6 0,2 mg 11% 

Kwas foliowy 77,7  mcg 19% 

Żelazo 2,8 mg 15% 

Magnez 118 g 30% 

Fosfor 281g 28% 

Wapń 220 m g 18% 

Miedź 0,4 mg 18% 

Cynk 2 mg 13% 

Mangan 1,2  mg 58% 

Selen 5,2 mg 7% 
Źródło:[34,44,46,57] 
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Nasiona kosmosy ryżowej wyróżniają się wysoką zawartością 

składników mineralnych, w szczególności żelaza - 2,8mg/185g i wapnia- 

220mg/185g (Tab. 3). Żelazo jako składnik hemoglobiny uczestniczy 

w transporcie tlenu do komórek i tkanek organizmu, ponadto jest 

nieodzowne do prawidłowej aktywności wielu enzymów, a także wspo-

maga metabolizm. Wapń natomiast bierze udział w krzepnięciu krwi, 

skurczu mięśni szkieletowych, gładkich oraz mięśnia sercowego, wpływa 

także na przepuszczalność naczyń krwionośnych i błon komórkowych. 

W komosie ryżowej obecne są znaczące ilości fosforu (281g/185g), który 

jest składnikiem kości i zębów oraz naszego materiału genetycznego 

(Tab.3). Uczestniczy w przemianach energetycznych organizmu, warun-

kując jednocześnie prawidłową pracę serca i mózgu. Bierze udział 

w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu [34,46]. Komosa 

ryżowa jest źródłem witaminy E - 1,2 mg/185g, która posiada silne 

właściwości antyoksydacyjne (Tab.3).Chroni przed utlenieniem witaminę 

A oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Składnik ten zapobiega 

rozpadowi czerwonych krwinek oraz wzmacnia i ochrania ściany naczyń 

krwionośnych. Witamina E jest stosowana przy leczeniu chorób sercowo-

naczyniowych i bezpłodności. Zawarte w quinoa witaminy z grupy B pełną 

istotną rolę w przemianach metabolicznych tłuszczów, węglowodanów 

i białek. Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu 

nerwowego, serca i mięśni. Witaminy z grupy B mają wpływ na stan skóry 

oraz biorą udział w tworzeniu przeciwciał i krwinek czerwonych.  

3. Podsumowanie 

Komosa ryżowa rośliną charakteryzująca się bogatym ulistnienie oraz 

dającą wysokie plony zielonej masy. W warunkach klimatycznych Polski 

uprawa jej jest bardzo korzystna. [15,16]. Jednym z najważniejszych 

argumentów przekonujących do wprowadzenia w Polsce uprawy komosy 

ryżowej jest skład chemiczny nasion [28,45] oraz zielonej masy [29]. 

W literaturze wskazuje się na dość duże zróżnicowanie zawartości poszcze-

gólnych składników pokarmowych w komosie, co jest związane zarówno 

z jej pochodzeniem, jak i odmianą. Niezależnie jednak od wyników 

podawanych przez cytowanych autorów zawartość składników pokarmo-

wych w nasionach komosy ryżowej jest wyższa niż w nasionach wielu 

aktualnie uprawianych gatunków roślin [23,59,60]. Komosa ryżowa ma 

bardzo dobre właściwości odżywcze. Jest zasobna w składniki pokarmowe. 

Najważniejsza jest jednak wysoka zawartość białka i korzystny układ 

aminokwasowy. Reasumując należy stwierdzić, że komosa ryżowa jest 

interesującym produktem, który w dietetyce może stanowić uzupełnienie 
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powszechnie spożywanych zbóż. Przystosowanie jej uprawy do warunków 

panujących w Polsce, spowoduje dostarczenie nowego produktu wysoko-

białkowego na rynek konsumencki. Bez wątpienia gatunek ten zasługuje na 

zainteresowanie z uwagi nie tylko na wartościowy skład chemiczny, ale 

również małe wymagania glebowe, wilgotnościowo-termiczne i agro-

techniczne. Komosa ryżowa może być uprawiana na nasiona w systemie 

zintegrowanym, a także w ramach rolnictwa ekologicznego [15,16]. 
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Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa Willd.) – roślina o niezwykłych 

właściwościach  

Streszczenie: komosa ryżowa (Chenopodium quinoa Willd.) pochodzi z rejonów andyjskich. 
Ze względu na wysoką wartość odżywczą a także możliwości adaptacyjne jest przedmiotem 

prac prowadzonych w wielu krajach (Dania, Finlandia, Wielka Brytania, USA, Indie). 

Badania popierane przez FAO i EWG mają na celu wprowadzenie komosy ryżowej do 

uprawy, jako rośliny alternatywnej i źródła „zdrowej żywności‖. Komosa ryżowa (quinoa) 
posiada wyjątkowe właściwości zdrowotne i odżywcze. Quinoa jest bogatym źródłem 

pełnowartościowego białka, zdrowych kwasów tłuszczowych, węglowodanów, a także 

wielu witamin i składników mineralnych. Ma także właściwości antyoksydacyjne oraz 

potencjalne działanie antynowotworowe. W Polsce jej popularność jest niewielka, warto 
jednak się nią zainteresować, jej niezwykłe właściwości sprawiają, że jest doskonałym 

produktem prozdrowotnym, może być znakomitym elementem diety.  

Słowa klucze: komosa ryżowa, właściwości odżywcze, właściwości chemiczne 

Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) – a plant with unusual properties 

Abstract: Rice Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) comes from the Andean regions. Due 

to its high nutritional value and adaptability is the subject of the work carried out in many 
countries (Denmark, Finland, United Kingdom, USA, India). Research supported by the 

FAO and the EEC have to introduce quinoa cultivation, as alternative crops and sources 

of "healthy food". Quinoa (quinoa) has a unique health and nutritional properties. Quinoa 

is a rich source of valuable protein, healthy fatty acids, carbohydrates, as well as many 
vitamins and minerals. It also has antioxidant properties and potential anti-cancer effects. 

In Poland, its popularity is low, it is worth to be attracted to her, its unusual properties make 

it a great choice for health-oriented, it can be a great part of your diet. 

Keywords: quinoa, nutritional properties, chemical properties 
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Ayahuasca – szamańskie „pnącze duchów”                  

czy atrakcja dla turystów? 

1. Wprowadzenie 

Do niedawna, jeśli poruszało się jakiekolwiek zagadnienia związane 

z szamanizmem, to najczęściej umieszczane one były wyłącznie w konte-

kście rdzennych kultur tubylczych. Szamanizm długo pojmowany był jako 

system wierzeń właściwy dla autochtonów z terenów Ameryki Północnej 

i Południowej czy też Syberii, jednakże obecnie coraz częściej można 

usłyszeć o „szamanizmie Białych‖, „szamanizmie miejskim‖ czy „neo-

szamanizmie‖. Praktyki szamanistyczne przenikają do obcej im kultury 

zachodniej, łącząc się z różnorodnymi elementami. Ludzie z Zachodu uczą 

się technik szamańskich i próbują zrozumieć szamanistyczny zespół 

wierzeń, uczęszczając w spotkaniach grupowych zwanych „warsztatami 

szamańskimi‖.  

Wśród współczesnych przejawów adaptowania rdzennych praktyk 

do wykozystania ich w kulturze zachodniej miejsce szczególne zajmują 

ceremonie ayahuaskowe. Celem niniejszej pracy jest porównanie tradycy-

jnego użycia wywaru ze współczesnym wykorzystaniem w ramach wspo-

mnianego neoszamańskiego nurtu. W tym celu przeprowadzono zarówno 

analizę literatury, jak i wykorzystano materiał zebrany w toku obserwacji 

uczestniczącej ceremonii ayahuaskowej zorganizowanej w Warszawie. 

Cennym materiałem dla niniejszych rozważań były również rozmowy 

sterowane przeprowadzone z uczestnikami ceremonii ayahuaskowych. 

Ze względów etycznych wszelkie dane mogące nakierować na ustalenie 

personaliów osób badanych zostały usunięte. 

2. Ekstaza szamańska 

Z punktu widzenia tradycyjnych wierzeń, szaman jest mediatorem 

między duchami a konkretną społecznością bądź osobą, wykorzystując 

w tym celu otrzymany od duchów dar. Najczęstszą przyczyną szamańskiej 

interwencji jest choroba człowieka, która ma być spowodowana porwaniem 
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jego duszy przez złe duchy. Szaman zmuszony jest wówczas do dokonania 

ekstatycznego lotu w inne sfery, by, poprzez zmianę stanu świadomości, 

móc nawiązać kontakt z właściwymi duchami. 

Michael Winkelman wymienia następujące metody osiągania zmie-

nionej świadomości: 

 redukcja symulacji zmysłów przez odcięcie się od większości 

bodźców, czyli deprywacja sensoryczna; 

 intensywna stymulacja zmysłów, wywołująca przeciążenie 

bodźcami, czyli przeładowanie sensoryczne; 

 wywołanie gotowości lub umysłowego zaangażowania w daną 

czynność; 

 obniżenie gotowości lub zaangażowania, pasywny stan umysłu 

z minimum aktywności; 

 wprowadzenie do organizmu środków psychoaktywnych [1] 
Niekiedy, aby wejść w stan transu, szaman musi wykonać czynności, 

które symbolicznie, jak i fizjologicznie, pomogą mu odwrócić świadomość 
od stanu normalnej percepcji. Wykonuje wtedy działania pokrywające się 
z punktem 1, 3 i 4. Faza przygotowawcza trwa od jednego do nawet kilku 
dni. Polega na oczyszczeniu szamana przez takie praktyki jak 
kontemplacja, post, abstynencja. Następnie, przy przystąpieniu do wła-
ściwego rytuału, szaman nakłada strój z ozdobami odzwierciedlającymi 
symboliczny obraz świata, co przyczynia się do koncentracji myśli. Przy 
wtórze bębna i pieśni szamańskiej zaczyna tańczyć, stopniowo zwiększając 
tempo. Coraz szybsze bębnienie i taniec powoduje coraz większe nasilenie 
bodźców na układ nerwowy, co stanowi metodę przedstawioną w punkcie 
2. Efekt potęguje użycie substancji psychoaktywnych – w przypadku 
praktyk szamańskich w Ameryce Południowej – ayahuaski (punkt 5).  

3. Specyfika tradycyjnego użycia ayahuaski w praktykach 

szamańskich Ameryki Południowej 

Tytułowe „pnącze duchów‖ znane jest w Kolumbii pod nazwą yage, 

w Ekwadorze i Peru jako ayahuasca, zaś w Brazylii – caapi. Jak pisze 

Ralph Metzner „nazwa ayahuasca pochodzi z południowo-amerykańskiego, 

indiańskiego języka Quechua: „huasca oznacza „pnącze‖ lub „lianę‖, 

natomiast „aya‖ oznacza „duszę‖, „umarłych‖ lub „duchy‖. Co za tym idzie 

należałoby przetłumaczyć to słowo jako „pnącze umarłych‖, „pnącze dusz‖ 

lub „pnącze duchów‖
 
[2]. Zauważyć należy, że nazwa ayahuasca odnosi 

się zarówno do pnącza, jak i wywaru, stosowanego w Amazonii, na równinach 

Orinoko, nizinach panamskich, w Kolumbii, Brazylii i Ekwadorze
 
[3]. 
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3.1. Ayahuasca – charakterystyka farmakologiczna 

Wizyjne, od wieków pomagające amazońskim szamanom we wróżeniu 

i uzdrawianiu, „pnącze duchów‖ to w istocie mikstura, składająca się 

z dwóch komponentów. Pnącze Banisteriopsis caapi to tylko jeden ze skła-

dników; dla prawidłowego działania wywaru niezbędna jest również 

obecność rośliny zawierającej dimetylotryptaminę (DMT). Najczęściej 

funkcję tą pełni Psychotria viridis. 

Z farmakologicznego punktu widzenia połączenie tych dwóch roślin jest 

konieczne dla uzyskania halucynogennego efektu. Spożyte doustnie DMT 

nie jest aktywne, gdyż trawi je znajdujący się w żołądku enzym – oksydaza 

monoaminowa (MAO). Jednakże, jeśli dodana zostanie roślina zawierająca 

inhibitor MAO – harmalina, wspomniane enzymy ulegną dezaktywacji, 

a wywar posiądzie swą wizyjną moc. Odkrycie tego połączenia wciąż 

wydaje się zaskakujące. Przyjmuje się, iż prawdopodobnie jest ono wy-

nikiem prób łączenia różnych substancji lub dziełem przypadku. Sami 

Indianie twierdzą zaś, iż to rośliny przekazały im tę wiedzę. 

Część badaczy dowodzi, iż powodem, dla którego substancje psycho-

aktywne (w tym także DMT) wpływają na umysł człowieka, jest ich podo-

bieństwo na poziomie strukturalnym do neuroaktywnych czynników 

produkowanych przez ludzkie ciało. Wiele używanych do celów religijnych 

substancji posiada budowę zbliżoną do takich związków jak serotonina, 

dopamina czy noradrenalina. Te naturalne, występujące w ciele człowieka, 

związki wchodzą we wzajemne relacje z substancjami halucynogennymi. 

Na przykład serotonina, której wyjątkowo wysoki poziom można odno-

tować po spożyciu ayahuaski, posiada właściwości psychoaktywne, zwią-

zane z produkcją 5-metoksy-N,N-dilemelotryptaminy (5MeO-DMT) [4]. 

DMT w połączeniu z harminą staje się więc niezwykle silną substancją 

psychoaktywną, która po szybkim przedostaniu się do mózgu, zajmuje 

miejsca serotoniny w połączeniach synaptycznych. Uwalnianie się DMT 

jest stopniowe i może trwać od czterech do sześciu godzin. Działanie 

w ten sposób przyjętej substancji jest zupełnie inne od palonego DMT. 

Wizje powodowane przez ayahuaskę są łagodniejsze i bardziej „organi-

czne‖ w porównaniu z niejednokrotnie całkowicie obcymi, „tytanicznymi‖ 

wizjami, pojawiającymi się po spaleniu rośliny [5].  

Warto nadmienić, iż przed przyjęciem ayahuaski niezbędnym wydaje 

się zastosowanie odpowiedniej diety. Jest to związane z omawianymi 

właściwościami przyjmowanych związków, a dokładnie z uwalnianiem 

znacznych ilości serotoniny w organizmie w związku z pojawieniem się 

inhibitorów MAO. Przyjmowanie pewnych pokarmów, a zwłaszcza leków 

może grozić wystąpieniem potencjalnie zabójczego syndromu seroto-

ninowego. „Syndrom serotoninowy to stan zatrucia wynikający ze wzmo-
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żonej aktywności serotoninergicznej. Zazwyczaj pojawia się na skutek 

połączenia inhibitorów MAO z jakąś inną substancją serotoningerniczną, 

zwłaszcza należącą do specyficznych inhibitorów zwrotnego wychwytu 

serotoniny (SSRIs), obecnie niezwykle popularnych w leczeniu depresji, 

zaburzeń lękowych, natręctw i niektórych form nadużywania substancji. 

(…) Syndrom serotoninowy zwykle ma miejsce w dwie godziny po spo-

życiu mieszanki, a jego objawy ustępują w ciągu 6-24 godzin. Połączenie 

inhibitorów MAO z SSRI jest potencjalnie zabójcze‖ [6]. 

3.2. Użycie ayahuaski w kontekście praktyk szamańskich 

Ameryki Południowej 

Jak  uprzednio wspomniano, ayahuasca jest halucynogennym wywarem 

stosowanym w Amazonii być może nawet od tysięcy lat. Może o tym 

świadczyć choćby relacja antropologa Gerardo Reichel-Dolmatoffa, który 

mieszkając wśród rdzennych mieszkańców Kolumbii, Boliwii i Peru, 

zanotował kilka, związanych z mitem kosmologicznym, opowieści 

o odkryciu ayahuaski. Badacz donosi, iż lud Tukano z regionu Vaupes 

w Kolumbii wierzy, iż pierwsi ludzie przybyli z nieba w wężowym czółnie. 

Próbowali oni sporządzić magiczny napój, który pozwoli im połączyć się 

z promiennymi mocami niebios, tak jak obiecał im Ojciec Słońce. Podczas 

gdy mężczyźni prowadzili prace nad napojem, pierwsza kobieta urodziła 

w lesie dziecko. Powróciła ze świetlistym chłopcem, który w istocie był 

pnączem. Następnie każdy z mężczyzn odciął kawałek jego ciała – linii 

przekazu ayahuaski. Desanowie natomiast wierzą, iż wężowe czółno 

przybyło z Drogi Mlecznej, a na jego pokładzie był mężczyzna, kobieta 

oraz trzy rośliny: maniok, koka i caapi. W ten sposób czółno dostarczyło 

Desanom życiowych zasad
 

[7]. Obecność ayahuaski w mitach założy-

cielskich ukazuje, iż, ta, powiązana ze światem pozaziemskim, roślina 

mogła mieć ogromny wpływ na początki indiańskiej kultury. 

 Plemiona używające ayahuaskę uważają ją za lekarstwo, potrafiące 

z pomocą duchów zwalczyć każdą chorobę. Dlatego mówią o niej 

„la purga‖, co oznacza „oczyszczająca‖
 

[8]. Same rośliny nazywane 

są przez tubylców vegetales, czyli „rośliny, które uczą‖ lub doktores, czyli 

„lekarze‖. Jednakże, aby obrzęd faktycznie był oczyszczający, leczniczy, 

człowiek pod wpływem ayahuaski powinien być prowadzony przez 

szamana, znanego obecnie pod określeniami curandero (dosłownie „uzdro-

wiciel‖), ayahuasquero, czy vegetalista. Ten rodzaj szamanizmu, wykorzy-

stującego do swych praktyk rośliny, w tym ayahuaskę nazywany jest 

również vegetalisto
 
[9]. 
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3.3. Charakterystyka szamana z regionu Amazonii 

Tradycyjnie, plemienni szamani regionu Amazonii to mężczyźni; źródła 

donoszą, iż jedynie w kilku szczepach kobiety odgrywały znaczącą rolę. 

Szamańskie moce można było uzyskać na kilka sposobów: mogły one 

zostać odziedziczone, uzyskane w wyniku wewnętrznego powołania, czy 

też wyznaczenia przez duchy. Okolicznościom tym mogły towarzyszyć 

nadnaturalne zjawiska, jak pojawienie się zmarłych przodków, duchów 

zwierząt, czy też psychosomatyczny kryzys szamański. 

Podczas okresu inicjacyjnego neofita był zobowiązany do stosowania 

surowych zakazów i nakazów: musiał przebywać w izolacji, przestrzegać 

określonej diety, utrzymywać celibat, jak również przyjmować korę 

pewnych roślin, pić wyciąg z tytoniu, czy wymiotować w celu 

oczyszczenia i komunikacji z duchami. Przyszły szaman uważnie słuchał 

instrukcji dawanych przez napotkane duchy i zapamiętywał przekazywane 

przez nie melodie. Praktykujący szaman z czasem zyskiwał coraz po-

tężniejszą moc, poddając swej kontroli poszczególne duchy i odpierając 

magiczne ataki złych nadnaturalnych istot, jak również innych szamanów. 

Jego zadania obejmowały przepowiadanie przyszłych zdarzeń, interpre-

towanie znaków, wpływanie na pomyślność łowów, organizację ceremonii, 

lecz przede wszystkim leczenie chorych członków plemienia
 
[10]. 

Luis Eduardo Luna pisze, iż obserwowany dziś metyski szamanizm to 

bezpośrednia kontynuacja szamanizmu pierwotnego, będąca wciąż 

integralną częścią życia mieszkańców omawianych terenów. Należy 

zauważyć, iż także w przypadku szamanów metyskich praktyki obejmują 

głównie leczenie, stąd nazywani są oni „uzdrowicielami‖ – curanderos. 

Określający często metyskich szamanów termin vegetalista oznacza 

„znawcę roślin‖ i używany jest „do odróżnienia ich od oracionistas, którzy 

zajmują się jedynie modlitwami dla wykonania podobnych zadań 

szamańskich, lub od espiritistas, którzy pracują wyłącznie z duchami. 

Wewnątrz terminu vegetalista występują rozróżnienia: purgueros, 

który używa ayahuaski, tabaqueros, który używa tytoniu, camalongueros, 

który używa nasion camalongi (rośliny, która rośnie w Andach) 

tragcceros, który używa canazy, silnego napoju alkoholowego destylo-

wanego z trzciny cukrowej, permumeros, który używa esencji kwiatowej 

itp.‖
 
[9]. Zaznaczyć należy, iż większość vegetalista używa wielu różnych 

roślin. Vegetalista może być również nazywany „maestro‖, „doctor‖,  

„medico‖ lub „viejito‖(„stary człowiek‖), zaś, jeśli stosuje do swych pra-

ktyk ayahuaskę – „ayahuasquero‖ . 

Osoba curandero jest niezmiernie istotna dla przebiegu całej ceremonii, 

a także jej rezultatu, gdyż według wierzeń indiańskich niebezpieczeństwo 

związane z używaniem ayahuaski polega na przyciąganiu wszelkiego 
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rodzaju niematerialnych bytów. Do „pacjenta‖ lgną zarówno duchy dobre, 

które mogą pomóc w leczeniu, jak i te szkodliwe np. dusze zmarłych 

brujos, czyli złych czarowników. Doświadczony curandero potrafi jednak 

poradzić sobie z ciemnymi mocami, już na początku ceremonii okadzając 

uczestników tytoniem, szeleszcząc wachlarzami z liści, czy nucąc 

magiczne pieśni icaros. 

Dla prawidłowego działania substancji ważne jest odpowiednie 

przygotowanie wywaru. „Curandero idzie do lasu, gdzie wycina odpo-

wiednią ilość magicznego pnącza, oraz liście innych roślin, będące 

koniecznymi dodatkami do wywaru. Następnie tnie pędy ayahuaski na 

kawałki i uciera w moździerzu, po czym gotuje, z dużą ilością wody, 

aż wywar odpowiednio zgęstnieje. Cała operacja gotowania ayahuaski trwa 

około ośmiu godzin. Curanderos zwykle mają osobne chatki w głębi lasu, 

gdzie leczniczy ceremoniał może się odbyć w spokoju, z dala od gwaru 

wioski. W takiej chatce – a może świątyni? - zjawia się o zmierzchu wraz 

ze swoim pacjentem, czasem z uczniami‖
 
[11]. 

Należy dodać, iż „pacjent‖ musi przygotować się do przyjęcia ayahuaski 

poprzez specjalną dietę, która może trwać nawet tydzień. Związane jest 

to z omówionymi  uprzednio właściwościami serotoninergicznymi wywaru. 

W celu uniknięcia kumulacji zbyt dużej ilości serotoniny w organizmie, 

która może prowadzić do kryzysu, „pacjent‖ powinien nie tylko przestać 

przyjmować leki, lecz również nie jeść pokarmów zawierających duże 

ilości tyraminy. Przed ceremonią przyszły uczestnik powinien się 

powstrzy-mać od używania alkoholu, kofeiny i innych substancji psych-

oaktywnych, a także nie podejmować żadnych praktyk seksualnych.  

Ayahuasqueros uczący się swojego fachu, pozostają w czystości przez 

znacznie dłuższe okresy czasu. Luna donosi, iż Don Jose Coral More przez 

dwa lata, zaś Don Celso Rojas nawet przez trzy lata przestrzegał diety 

zanim został curandero. Także Don Alejandro Vasquez Zarate „prze-

strzegał diety przez 2 lata i uczył się medycyny od duchów roślin (…). 

Uważa się, że dietę rośliny objawiają szamanowi rozpoczynającemu 

praktyki w wizjach lub snach. Długość diety wpłynie na jego wiedzę i siłę. 

W niektórych przypadkach same duchy pojawią się i określą czas trwania 

oraz charakter diety. (…) Gdy szaman uczy się od roślin, dieta może trwać 

od kilku miesięcy do kilku lat‖
 
[9]. Uważa się, że curanderos często 

atakowani są we śnie przez złe duchy lub innych szamanów, stąd muszą 

być silni zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Tego typu ataki są 

niezmiernie niebezpieczne, gdyż szaman, który przegra potyczkę w świecie 

snu, może już się nie obudzić w świecie realnym. Jedną z funkcji diety jest 

właśnie  dostarczenie siły szamanowi, niezbędnej w tego typu walkach. 
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3.4. Obrzęd szamański, wykorzystujący ayahuaskę 

Tradycyjny, wykorzystujący ayahuaskę, obrzęd szamański ma dość 

luźną strukturę. Z reguły mała grupa ludzi spotyka się z uduchowionym 

nastawieniem, ukształtowaną intencją, w myśl której przystępują do cere-

monii. Trening uzdrowiciela lub specjalne sesje lecznicze często obejmują 

tylko jedną lub dwie osoby poza ayahuasquero. Ceremonia rozpoczyna się 

po zachodzie słońca, najczęściej o 21 lub 22. Podczas przygotowań 

curandero śpiewa magiczne pieśni icaros, podając ayahuaskę uczestnikom 

obrzędu, by na koniec samemu napić się wywaru. Smak uważany jest przez 

większość doświadczających go za odrażający, niektórzy zaś twierdzą, 

iż z czasem wydaje się być coraz gorszy. Przez jakiś czas uczestnicy 

oczekują na efekt, aż do momentu, gdy ayahuasquero zdmuchuje świece 

i w cie-mności rozpoczyna przywoływać wizje pieśniami icaros i szelestem 

schacapa – wiązki suchych liści. Gdy obecnych jest kilku vegetalista, 

wszyscy naraz śpiewają swoje icaros, pozwalając by icaro właściciela 

domu było najbardziej słyszalne; może się również zdarzyć, że będą 

śpiewać razem to samo icaro, czyniąc je silniejszym. Pomiędzy pieśniami 

ayahuasquero często robi przerwy, które pozwalają jemu i innym ludziom 

na kontemplację wizji. 

Na początku uczestnicy obrzędu najczęściej widzą wzory geometryczne 

i świetliste figury, a dopiero z czasem pojawiają się wizje obejmujące 

rośliny, zwierzęta itd. Obrazy wydają się zawierać bardzo jasne kolory 

i ciągle zmieniające się kształty, gdyż sceny nakładają się jedna na drugą. 

W pewnym momencie ludzie poddani działaniu ayahuaski mogą 

doświadczać silnych wymiotów lub biegunki, co jest wytłumaczalne 

z biologicznego punktu widzenia wzrostem stężenia serotoniny w orga-

nizmie. Czasem uczestnicy ceremonii pod wpływem pięknych wizji mogą 

odczuwać potrzebę tańca. Michael Harner wyróżnia kilka motywów często 

obecnych w wizjach ayahuaskowych Indian Ameryki Południowej: 

Wrażenie oddzielenia duszy od ciała oraz uczucie lotu – doświadczenie 

powszechniej osiągane przez szamanów, choć pojawiające się czasem 

wśród zwykłych użytkowników wywaru: „Halucynacje mają kilka faz, 

podczas pierwszej jednostka czuje i słyszy krwiożercze strumienie 

powietrza, jak gdyby rozdzierał ją silny wiatr; kumu [rytualny przywódca] 

wyjaśnia, że to wejście na Drogę Mleczną; w celu przybycia do swojego 

celu ostatecznego muszą opuścić ten świat i przede wszystkim znaleźć 

strumień komunikacji z wiatrami. Teraz, lecąc wzdłuż Drogi Mlecznej 

mężczyźni zniżają się do Aphikondia [Raj]‖ donosi Gerardo Reichel-

Dolmatoff 
 
[12]. 
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Wizje jaguarów oraz węży – udokumentowane dla wszystkich plemion, 

niezwykle powszechne motywy: 

 wizje bogów i demonów – pijący ayahuaskę może nawiązać kontakt 

z nadnaturalnymi istotami, a po wybudzeniu z transu być 

przekonany o prawdziwości religijnych nauk; 

 wizje odległych miast, osób, krajobrazów, często interpretowane 

jako jasnowidzenie; 

 doświadczenia dywinacyjne, odnalezienie złodzieja lub mordercy, 

czy też szamana, który zesłał chorobę na danego człowieka
 
[12]. 

Warto zauważyć, iż ayahuasca wywołuje nie tylko niezwykłe, kolorowe 

wizje, lecz również wyczula słuch poddanego rytuałowi człowieka. 

„Pacjent‖ poddany działaniu ayahuaski jest podatny nawet na najcichsze 

dźwięki, w związku z czym pieśni magiczne – icaros, umiejętnie śpiewane 

przez szamana – ayahuasquero, mają ogromny wpływ na przebieg wizyjnej 

podróży. „Skuteczność, wyrafinowanie i poświęcenie każdego aya-

huasquero sprawdza się po tym, jak wiele pieśni magicznych potrafi 

zapamiętać. Pieśni magiczne pełnią istotną funkcję również w sesjach 

uzdrowicielskich, podczas których pacjent i uzdrowiciel zażywają 

ayahuaskę, a następnie wspólnie śpiewają, dzieląc zazwyczaj te same, 

wielobarwne wizje (…) Ayahuasqueros posługują się dźwiękiem i sugestią 

do kierowania energii ozdrowieńczej w konkretne części ciała i niezbadane 

aspekty historii osobistej pacjenta, generujące napięcia‖
 
[13]. 

Icaros zwiększają leczniczy potencjał ayahuaski, ale, według wierzeń, 

mają też inne funkcje: pomagają w komunikacji z duchami, przyciągają 

dobre duchy, czy też pełnią wspomnianą wcześniej funkcję ochronną. 

Każdy curandero stopniowo uczy się swojego własnego zestawu pieśni od 

samych roślin; doświadczeni uzdrowiciele znają nawet ponad sto icaros. 

3.5. Ayahuasca w kulturze zachodniej 

3.5.1. Rozwój praktyk 

Przez wiele wieków ayahuasca pozostawała dla świata zachodniego 

nieznana. Za pierwszego Europejczyka, który spróbował wywaru, uważa 

się angielskiego botanika Richarda Spruce, który w 1851 roku wziął udział 

w rytuale z użyciem ayahuaski. Tubylcy zaoferowali wywar również jemu, 

ale Spruce przyjął jedynie niewielką ilość. Pierwsza spisana relacja na 

temat działania magicznego napoju pochodzi od ekwadorskiego urzędnika 

państwowego Villaviciendo z 1858 roku [14], który donosi: „(…) jak 

można się spodziewać, napój ten jest narkotykiem i  niekiedy powoduje 

niezwykle rzadkie fenomeny. Jego wpływ wydaje się pobudzać system 

nerwowy; wszystkie zmysły ożywają oraz budzą się wszystkie zdolności; 
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Indianie czują wir i zawrót głowy, potem zaś uczucie unoszenia w po-

wietrze, co rozpoczyna powietrzną podróż; opętany zaczyna w pierwszych 

momentach dostrzegać najwspanialsze widziadła w zgodzie ze swoimi 

ideami i wiedzą: dzicy [najwidoczniej Zaparo ze wschodniego Ekwadoru – 

przyp. aut.] mówią, że widzą niezwykłe jeziora, lasy pokryte owocami, 

najpiękniejsze ptaki, które mówią im najmilsze i najsłodsze rzeczy, jakie 

tylko chcą usłyszeć oraz inne piękne rzeczy, odnoszące się do ich dzikiego 

życia. Kiedy ten moment przejdzie, wtedy zaczynają widzieć przerażające 

istoty, które chcą ich pożreć, ich pierwszy lot zostaje przerwany i spadają 

ku ziemi, by z nimi walczyć – wykrzykują im one bowiem wszystkie 

nieszczęścia i niepowodzenia, które na nich czekają. Jeśli chodzi o mnie, to 

mogę faktycznie potwierdzić, że kiedy wziąłem ayahuasca, doświadczyłem 

mdłości, potem powietrznej podróży, z której przypominam sobie 

najniezwyklejsze widoki: wspaniałe miasta, majestatyczne wieże, piękne 

parki i inne, skrajnie atrakcyjne obiekty; potem wyobraziłem sobie, że 

jestem sam w lesie i atakuje mnie wiele okropnych istot, przed którymi jednak 

się obroniłem; po tym wszystkim mocno chciało mi się spać (…)‖ [15]. 

Należy zauważyć, iż do połowy XX wieku liczba obcokrajowców, 

którzy spożyli wywar nie była zbyt wysoka. Wydaje się, że wpływ na 

zmianę tej sytuacji miał napływ przedsiębiorców i pracowników po 

I wojnie światowej do regionu Amazonii. Kontakty napływowych 

pracowników z autochtonami przyczyniły się do powstania synkretycznych 

form religii, reprezentowanych np. przez powstały w latach 30. Kościół 

Santo Daime w Brazylii. Kościół ów łączy elementy religii chrześcijańskiej 

wraz z rytuałem przyjęcia ayahuaski – świętego sakramentu [16]. 

Ciekawym wydaje się fakt, iż z czasem Santo Daime rozszerzyło obszar 

działalności, powołując swoje „filie‖ w USA i Europie, co także 

przyczyniło się do „popularyzacji‖ praktyk z użyciem wywaru. 

Od połowy XX wieku coraz więcej badaczy zaczęło interesować 

się szamanizmem ayahuaskowym, prezentując wyniki swoich badań we 

własnej kulturze. Z czasem zaczęły również powstawać, rozbudzające 

wyobraźnię, programy telewizyjne, ukazujące rytuały Indian z udziałem 

magicznego pnącza. Stąd było już bardzo blisko do rozwoju „turystyki 

ayahuaskowej‖, gdy każdy „turysta‖ mógł sam przeżyć to niesamowite 

doświadczenie, a następnie po powrocie do swego kraju przekazać zdobytą 

wiedzę innym adeptom. Doprowadziło to do ciekawego zjawiska 

przeniesienia praktyk ceremonialnych na grunt zachodni. Przykład takiej 

ceremonii jest przeanalizowany w niniejszej pracy. 
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3.5.2. Analiza współczesnej ceremonii ayahuaskowej w kulturze 

zachodniej na przykładzie ceremonii w Polsce 
Na obrzęd zorganizowany w Warszawie przybyło 10 uczestników 

w tym 3 kobiety. Dla prawie wszystkich uczestników było to pierwsze 

spotkanie z „pnączem umarłych‖. Jedynie jeden z uczestników był w tego 

typu „podróżach‖ doświadczony. Prowadzący podkreślił, iż jego ceremonie 

są prowadzone dla ludzi z kultury zachodniej, ale z zachowaniem tradycji 

obrzędu. Co prawda przyznał, iż podaje wersję napoju nieco słabszą niż 

szamani w Peru, którzy „kładą człowieka‖, ale efekty, jakie osiąga są 

porównywalne do ceremonii przeprowadzanych w Ameryce. 

Polski curandero jest przeciwnikiem „Hollywood dla turystów‖, jakie 

prezentują niektórzy szamani, dla których najważniejsze są pieniądze. 

„Przyszedł kiedyś do mnie mężczyzna, ale piękny, naprawdę ideał 

mężczyzny. Ja od razu zobaczyłem, że to szaman. Powiedziałem mu, że 

jego problemem jest to, że nie jest tym, kim powinien być, że musiałby 

przyjść do mnie na terapię ze 40 razy i za każdy raz płacić, więc łatwiej 

będzie, jeśli pojedzie do Ameryki uczyć się. Znał hiszpański, więc 

pojechał, ale pierwszy szaman, u którego chciał się uczyć – Don Nagustin 

też robił takie Hollywood. Kazał mu płacić 80 euro za noc… To są ceny jak 

w ekskluzywnym hotelu… Kazałem mu iść w góry i tam znaleźć nau-

czyciela. Faktycznie znalazł i uczył się na szamana. Gdy przyjechał 

do mnie, razem poprowadziliśmy ceremonię‖ – opowiada. 

Curandero nie wykorzystał zbędnej widowiskowości podczas 

prowadzonej ceremonii. W wynajętej sali w ośrodku w Warszawie był wraz 

z częścią ludzi ubrany w białe szaty, aczkolwiek nie było to wymogiem 

koniecznym, by przyjąć wywar – były również osoby w standardowych 

ubraniach. Nie było również żadnych zbędnych dekoracji – zbudował jedynie 

prosty ołtarz z kwiatów na środku pomieszczenia (jak powiedział „dla 

ayahuaski‖) i zapalił świece. „Jest to minimum, ale zupełnie wystarczające‖ 

podsumował swoje działania przygotowujące do rytuału. 

Wszyscy uczestnicy przed przyjazdem otrzymali informację mailową 

o konieczności poszczenia  w dzień ceremonii od godziny 12. Przed 

12 mieli zjeść jedynie lekki posiłek, musieli się również powstrzymać 

od wszelkich używek uzależniających, soli, cukru oraz seksu. Dzień postu 

to mało w porównaniu do okresu poszczenia w praktykach tradycyjnych, 

ale wielu zachodnich curandero uważa, iż jest to czas wystarczający. 

Obrzęd rozpoczął się od spoczęcia uczestników na przygotowanych 

w pomieszczeniu karimatach wokół umiejscowionego na środku pokoju 

ołtarza. Prowadzący kazał wszystkim „wysłać poza ciało‖ swoją intencję, 

która będzie przerabiana z pomocą ayahuaski. Podkreślił, iż wysłanie 
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intencji „ponad głowę‖ jest niezbędne dla jej realizacji – w innym wypadku 

ciało będzie przeszkadzać. 

Przed przyjęciem „medicine‖ przez uczestników, około godziny 20, 

szaman wdmuchał każdemu w nos biały kolender, który miał przygotować 

na spotkanie z ayahuaską. Prowadzący zauważył, iż jest to pierwszy, 

niezmiernie ważny kontakt z uczestnikami, kontakt, który może wskazać na 

dalszy przebieg ich procesu. Jeden z mężczyzn, który po ceremonii 

powiedział, iż nie spełniła jego oczekiwań, prychał i kaszlał jeszcze zanim 

prowadzący zdążył wdmuchać mu ziele. Curandero wytłumaczył, iż ten 

człowiek miał już w tym momencie konkretne oczekiwania, natomiast do 

ayahuaski należy podejść bez zbędnych wymagań. Powinno się przyjmo-

wać wszystko takim, jakie jest, a najlepiej starać się wszelkie sygnały 

ignorować. Tylko wtedy można osiągnąć stan pustki, nazywanej przez 

niego „smutkiem‖, która jest niezbędna dla właściwego przebiegu procesu 

terapeutycznego. 

Ciecz wlewana jest do glinianej  miseczki, przekazywanej przez 

szamana każdemu z uczestników. Najlepiej wypić swoją porcję od razu, nie 

zważając na gorzki smak wywaru. Po przyjęciu substancji może mdlić, 

mogą wystąpić również wymioty. Curandero wytłumaczył, iż sam proces 

zwracania jest związany z oczyszczeniem duchowym i nie odnosi się do 

procesów zachodzących w organizmie. Reakcje ludzi przyjmujących 

wywar bywają bardzo różne. Szaman opowiedział o kobiecie, która 

podczas jednej z jego ceremonii przez 3 godziny przeżywała orgazm, choć 

nieustannie wymiotując. Spotkanie w Warszawie przebiegło jednak bardzo 

spokojnie. Uczestnicy mało chodzili, raczej siedzieli lub leżeli. Jak 

stwierdził prowadzący, „to niespotykane, że tak szybko wszyscy poszli 

spać‖. Nie oznacza to jednak, że substancja nie działała. Niektórzy 

uczestnicy prosili jednak o dodatkową dawkę, uważając, że „nic nie 

działa‖. Curandero wytłumaczył, że działanie ayahuaski zależne jest 

od psychiki i złudzenie „niedziałania‖ mają najczęściej ci, którzy do 

ceremonii podchodzą z konkretnymi oczekiwaniami – „Często odrobina, 

jaką im dodaję, momentalnie wywołuje wymioty‖. Jeden z doświad-

czonych uczestników, który prowadzi w Warszawie swoją grupę 

i organizuje spotkania z szamanem pracującym według tradycji Tolteków, 

stwierdził, że „z czasem człowiek uczy się osiągać te same rezultaty przy 

małych dawkach medicine‖. 
Ceremonii towarzyszyła muzyka, grana na instrumentach przez 

prowadzącego i wspomnianego doświadczonego uczestnika ceremonii. 
Podobnie do rdzennych ayahuasqueros, śpiewali oni pieśni icaros. Część 
icaros była w języku polskim, lecz uczestnik wytłumaczył, iż jest to wła-
ściwe z punktu widzenia kultury, w jakiej odprawiana jest ceremonia. 
Dźwięki miały ogromny wpływ na uczestników spotkania. W stanie, 
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w którym wszystkie zmysły były wyostrzone, nawet najmniejszy szmer 
wydawany przez pocieranie piór, czy dźwięk dzwoneczka wywierał 
piorunujące wrażenie. Także odbiór wizualny zmienił się zasadniczo. 
Obraz składał się z kilku płaszczyzn, kolory uległy zmianie, światło 
przeszywało wszystkie nakładające się warstwy, co niektórych wprowa-
dzało w stan wewnętrznego zamętu. Prowadzący stwierdził, że tego typu 
efekty są możliwe do kontrolowania przy odpowiednim treningu i on sam 
zawsze je wyłącza, gdyż „nie lubi mozajek‖. 

Oprócz jednego, wspomnianego uczestnika, reszta była zadowolona 
z ceremonii, choć niektórzy spodziewali się innego przebiegu, czy też 
wizji, które nie nadeszły. Szaman twierdzi jednak: „Wcale nie musi być 
wizji! Znam szamana, który przez całą swoją pracę nie miał wizji, a osiągał 
efekty terapeutyczne‖. Działanie ayahuaski na warszawskiej ceremonii 
może potwierdzić autorka pracy, dla której wrażenia „wyjścia poza 
ciało‖, czy „przejść w inne wymiary‖ były silnie odczuwalne. Proces 
myślowy ulegał zmianie, a dialog prowadzony przez kilka głosów w głowie 
czy odczucia rozczłonkowania jaźni na kilka bytów, przywodziły 
skojarzenia z chorobami psychicznymi. Pojawiło się również, cha-
rakterystyczne dla relacji osób przyjmujących wywar w Ameryce 
Południowej, uczucie umierania. Wszyscy uczestnicy oprócz jednego 
zgodnie przyznali, iż wywar ma bardzo duży potencjał, ale należy z nim 
więcej praktykować. Kilku uczestników mówiło o uczuciu jedności 
ze wszystkim, czy otaczającej ich wszechogarniającej miłości, co również 
jest zbieżne z relacjami ludzi przyjmujących ayahuaskę podczas ceremonii 
w kulturze rdzennej. 

Prowadzący przyznał, iż coraz więcej osób zaczyna interesować się 
obrzędami z zastosowaniem psychodelików, w szczególności z ayahuaską. 
Nie wszystkich stać na wyjazd do Peru czy Ekwadoru, ale szansę 
poszukiwania duchowości mogą im dać tego typu spotkania. „Coraz więcej 
osób będzie poszerzać swoją świadomość, żyć bardziej świadomie‖ 
podsumował ceremonię jeden z uczestników. 

Podczas rozmów z osobami biorącymi udział w innych, prowadzonych 
w kulturze zachodniej ceremoniach autorka pracy dowiedziała się, 
że większość z tych ludzi jest przekonanych, iż mogą osiągnąć dokładnie 
takie same rezulaty, jak w kulturze rdzennej. Pojawiały się opinie, iż może 
być osiągnięty zarówno efekt terapeutyczny na planie fizycznym, jak 
i psychicznym. Część osób wierzy również, że faktycznie zbliżają się do 
mistycznego „innego‖ świata. Wydaje się, iż znacznie mniej osób, niż 
w przypadku innych psychodelików sięga po ayahuaskę wyłącznie dla 
zaspokojenia własnej ciekawości. Częstą motywacją jest chęć rozwoju poprzez 
poznanie własnego umysłu, zniwelowanie swoich lęków i blokad itp. 
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4. Podsumowanie  

Ayahuasca staje się coraz szerzej znana w kulturze zachodniej – 
w Internecie można odnaleźć wiele informacji na temat organizowanych 
ceremonii. W krajach, gdzie użycie ayahuaski jest zakazane, ceremonie 
przeprowadzane są „nieoficjalnie‖, lub organizowane są „wycieczki‖ do 
miejsc, gdzie swobodnie można ją przyjąć. Na forach internetowych można 
odnaleźć informacje, kto przeprowadza ceremonie zgodnie z tradycją, 
u kogo wywar jest silny, kto jest, a kto nie jest doświadczonym „prze-
wodnikiem‖. W kulturze zachodniej szaman – curandero najczęściej jest 
osobą, która pochodzi z tej właśnie kultury. Czasem zapraszany jest 
szaman z kultury rdzennej, lecz wciąż miejsce praktyk w większości 
przypadków pozostaje „nieszamańskie‖(często jest to wynajęte pomie-
szczenie w jakiejś instytucji). Okres diety i postu przed ceremoniami 
zachodnich bywa zminimalizowany, nie jest narzucanych uczestnikom tyle 
wymagań, ile musieliby spełniać przy dokładnym podążaniu za tradycją. 
Niemniej jednak, patrząc choćby na opisaną w artykule ceremonię oraz 
wypowiedzi uczestników różnych ceremonii ayahuaskowych, trzeba przy-
znać, iż część prowadzących stara się utrzymać „klimat duchowości‖ 
indiańskich praktyk.  

Wszyscy uczestnicy opisywanych w artykule praktyk (oprócz jednego 
mężczyzny) w swoich wypowiedziach opisywali ceremonię jako „udaną‖. 
Przyznawali, iż nie tylko przyswoili ciekawą wiedzę o szamańskich pra-
ktykach, ale także osiągnęli efekty terapeutyczne. Jeden z uczestników, 
który brał udział w wielu ceremoniach z udziałem ayahuaski, również tych 
przeprowadzanych w Peru, podkreślił, iż maestro warszawskiej ceremonii 
jest bardzo dobrym szamanem, który wnikliwie obserwuje uczestników 
podczas ich „podróży‖, będąc nieustannie gotowym do pomocy w jakimś 
trudnym momencie tego procesu. Reasumując, można wyciągnąć wniosek, 
iż praktyki szamańskie z wykorzystaniem ayahuaski organizowane w świecie 
zachodnim, mimo oczywistych różnic, wynikających z przepro-wadzenia 
w innej kulturze, mogą osiągać podobne rezultaty, co ceremonie prze-
prowadzone w Ameryce Południowej. Oczywiście, niezbędne do tego wydaje 
się być odpowiednie nastawienie właściwie przeszkolonego zachodniego 
szamana, który pozostawia praktyki osadzone w ich rodzimym kontekście. 
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Ayahuasca – szamańskie „pnącze duchów” czy atrakcja dla turystów? 

Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest przedstwaienie ewolucji praktyk szamańskich z użyciem 

jednego z najsłynniejszych psychodelików ceremonialnych – ayahuaski. Metodologia badań 
bazuje na literaturze przedmiotu, materiałach internetowych oraz badaniach terenowych 

autorki artykułu podczas ceremonii w Polsce, na tzw. „warsztatach szamańskich‖. Analiza 

obejmujetradycyjną ceremonię ayahuaskową, jak i jej kontekst we współczesnej kulturze 

zachodniej. Podjęte są między innymi kwestie przygotowaniawywaru, postu poprze-
dzającego cceremonię, właściwej muzyki podczas ceremonii czy też ogólnie odpowiedniego 

przeprowadzenia ceremonii przez szamana. Zarysowana jest kluczowa dla niniejszych 

praktyk instytucja szamana-curandero, który ma czuwać nad duszą pacjenta podczas jego 

„podróży do innych światów‖. Podstawowe jednak pytania podjęte w toku analizy odnoszą 
się do procesu przeniesienia praktyk ayahuaskowych w obszar neoszamanizmu. Wnioski 

sformułowane w niniejszej pracy ukazują na ile ceremonie „szamanizmu miejskiego‖ 

odnoszą się do rdzennych wierzeń, nakreślają motywację człowieka z kultury zachodniej do 

sięgnięcia po psychoaktywny wywar, a także rolę, jaką ayahuasca pełni w tym nowym 
kontekście. 

Słowa kluczowe: ayahuasca, szamanizm, substancja psychoaktywna, neoszamanizm 
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Ayahuasca – shamanic “vine of spirits” or the attraction for tourists? 

Abstract 
The aim of this paper is to present the evolution of shamanic practices with the usage of the 

one of the most famous ceremonial psychedelics – ayahuasca. Methodology of the research 

is based on the literature, online sources and the field studies of the author during 

a ceremony in Poland on so-called ―shamanic workshops‖. Analysis includes traditional 
ayahuasca ceremony and its context in the contemporary Western culture. There are discu-

ssed such issues as the preparation of the brew, fasting before the ceremony, adequate music 

during the ceremony, finally, generally proper conduction of the ceremony by the shaman. 

There is described, being key for these practices, the role of the shaman-curandero who 
should take care of the patient‘s soul during his ―journey to the other worlds‖. Crucial 

questions taken to the course of analysis refer to the process of transferring ayahuasca 

practices to the area of neo-shamanism. Considerations in the paper show to what extent 

ceremonies from ―urban shamanism‖ refer to the indigenous beliefs, motivation of the 

people from Western culture to reach for psychoactive brew, and the role that ayahuasca 

fulfils in this new context.  

Keywords: ayahuasca, shamanism, psychoactive substance, neo-shamanism 
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Celowe uprawy roślin energetycznych jako surowiec  

do produkcji peletu i brykietu 

1. Wprowadzenie  

Od kilku lat można zaobserwować w Polsce duże zainteresowanie 

uprawą roślin na cele energetyczne. Rośliny energetyczne są gatunkami, 

które posiadają duże przyrosty roczne, a także wysoką sprawność 

energetyczną uprawy. Rośliny te mają małe wymagania glebowe i są 

w bardzo dużym stopniu odporne na szkodniki i choroby. Celem pracy jest 

przedstawienie i porównanie roślin energetycznych pod względem ich 

poszczególnych parametrów, tj. wartość opałowa oraz wilgotność. Celowe 

uprawy energetyczne można sklasyfikować na trzy grupy roślin: 

1. Drzewa i krzewy: 

 wierzba wiciowa (Salix viminalis); 

 topola (Populus L.); 

 robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.); 

 róża wielkokwiatowa (Rosa multiflora). 

2. Trawy: 

 miskant olbrzymi (Miscanthus giganteus J.M. Greef & M. Deuter); 

 miskant chiński (Miscanthus sinensis Andersson); 

 miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus (Maxim. Hack.)); 

 spartina preriowa (Spartina pectinata Bosc ex Link). 

3. Byliny: 

 ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby L.); 

 rdestowiec japoński (Reynoutria japonica Houtt.); 

 rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis Nakai); 

 rożnik przerosłolistny (Silphium perfoliatum L.); 

 topinambur (Helianthus tuberosus L.) [1]. 
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2. Charakterystyka poszczególnych roślin energetycznych jako 

surowiec do produkcji peletu i brykietu 

2.1. Wierzba wiciowa (Salix viminalis) 

Wierzba wiciowa (rys. 1) jest jedną z najczęściej stosowanych roślin na 

plantacjach energetycznych ze względu na szybki wzrost rośliny w krótkim 

czasie. Wierzba wiciowa jest rośliną krzewiastą. Odznacza się bardzo 

szybkim przyrostem biomasy, zwiększoną odpornością na szkodniki 

i choroby, dużą mrozoodpornością, a także wysoką wartością energetyczną 

drewna. Wierzba energetyczna jest odmianą mało wymagającą pod 

względem glebowym. Uprawiana może być na różnych typach gleb, jednak 

najkorzystniejszymi warunkami do jej wzrostu są gleby III, IV i V klasy 

bonitacyjnej. Bardzo istotnym czynnikiem gwarantującym obfity plon jest 

odpowiednia wilgotność gleby, w szczególności podczas przyjmowania się 

sadzonek. Ważne jest także sprawdzenie ilości mikroelementów zawartych 

w glebie oraz jej kwasowość, która powinna wynosić 5,5 – 6,5 pH [3]. 

Sadzenie wierzby powinno nastąpić w okresie późnej jesieni lub wczesną 

wiosną. Można je przeprowadzić zarówno w sposób ręczny jak i zmecha-

nizowany, za pomocą specjalnych sadzarek do wierzby. Istotne jest by nie 

pozwolić na zachwaszczenie plantacji wierzby, gdyż zaburza to wzrost 

rośliny. Bardzo ważnym elementem pielęgnacji plantacji wierzbowych jest 

także dostarczanie odpowiedniej ilości składników pokarmowych.  

 
Rys. 1 Plantacja wierzby wiciowej [2] 
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Pierwszy zbiór z plantacji wierzbowej należy przeprowadzić po roku od 

jej założenia. Dzięki temu stymuluje się wzrost i rozkrzewienie się rośliny, 

co ma duży wpływ na plonowanie wierzby w kolejnych latach. W kole-

jnych latach zbiory biomasy wierzbowej przeprowadzane z założeniem 

wykorzystania na cele energetyczne mogą odbywać się w kilku cyklach, 

tj  cyklu jednorocznym, dwu- trzy-, a nawet czteroletnim. Określenie cyklu 

i sposobu zbioru zależy głównie od dostępnych urządzeń, powierzchni 

plantacji oraz przeznaczenia biomasy. Zbiór biomasy z plantacji 

wierzbowych przeprowadzać można w sposób jednoetapowy lub dwu-

etapowy. Pierwszy sposób wiąże się z wykorzystaniem specjalistycznych 

kombajnów do wierzby. Praca maszyny polega na ścinaniu prętów 

wierzbowych, jednoczesnym rozdrabnianiu do postaci zrębki oraz 

załadunku na przyczepę. W ciągu jednej godziny pracy kombajnu można 

pozyskać około 30 ton zrębków o wilgotności ok. 50%. Kolejny sposób 

zbioru wierzby to zbiór dwuetapowy. W pierwszym etapie zbiera się z pola 

całe witki wierzbowe wykorzystując do tego kosy mechaniczne, a nastę-

pnie zebrany materiał jest rozdrabniany do formy zrębka drzewnego przy 

wykorzystaniu rębaków. Zbiór dwuetapowy pozwala na przechowanie 

materiału w formie snopków wierzbowych bezpośrednio na polu. Dzięki 

temu możliwe staje się zmniejszenie wilgotności, a co za tym idzie 

zwiększenie wartości energetycznej, która się mieści w przedziale 

od 18,6 do 19,6 MJ kg x s.m.
-1

. Produktami otrzymywanymi z wierzby 

energetycznej wykorzystywanymi do ogrzewania i wytwarzania energii 

elektrycznej są zrębki, brykiet, pelety, korki, polana..  

2.2. Topola (Populus L.) 

W Polsce występują cztery gatunki topoli: 

 topola czarna, zwana soroką (Populus nigra); 

 topola biała, tzw. białodrzew (Populus alba L.); 

 topola drżąca, tzw. osika bądź topola europejska (Populus tremula L.); 

 topola szara - mieszaniec topoli białej z osiką (Populus x canescens S.M.). 

Topola (rys. 2) należy do roślin światłolubnych, natomiast jeśli chodzi 

o warunki glebowe są one zróżnicowane dla określonych gatunków. Topola 

biała, osika oraz wybrane mieszańce topoli szarej należą do gatunków 

preferujących gleby suche. Na glebach żyznych i mokrych najlepiej rośnie 

topola czarna i niektóre mieszańce topoli szarej. Zakładanie plantacji jest 

nie zalecane za glebach ciężkich, gliniastych, piaszczystych, żwirowiskach, 

glebach kwaśnych i zasadowych oraz zasolonych.  

Plantacje topoli powinny być odpowiednio rozplanowane, gdyż okres 

użytkowania wynosi 15 – 20 lat. Istotne jest by zapewnić drogi dojazdowe 

dla ciężkiego sprzętu rolniczego, który będzie wykorzystywane w trakcie 
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zbioru. Właściwa lokalizacja jest bardzo ważna również z powodu 

wysokości, którą osiąga roślina w trakcie wzrostu. Może ona bowiem 

osiągać nawet 10 m wysokości. Dlatego też plantacja nie może być 

położona w zasięgu linii energetycznych [4]. Przed przystąpieniem do 

sadzenia ważne jest odchwaszczenie gleby, na której znajdować się będzie 

plantacja. Plantację topoli zakłada się wysadzając do gleby zrzezy długości 

20 cm.  

 
Rys. 2 Plantacja topoli [5] 

Topolę zbiera się na plantacjach energetycznych w cyklach 2-letnich, 

bądź też 4-letnich ręcznie lub mechanicznie. Na dużych plantacjach 

stosowany jest przede wszystkim zbiór mechaniczny, który prowadzony 

jest jednoetapowo tj. podczas jednego przejazdu kombajn ścina i zrębkuje 

pędy, bądź dwuetapowo – najpierw roślina jest ścinana, a następnie po 

częściowych przeschnięciu zrębkowana. Według Szczukowskiego wilgotność 

biomasy topoli bezpośrednio po zbiorze mieści się w przedziale ok. 50-58%, 

a wartość opałowa drewna topolowego wynosi ok. 19 MJ kg s.m.
-1 

[4].  

2.3. Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) 

Plantacje robinii akacjowej (rys. 3) powinny być sadzone na glebach 

żyznych i zasadowych. Roślina ta dobrze znosi również gleby suche 

i piaszczyste. Odpowiednie dla tego gatunku są miejsca nasłonecznione, 

ciepłe i osłonięte od silnego wiatru. Istotne jest prawidłowe umiejscowienie 

plantacji robinii z daleka od linii energetycznych i zapewnienie dróg 

dojazdowych i placów manewrowych. Tak jak w przypadku opisanych 

powyżej roślin, ważnym elementem przed wysadzeniem roślin jest 
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odpowiednio przygotowane pole, a przede wszystkim jego odchwa-

szczenie. Zrzezy korzeniowe robinii powinny być wysadzane do gleby 

wiosną. Sadzenie może odbywać się ręcznie lub za pomocą specja-

listycznych sadzarek. Częstotliwość zbioru robinii jest uzależniona od 

przyjętej technologii produkcji warunkowanej głównie obsadą roślin, gdzie 

na plantacjach produkcyjnych wynosi ona ok. 3 – 5 lat. Rośliny ucina się 

na wysokości około 10 – 25 cm, dzięki czemu możliwy jest ponowny 

odrost. Ciernie robinii uniemożliwiają zbiór ręczny, dlatego też stosowany 

jest wyłącznie zbiór mechaniczny. Może on być prowadzony jednoetapowo 

– ścinanie i zrębkowanie pędów podczas jednego przejazdu kombajnem, 

lub dwuetapowo – ścinanie roślin, a następnie po wysuszeniu zrębkowanie. 

Jest to związane z osiągnięciem mniejszej wilgotności biomasy i lepszych 

warunków jej spalania. Drewno robinii, jak pisze Kraszkiewicz 

i Szpryngiel jest bardzo wartościowym źródłem energii, gdyż posiada 

wilgotność wynosząca średnio ok. 40-45%, a wartość opałową równą 

ok. 20 MJ kg s.m.
-1

, dzięki czemu służy jako materiał opałowy [7].  

 
Rys. 3 Plantacja robinii akacjowej [6] 

2.4. Miskantus olbrzmi (Miscanthus gigantheus) 

Miskantus olbrzymi (rys. 4) nazywany jest potocznie trzciną chińską. 

Występuje w regionach Japonii, Rosji, Chin, Mandżurii, Korei, Tajlandii, 

Polinezji, czy wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Powstał ze 

skrzyżowania miskanta chińskiego (Miscanthus sinensis) z miskantem 

cukrowym (Miscanthus sacchariflorus). Roślina ta posiada grube, twarde 

i mocne pędy o średnicy około 10 mm i długości do 3 m. Liście miskantusa 

posiadają ciemnozielony kolor, o niebieskim odcieniu, z białym pasem, 
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który biegnie wzdłuż nerwu głównego. Trzcina chińska posiada bardzo 

dobrze rozwinięty system korzeniowy, dzięki czemu efektywnie pobiera 

wodę i składniki odżywcze z gleby. Roślina ta rośnie bardzo szybko 

i charakteryzuje się wysokim plonem masy z jednostki powierzchni. 

Miskantus jest odporny na niskie temperatury, jednak w Polsce przed 

nadejściem zimy sadzonki należy zabezpieczyć przed zimnem ściółką ze 

słomy. Trzcina chińska nie jest rośliną wymagającą wysokiej klasy gleb, 

jednak by uzyskać dobre efekty należy ja uprawiać na glebach klasy III i IV. 

Najwyższe koszty ponoszą plantatorzy miskantusa w trakcie zakupu sadzonek. 

Na plantację o powierzchni 1 ha potrzebne jest bowiem około 10 tysięcy 

sadzonek. Rozstaw wysadzania to 1 x 1 m, a najlepszy okres zakładania 

plantacji to od kwietnia do maja. Plon miskantus olbrzymiego zbiera się w 

dwóch terminach: jesiennym (od października do listopada) i wiosennym (luty, 

marzec). Wartość opałowa miskanta olbrzymiego wynosi 16-18 MJ 
.
 kg s.m.

-1 

przy wilgotności ok. 35-55% [9, 10, 11, 12].  

 
Rys. 4 Miskant olbrzymi [8] 

Biomasa z chińskiej trawy może być przetwarzana na cele energetyczne 

jako paliwo w postaci brykietu, peletu, benzyny, oleju napędowego czy 

ciekłego wodoru. Znajduje również zastosowanie w przemyśle pa-

pierniczym, budowlanym (jako materiał zastępujący azbest), chemicznym 

(do wyrobu plastiku podlegającego biodegradacji) [13, 14]. Uprawa roślin 

energetycznych jest przyjazna środowisku i może być średnio użytkowana 

przez 15–20 lat [15]. 
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2.5. Spartina preriowa (Spartina pectinata Bosc ex Link) 

Spartina preriowa (rys. 5) ma szeroki zakres występowania, gdyż można 

ją spotkać od Nowej Funlandii, Kanady po Arkanas i Nowy Meksyk. Jeśli 

chodzi o wymagania glebowe ma rozwinięte możliwości przystosowawcze. 

Spartina toleruje zasolenie, gleby zasadowe, jednak jest wrażliwa 

na długotrwałe zalewy i zacienienie. Nie można jej wysadzać na polach, 

które wcześniej nie zostały odpowiednio przygotowane i odchwaszczone. 

Trawę najczęściej wysadza się w rzędach. W pierwszym roku roślina 

ta słabo rośnie i plonuje, co zmienia się w kolejnych latach. Do zbioru 

spartiny wykorzystuje się sieczkarnie polowe, które ścinają i rozdrabniają 

biomasę, a także przyczepy i inne maszyny, które stosowane są 

np. do zbioru zielonek czy siana. Spartina preriowa według Kowalczyk – 

Juśko posiada wartość opałową równą ok. 15 MJ kg s.m.-1, a jej 

wilgotność wynosi ok. 27% [16].  Roślina ta jest wykorzystywana do 

spalania, produkcji brykietów i peletów. Biomasa ze spartiny preriowej 

może być konwertowana m.in. na biogaz, bioetanol lub gaz syntezowy.  

 
Rys. 5 Spartina preriowa [17] 

2.6. Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby L.) 

W Polsce ślazowiec pensylwański (rys. 6) zwany jest malwą 

pensylwańską bądź sidą (od łacińskiej nazwy gatunku Sida hermaphrodita). 

Jest rośliną wieloletnią, wykorzystywaną do celów energetycznych ze 

względu na stosunkowo duże plony. Co roku odrasta i zwiększa liczbę łodyg 

od jednej w pierwszym roku do 20-30 w nastę-pnych latach. Wymagania 

klimatyczne i glebowe dla ślazowca nie są duże. Jest on zaliczany do roślin 
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odpornych na mrozy oraz suszę. Roślina ta może być uprawiana na różnego 

rodzaju glebach, w tym także glebach piaszczystych pod warunkiem dobrego 

ich uwilgotnienia. Na glebach lepszych jakościowo wytwarza większą masę 

nadziemną i wysokie plony. Ślazowiec pensylwański preferuje stanowiska 

ciepłe i osłonięte od silnego wiatru. Tak jak w przypadku poprzednich roślin 

ważne jest zapewnienie odchwaszczonego pola i staranna uprawa roli. 

Jednym ze sposobów zakładania plantacji ślazowca jest wysiew nasion. 

Przeprowadza się go na wiosnę, kiedy temperatura gleby osiągnie co najmniej 

10
o
C. Początkowo wzrost roślin jest powolny, co w późniejszym czasie 

ulegnie zmianie. Kolejnym sposobem jest produkcja rosady i sadzenie na 

polu. Sadzonki są przygotowywane w marcu. Najkorzystniejszym 

rozwiązaniem jest sadzenie ich w tunelach foliowych lub szklarniach. 

W późniejszym czasie są one sadzone do gruntu za pomocą sadzarek 

chwytakowych lub karuzelowych. Plantacje ślazowca mogą powstawać 

poprzez wysadzanie sadzonek korzeniowych, które zostały uzyskane 

z podziału karp (z jednej karpy można uzyskać ok. 20 sadzonek). Wzrost 

roślin w przypadku tego rozwiązania jest o wiele szybszy niż przy wysiewie 

nasion, jednakże jest to metoda pracochłonna.  

 
Rys. 6 Ślazowiec pensylwański [18] 

Ślazowiec, który został zebrany z plantacji można wykorzystywać 

w postaci kiszonki jako jeden ze substratów do produkcji biogazu oraz jako 

biomasę przeznaczoną do spalania. Biomasę ślazowca stanowią przede 

wszystkim suche łodygi i owoce, a jej wilgotność  wynosi około 20-25%, 

a wartość opałowa równa jest ok. 17 MJ kg s.m.
-1 

[19]. Ślazowiec jest 

doskonałym surowcem do produkcji peletów i brykietów. 



 
Monika Pecyna, Kamil Depo 

 

140 

2.7. Rożnik przerosłolistny (Silphium perfoliatum L.) 

Rożnik przerosłolistny (rys. 7) jest byliną o mocnych łodygach, które 
sięgają nawet do 2,5 m wysokości. Roślina ta pochodzi z wschodniej 
Ameryki Północnej, gdzie można ją spotkać wzdłuż brzegów rzek lub na 
trasach zalewowych [20]. Rożnik jest rośliną, która lubi stanowiska 
nasłonecznione, jednak łatwo przystosowuje się do zmiennych warunków 
klimatyczno – glebowych. Nasiona mogą być wysiewane jesienią 
do wcześniej przygotowanej odpowiednio gleby. Rożnik nie jest rośliną 
problematyczną, gdyż wymaga jedynie pielęgnacji, która opiera się 
na zwalczaniu chwatów w pierwszym okresie wegetacji. W późniejszym 
czasie roślina jest na tyle silna i rozrośnięta, iż sama potrafi poradzić sobie 
z pojawiającymi się chwastami.  

Zbiór rożnika można przeprowadzać jedno lub dwuetapowo. Zbiór 
jednoetapowy polega na równoczesnym ścinaniu i rozdrabnianiu rośliny, 
natomiast dwuetapowy na ścinaniu i zwożeniu przyczepami zbierającymi, 
a w późniejszym czasie rozdrabnianiu w warunkach stacjonarnych. Prace 
związane ze zbiorem rośliny można przeprowadzić za pomocą maszyn, 
które są stosowane do zbioru zielonek, siana lub słomy.  

 
Rys. 7 Rożnik przerosłolistny [21] 

Biomasa rożnika jest idealnym surowcem do produkcji brykietów, gdyż 

w jej przypadku nie jest konieczny proces mielenia. Otrzymany brykiet 

posiada bardzo dobre cechy jakościowe, czego przykładem jest duża 

trwałość osiągająca ok. 93%, brak deformacji i rozpadu w trakcie 

transportu czy magazynowania. Według Frączka i in. wartość opałowa 

rożnika wynosi ok. 15 MJ kg s.m.
-1 

przy wilgotności bliskiej 13% [22].  
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2.8. Topinambur (Helianthus tuberosus L.) 

Topinambur czyli słonecznik bulwiasty (rys. 8), pochodzi z Ameryki 

Południowej, a co Europy został przywieziony przez Krzysztofa Kolumba. 

W Polsce nasiona topinamburu nie dojrzewają ze względu na warunki 

klimatyczne, dlatego też materiałem nasadzeniowym są bulwy. Częścią 

energetyczną rośliny są jej łodygi, które potrafią osiągać 4 m wysokości. 

Najbardziej sprzyjające uprawie słonecznika bulwiastego są gleby średnio 

zwięzłe, posiadające dużo składników pokarmowych oraz odpowiednią 

wilgotność. Sadzenie bulw topinamburu można wykonać jesienią lub 

wczesną wiosną. Bulwy są odporne na niskie temperatury, które 

ukorzeniają się i kiełkują w temperaturze gleby 4 – 5
o
C. Topinambur 

uprawiany jest zarówno na masę zieloną, jak i bulwy. Zbioru masy zielonej 

dokonuje się ścinając rośliny na wysokości 20-30 cm w trzech cyklach: 

w lipcu, sierpniu i listopadzie. Natomiast bulwy zbiera się zazwyczaj późną 

jesienią. Topinambur daje wysokie plony. W Polsce zbiór suchej masy 

waha się najczęściej od 10 do 16 t ha
-1

 [24, 25]. 

Bulwy topinamburu mogą służyć jako pasza dla bydło, owiec, trzody 

chlewnej, koni i królików. Natomiast łodyga ma zastosowanie w produkcji 

opakowań ekologicznych, jako podłoże do produkcji grzybów jadalnych. 

Bulwy topinamburu są stosowane również w przemyśle spożywczym, jako 

surowiec do produkcji słodyczy, syropu oraz słodzików fruktozowych. 

Roślina ta jest także stosowana w przemyśle kosmetycznym. Topinambur 

ma również zastosowanie jako cenny surowiec zielarski i leczniczy, gdyż 

wykazuje działanie wzmacniające i przeciwzapalne.  

 

Rys. 8 Topinambur [23] 
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Wartość opałowa topinamburu wynosi ok.14-16 MJ kg s.m.
-1 

przy 

wilgotności bliskiej 10-15%. Roślina ta posiada właściwości energetyczne, 

przez co może być spalana bezpośrednio lub po przetworzeniu na pelety 

i brykiety, a także jest stosowana do produkcji etanolu i biogazu [26]. 

3. Podsumowanie 

Istnieje wiele roślin posiadających różnego rodzaju właściwości 

energetyczne. W pracy omówiono rośliny takie jak: wierzba wiciowa, 

topola, robinia akacjowa, miskantus olbrzymi, spartina preriowa, ślazowiec 

pensylwański, rożnik przerosłolistny oraz topinambur. Poszczególne 

wartości opałowe i wilgotności wymienionych roślin zostały podsumowane 

w tabeli 1.  

Tab.1 Wartość opałowa i wilgotność poszczególnych roślin energetycznych  

Roślina 

 

Wartośćopałowa 

[MJ kg s.m.
-1

] 

Wilgotność 

[%] 

Wierzba wiciowa (Salix viminalis) 18,6 - 19,6 50 

Topola (Populus L.) 19 50-58 

Robinia akacjowa  

(Robinia pseudoacacia L.) 
20 40-45 

Miskantus olbrzmi  

(Miscanthus gigantheus) 
16-18 35-55 

Spartina preriowa  

(Spartina pectinata Bosc ex Link) 
15 27 

Ślazowiec pensylwański  

(Sida hermaphrodita Rusby L.) 
17 20-25 

Rożnik przerosłolistny 

 (Silphium perfoliatum L.) 
15 13 

Topinambur (Helianthus tuberosus L.) 14-16 10-15 

Źródło: Opracowanie własne 

Z tabeli podsumowującej wynika, że największą wartość opałową 

posiada robinia akacjowa tj. 20 MJ kg s.m.
-1

 przy wilgotności 40 – 45%. 

Natomiast najniższą wartość opałową mieszczącą się w przedziale 14 – 16 

MJ kg s.m.
-1

 posiada topinambur przy najniższej spośród wszystkich 

omówionych roślin wilgotności 10 – 15%. Największą wilgotność posiada 

wierzba wiciowa - 50%, a jej wartość opałowa wynosi 18,6 – 19,6 MJ kg 

s.m.
-1

. Parametry te są bardzo ważnym zagadnieniem podczas produkcji 

peletów i brykietów, gdyż to od nich zależeć będzie jakość i możliwości 

energetyczne produktu końcowego i wytworzonej energii.  
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Celowe uprawy roślin energetycznych jako surowiec do produkcji 

peletu i brykietu 

Streszczenie  

Uprawa roślin na cele energetyczne jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem ze 

względu na łatwość pielęgnacji, jak i coraz większe zainteresowanie alternatywnymi 

źródłami energii. W artykule zostały omówione różne rodzaje roślin ze względu na ich 
energetyczny charakter takich jak: wierzba wiciowa, topola, robinia akacjowa, miskantus 

olbrzymi, spartina preriowa, ślazowiec pensylwański, rożnik przerosłolistny oraz 

topinambur. Rośliny energetyczne mają małe wymagania glebowe i są odporne na różnego 

rodzaju choroby i szkodniki. Początkowo ważne jest prawidłowe przygotowanie gruntu 
w pierwszym roku sadzenia rośliny. Istotne jest również odpowiednie stanowisko, gdzie 

dociera dużo światła, a teren powinien być odchwaszczony. W Polsce najczęściej uprawianą 

rośliną jest wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi oraz topola. 

Pielęgnacja nie wymaga dużych nakładów pracy, gdyż opiera się głównie na odchwa-
szczeniu. Rośliny te posiadają duże przyrosty roczne, a także wysokie wartości opałowe, 

dzięki czemu są bardzo dobrym surowcem do produkcji peletu i brykietu. Wśród 

omówionych w niniejszym artykule roślin energetycznych największą wartość opałową 

posiada robinia akacjowa, tj. 20 MJ kg s.m.-1 przy wilgotności wynoszącej 40 –  45%, zaś 

najniższą topinambur tj. ok. 14-16 MJ kg s.m.-1 przy zawartości wilgotności równej 

10 Wartość opałowa topinamburu wynosi ok.14-16 MJ kg s.m.-1 przy wilgotności bliskiej 

10-15%. – 15%. Brykiet i pelet wytworzony z roślin energetycznych jest bardzo cenionym 

biopaliwem ze względu na jakość i wysoką wartość opałową. Biomasa z roślin 
energetycznych może być także konwertowana na biogaz.  

Słowa kluczowe: biomasa, brykiet, pelet, rośliny energetyczne  

The intentional energy crops as raw material for the production 

of pellets and briquettes 

Abstract  

Growing crops for energy purposes is becoming more prevalent due to the ease of care, 

as well as the growing interest in alternative sources of energy. The article discusses the 

different types of plants due to their energetic nature, such as Salix viminalis, Populus L., 
Robinia pseudoacacia L., Miscanthus gigantheus, Spartina pectinata Bosc ex Link, Sida 

hermaphrodita Rusby L., Silphium perfoliatum and Helianthus tuberosus L. Energy crops 

have low soil requirements and are resistant to all kinds of diseases and pests. Initially, it is 

important to properly prepare the ground for the first year of planting the plants. It is also 
important proper position, where it reaches a lot of light, and the area should haven't got any 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/69880de7fb8c58cc636f4ca2c3aa3cc7
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/0384a5e4053d3564b9bbde382a4d7e3b
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/02c57c2146a820766e8d48c160d45de7
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weeds. In Poland, the most commonly grown plant is Salix viminalis, Sida hermaphrodita 

Rusby L., Miscanthus gigantheus and Populus L. Beauty does not require a lot of work, 

because it is based mainly on eliminate weeds. These plants have large annual increases, 

as well as high calorific value, so they are very good raw material for the production of 
pellets and briquettes. Among discussed in this article, the largest energy plant has 

a calorific value false acacia, i.e. 20 MJ kg s.m.-1 at a relative humidity of 40 - 45%, while 

the lowest artichokes, ie. approx. 14-16 MJ kg s.m.-1 at moisture contents of 10 –  15%. 

Briquettes and pellets made from energy crops is very highly regarded biofuel because 
of the quality and high calorific value. Biomass from energy crops can also be converted 

to biogas. 

Keywords: biomass, briquettes, pellets, energy crops 
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Porównanie wartości biologicznej kwiatów jeżowki 

purpurowej (Echinacea purpurea L.) i titoni 

okrągłolistnej (Tithonia rotundifolia Mill.) 

1. Wstęp 

Większość gatunków o dekoracyjnych kwiatach jest naturalnym 

źródłem ważnych związków biologicznie czynnych, które są korzystne dla 

zdrowia ludzi i mogą być spełniać rolę jako składniki diety [1,2]. Dawniej 

kwiaty były spożywane głównie dla ich właściwości leczniczych, a nie ich 

wartości odżywczej. Obecne wyniki badań prowadzonych na całym 

świecie, dotyczą składu chemicznego kwiatów jadalnych, i wskazują na ich 

wysoką zawartość witamin, składników mineralnych, olejków eterycznych, 

błonnika, substancji śluzowych [1,2,3] i związków charakteryzujących się 

bardzo wysoką aktywnością antyoksydacyjną [4,5]. Przeciwutleniacze, 

takie jak witamina C (kwas L-askorbinowy), polifenole oraz karotenoidy 

często występują w nich w wyższym stężeniu w porównaniu z po-

wszechnymi owocami lub warzywami [6]. Przeciwutleniacze zapobiegają 

wystąpieniu wielu chorób zwyrodnieniowych i patologii związanych ze 

stresem. Spożycie cząsteczek antyoksydacyjnych może wychwycić wolne 

rodniki w celu obrony komórki przed uszkodzeniami [7,8]. 

Najwięcej gatunków o kwiatach jadalnych, a także uprawianych 

i spotykanych w polskich ogrodach, przynależy do rodziny astrowatych – 

Asteraceae. Charakterystyczna cechą tej rodziny są dekoracyjne kwiato-

stany zwane koszyczkiem [9,43]. Wiele z nich stanowi cenny surowiec 

wykorzystywany w medycynie ze względu na właściwości prozdrowotne 

[1, 2, 3, 4,10].  

Jeden z najpopularniejszych gatunków należących do tej rodziny 

i zachwycająco pięknych kwiatach wykorzystywanych w ziołolecznictwie 

jest jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea L.). Badania laboratoryjne 

wykazują, że związki wyizolowane z kwiatów, ziela i korzeni jeżówki mają 

bardzo szerokie spektrum działania immunostymulującego [9,11].  

                                                                   
1anna.walejko@zut.edu.pl, Katedra Ogrodnictwa, Wydział Kształtowania Środowiska 
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Innym gatunkiem należącym do rodziny astrowatych jest titonia 

okrągłolistna (Tithonia rotundifolia Mill.) [12, 13, 14]. Ta mało znana 

roślina zasługuje na zbadanie właściwości leczniczych surowca ze względu 

na niewiele dostępnych w literaturze informacji o wartości biologicznej 

tego gatunku. 

2. Charakterystyka gatunków 

Jeżówka purpurowa Echinacea purpurea L. (fot. 1) to bylina 

pochodząca z USA, o łodydze wzniesionej, sztywnej, dorastającej do 60-

120 cm wysokości. Liście rośliny są sztywne i grube, całobrzegie lub 

ząbkowane. Na szczytach łodyg osadzone są koszyczki kwiatowe. 

Kwiatostan składa się z kilkunastu kwiatów języczkowych barwy purpu-

rowej lub różowej, oraz kwiatów rurkowatych, które są osadzone na 

kolczastym dnie kwiatowym [15]. 

Od niepamiętnych czasów jeżówka była wykorzystywana przez 

rodowitych Amerykanów, w różnych problemach zdrowotnych, takich jak 

ból dziąseł, kaszel, choroby jelit, czy ukąszenia węży [16]. Nazwa rodzaju 

pochodzi od greckiego słowa "Echinos". 

Surowcem jeżówki jest wysuszone ziele (Herba Echinaceae purpureae) 

oraz wysuszone korzenie i kłącza (Radix Echinaceae purpurae). Surowiec 

jest bogaty w substancje biologicznie czynne takie jak: polisacharydy, 

kwasy fenolowe, olejek eteryczny i flawonoidy [15]. Preparaty z jeżówki 

purpurowej stanowią grupę najlepiej sprzedających się zarówno w Stanach 

Zjednoczonych jak i w Europie specyfików o działaniu immuno-

stymulującym [17]. Zaleca się je pomocniczo w leczeniu przeziębień oraz 

innych infekcji wirusowych i bakteryjnych górnego odcinka przewodu 

oddechowego i dróg moczowych [18]. 

  
Fot. 1 Kwiat jeżówki purpurowej Echinacea purpurea [fot. A. Wałejko, A. Wieteska] 
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Titonia okragłolistna (Tithonia rotundifolia Mill.) jest rośliną jedno-

roczną pochodzącą z Meksyku i wprowadzoną do Europy (fot. 2). Osiąga 

wysokość do 1,5 metra a w warunkach naturalnych dorasta nawet do 

3 metrów. Posiada wzniesione i sztywne pędy, które są owłosione i gęsto 

rozgałęzione, nadając gatunkowi krzewiasty pokrój. Liście są szorstkie, 

sercowate lub owalne, rzadziej trójklapowe. Na szczycie długich 

i zgrubiałych pędów, wyrastają bardzo dekoracyjne koszyczki kwiatowe 

o średnicy od 8 do 15 cm. Zewnętrzne kwiaty języczkowate są koloru 

pomarańczowoczerwonego, a wewnętrzne rurkowate – koloru żółtego. 

Koszyczki kwiatowe wyglądem przypominają dalie lub ozdobne słone-

czniki. Termin kwitnienia przypada od czerwca do wystąpienia 

przymrozków. Znakomicie nadaje się do sadzenia wzdłuż płotów oraz do 

tworzenia grup ogrodowych, dobra jest także na kwiat cięty [12, 13, 14]. 

 

Fot. 2 Kwiat titonii okragłolistnej Tithonia rotundifolia [fot. A. Wałejko, A. Wieteska]  

Nazwa rodzaju Tithonia została nadana przez francuskiego botanika, 
który pierwszy opisał roślinę w 1799 roku. Tithonius był wg mitologii 
greckiej ukochanym bogini świtu Aurory. Rodzaj ten obejmuje 
10 gatunków występujących w Ameryce Środkowej, zwłaszcza w Meksyku 
oraz w Azji, Afryce i Australii [19].  

Innym gatunkiem należącym do tej rodziny jest Tithonia diversifolia 
Hemsl. (ang. Mexican Sunflower, Bolivian Sunflower, Marigold Tree) 
[20]. Gatunek ten wykorzystywany w leczeniu cukrzycy [21, 22], bólu 
brzucha, wątroby, niestrawności i bólu gardła wśród plemienia Luo Kenii 
[23]. Badania wykazały, że T. diversifolia zawiera związki aktywne 
biologicznie, które mają działanie przeciw biegunkowe [24] i rozkurczające 
[25, 26]. Ekstrakty z tego gatunku były tradycyjnie stosowane w leczeniu 
malarii, gorączki. Ponadto, posiadają one działanie przeciwskurczowe, 
przeciwgrzybicze, przeciw-bakteryjne i przeciwwirusowe [27, 28, 29, 
30, 31, 32]. W Nigerii wśród lekarzy stosujących ziołolecznictwo 
T. diversifolia wykorzystywana jest w leczeniu bólu miesiączkowego. 
Niektóre ze związków biologicznie czynnych, które zostały wyizolowane 
z liści obejmują seskwiterpeny [33, 34], saponiny i alkaloidy [26].  
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3. Cel pracy 

Niniejsze badania zostały podjęte w celu oznaczenia i porównania 

wartości biologicznej kwiatów gatunku T. rotundifolia. w odniesieniu do 

znanego przedstawiciela z rodziny Asteraceae, jeżówki purpurowej. 

Wyniki badań mogą posłużyć do określenia właściwości leczniczych roślin.  

4. Materiały i metody  

Materiał roślinny stanowiły świeże płatki kwiatów pobrane 

z koszyczków kwiatowych dwóch gatunków: jeżówka purpurowa 

(E. purpurea) (fot. 3) i titonia okrągłolistna (T. rotundifolia) (fot. 4). 

Kwiaty zebrano w pogodny dzień, po obeschnięciu rosy z poletek 

doświadczalnych Katedry Ogrodnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersy-

tetu Technologicznego w Szczecinie w 2014 roku.  

 
Fot. 3. Płatki kwiatów pobrane z koszyczków kwiatowych jeżówki purpurowej 

[fot. A. Wałejko, A. Wieteska] 

 
Fot. 4. Płatki kwiatów pobrane z koszyczków kwiatowych titonii okragłolistnej 

[fot. A. Wałejko, A. Wieteska] 



 

Anna Wałejko, Alicja Wieteska 
 

150 

Przeprowadzono badania laboratoryjne, gdzie oznaczono: zawartość: 
wit. C jako kwasu L-askorbinowego, polifenoli ogółem, chlorofilu 
a, b i ogółem, karotenoidów ogółem oraz suchej masy. Poszczególne 
oznaczenia wykonano w dwóch powtórzeniach. Otrzymane wyniki 
opracowano staty-stycznie za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji. 
Najmniejsze istotne różnice obliczono za pomocą testu Tukey‘a przy 
poziomie istotności α = 0,05. 

Witaminę C wyrażoną jako kwas L-askorbinowy oznaczono metodą 
Tillmansa [35]. Zhomogenizowany materiał biologiczny odważono 
i dodano 2% roztworu kwasu szczawiowego. Przeprowadzono reakcję barwną 
kwasu askorbinowego z roztworem 2,6-dichloroindofenolu (odczynnik 
Tillmansa) i miareczkowano do uzyskania jasnoróżowego zabarwienia, 
utrzymującego się przez 10 s.  

Oznaczenie zawartości polifenoli ogółem wykonano w ekstraktach 
metanolowych z wykorzystaniem reakcji z odczynnikiem Folin-Ciocalteu 
[36]. Odważkę 4 g materiału roślinnego ekstrahowano 70% metanolem na 
wrzącej łaźni wodnej pod chłodnicą zwrotną w czasie 30 minut. 
Schłodzone ekstrakty metanolowe przenoszono ilościowo do kolbki 
miarowej o pojemności 100 cm

3
. Następnie próby przesączono uzyskując 

wyciągi do ilościowego oznaczenia ogólnej zawartości polifenoli. Do 5 cm
3
 

otrzymanych przesączy dodawano kolejno: 75 cm
3
 wody destylowanej, 

5 cm
3
 odczynnika Follin-Ciocalteu, 10 cm

3
 nasyconego Na2CO3. Zawartość 

kolby uzupełniano wodą destylowaną do objętości 100 cm
3
. Próby 

przetrzymywano w temperaturze pokojowej bez dostępu światła przez 
60 minut. Po tym czasie dokonywano odczytu na spektrofotometrze Helios 
Gamma (Thermo Spectronic), przy λ= 760 nm wobec próby odniesienia 
(odczynnik j.w. bez wyciągu). Zawartość sumy polifenoli przeliczono na 
mg·100

-1
g św. m. 

Ocenę zawartości chrorofilu a, b i ogółem oraz karotenoidów ogółem 
wykonano w ekstraktach acetonowych (stężenie 80%) i oznaczono za 
pomocą spektrofotometru Helios Gamma (Thermo Spectronic), przy 
długości fali λ= 441 dla chlorofilu a, λ= 646 dla chlorofilu b, λ= 652 dla 
chlorofilu ogółem, λ= 663  dla karotenoidów ogółem. [37] 

W badanych surowcach określono również zawartość suchej masy 
metodą suszenia do stałej masy w temperaturze 105oC [35]. 

5. Wyniki 

W tabeli 1 przedstawiono porównanie zawartości chlorofilu a,chlorofilu 

b i chlorofilu  ogółem w świeżych kwiatach jeżówki purpurowej i titoni 

okrągłolistnej wyrażoną w mg · kg
-1

 św.m. Analiza statystyczna wyników 

wykazała brak istotnych różnic w zawartości chlorofilu a, b i ogółem 

w kwiatach jeżówki purpurowej i titoni okrągłolistnej. 
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Tab.1 Oznacznie i porównanie zawartości chlorofilu a,b i ogółem w świeżych kwiatach 

jeżówki purpurowej i titoni okrągłolistnej wyrażona w mg ·kg-1 św.m. 

 

 
Chlorofil a Chlorofil b 

Chlorofil 

ogółem 

E. purpurea  63,50 82,34 168,84 

T. rotundifolia  55,13 69,36 127,67 

NIR α=0,05  r.n. r.n. r.n. 

Źródło: opracowanie własne 

Tab.2. Porównanie zawartości polifenoli i wit C jako kwasu L-askorbinowego wyrażona 

w mg 100g-1 św.m., karotenoidów wyrażona w mg · kg-1 św.m. oraz suchej masy wyrażonej 
w %, w  kwiatach jeżówki purpurowej i titoni okrągłolistnej  

 
Polifenole 

Wit C jako kwas 

L-askorbinowy 

Sucha 

 masa 
Karotenoidy 

E.purpurea 534,13 50,25 18,86 36,22 

T. rotundifolia 117,66 116,40 11,31 827,68 

NIR α=0,05 6,10 63,83 0,075 111,12 

Źródło: opracowanie własne 

W tabeli 2 przedstawiono porównanie zawartości polifenoli, wit C jako 

kwasu L-askorbinowego, karotenoidów ogółem i suchej masy w świeżych 

kwiatach jeżówki purpurowej i titoni okrągłolistnej. Analiza statystyczna 

wyników wykazała że kwiaty jeżówki charakteryzowały się wyższą 

zawartością polifenoli ogółem (534,13 mg · 100 g
-1

 św.m.) w porównaniu 

do kwiatów titoni okrągłolistnej (117,66 mg · 100 g
-1

 św.m.). Z kolei 

kwiaty titoni okrągłolistnej posiadały wyższą zawartość wit C jako kwasu 

L-askorbinowego 116,40 (mg · 100 g
-1

 św.m.) i karotenoidów ogółem 

(827,68 mg · kg
-1

 św.m.) w porównaniu do jeżówki purpurowej. Różnice 

w zawartości suchej masy w świeżych kwiatach badanych roślin również 

okzały się istotne, a mianowicie istotnie więcej suchej masy oznaczono 

w kwiatach jeżówki purpurowej (18,86 %). 

6. Dyskusja 

Lee i in [11] zbadali zawartość kwasów fenolowych w ekstraktach 

z jeżówki purpurowej. Wykazali że ekstrakt zawierał 11,00  ± 1,0 kwasu 

galusowego w 1 g surowca. 

Ropp i in. [2] podjęli próbę określenia wartości biologicznej kilku 

gatunków kwiatów jadalnych z rodziny Asteraceae. Wykazali, że między 

innymi. złocień Maruna zawierał 2,72 ± 0,27 g kwasu galusowego, 4,21 ± 

0,31 g kwasu askorbinowego w kilogramie świeżej masy. Sucha masa 

u badanego gatunku kształtowała się na poziomie 9,86 ± 0.35 %. 
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Biesiada i in [40] przedstawili wyniki na temat wpływu formy i dawki 

azotu na plonowanie oraz skład chemiczny jeżówki purpurowej 

(E. purpurea) w pierwszym i drugim roku po posadzeniu. Zawartość 

polifenoli w kwiatach jednorocznych i dwuletnich kształtowała się na 

poziomie od 16,30 do 29,03 (mg·1g
-1 

d.m), natomiast zawartość chlorofilu 

ogółem wynosiła od 0,31 do 1,36 (mg·1g
-1

 d.m).  

Kalisz i Ścibisz [39] zbadali wpływ dodatku ekstraktów roślinnych 

(m in. jeżówki purpurowej) na zawartość polifenoli ogółem, antocyjanów, 

witaminy C i pojemność przeciwutleniającą nektarów z czarnej porzeczki. 

Wykazali, że dodatek ekstraktów roślinnych korzystnie wpłynął na 

zachowanie substancji biologicznie aktywnych w nektarach z czarnej 

porzeczki. Ekstrakty z jeżówki purpurowej ograniczały również tempo 

zmian degradacyjnych antocyjanów na etapie wytarzania nektarów 

z czarnej porzeczki.  

Shyura i in [41] zbadali wpływ ekstraktów roślinnych na aktywność 

antyoksydacyjną m.in. gatunku T. diversifolia. Wykazali, że esktrakt 

posiadał zdolność zmiatania rodników DPPH. 

Thongsom i in [32] analizowali aktywność antyoksydacyjną ekstraktów 

z liści gatunku T. diversifolia. Zawartość polifenoli ogółem kształtowała się 

na poziomie 55,92 ± 4,45 mg kwasu galusowego w 1 g suchej masy. 

Jama i in. [42] badali biomasę zielonych liści T. diversifolia. Wyniki 

badań wskazywały na wysoką zawartość pierwiastków biogennych, która 

średnio kształtowała się na poziomie 3,5% N, 0,37% P i 4,1% K 

w przeliczeniu na suchą masę. 

7. Wnioski 

1. Analiza statystyczna wyników wykazała że kwiaty jeżówki 

charakteryzowały się wyższą zawartością polifenoli ogółem (534,13 

mg · 100 g
-1

 św.m.) w porównaniu do kwiatów titoni okrągłolistnej. 

Z kolei kwiaty titoni okrągłolistnej posiadały wyższą zawartość wit C 

jako kwasu L-askorbinowego 116,40 mg · 100g
-1

 św.m.  i karo-

tenoidów ogółem (827,68 mg kg
-1

 św.m.) w porównaniu do jeżówki 

purpurowej.  

2. Istotnie więcej suchej masy oznaczono w kwiatach jeżówki purpurowej 

(18,86 %). 

3. Zarówno jeżówka purpurowa jak i mało znana roślina, która pochodzi 

z tej samej rodziny titonia okrągłolistna, charakteryzowały się wysoką 

wartością biologiczną.  

4. Kwiaty jadalne powinny być stosowane w codziennej diecie, gdyż 

stanowią cenne źródło związków biologicznie czynnych. 
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Porównanie wartości biologicznej kwiatów jeżowki purpurowej 

(Echinacea purpurea L.) i titoni okrągłolistnej (Tithonia rotundifolia Mill.) 

Streszczenie  
Astrowate (Asteraceae) to rodzina, do której zalicza się najwięcej gatunków 
wykorzystywanych w medycynie ze względu na właściwości prozdrowotne. Jeden 
z najpopularniejszych gatunków należących do tej rodziny i wykorzystywanych 
w ziołolecznictwie jest jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea L.). Badania laboratoryjne 
wykazują, że związki wyizolowane z kwiatów, ziela i korzeni jeżówki mają bardzo szerokie 
spektrum działania immunostymulującego. Innym gatunkiem należącym do rodziny 
astrowatych jest titonia okrągłolistna (Tithonia rotundifolia Mill.). Ta mało znana roślina 
zasługuje na zbadanie właściwości leczniczych surowca ze względu na niewiele dostępnych 
w literaturze informacji o wartości biologicznej tego gatunku. W 2014 roku w Katedrze 
Ogrodnictwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, 
przeprowadzono doświadczenie mające na celu określenie i porównanie zawartości 
polifenoli ogółem, witaminy C oraz chlorofilu a, chlorofilu b, chlorofilu ogółem 
i karotenoidów ogółem w surowcach roślin z rodziny astrowatych. Materiał badawczy 
stanowiły świeże kwiaty dwóch gatunków: jeżówki purpurowej (Flos Echinacea) i titoni 
okrągłolistnej (Flos Tithonia), zebrane w godzinach porannych, po opadnięciu rosy 
w słoneczny dzień. Analiza wykazała, że istotnie większą zawartością polifenoli 
charakteryzował się kwiat jeżówki purpurowej (534,126 mg · 100g-1 św. m., w porównaniu 
z kwiatem titoni (117,658 mg · 100g-1 św. m.). Istotnie większą zawartość witaminy C jako 
kwasu L-askorbinowego, oraz karotenoidów ogółem odnotowano u titoni okrągłolistnej 
(kolejno: 116,40 mg · 100g-1 św. m., 0,83 g · 100g-1 św. m.). Nie zauważono istotnych 
różnic w zawartości chlorofilu ogółem w badanym materiale roślinnym.  
Słowa kluczowe: Echinacea purpurea L., Tithonia rotundifolia Mill., przeciwutlenicze 

Comparison of the biological value flowers purple coneflower (Echinacea 

purpurea L.) and Titonia rotundifolia (Tithonia rotundifolia Mill.) 

Abstract  
Asteraceae family includes many are a valuable raw material used in medicine because 
of the health benefits. One of the most popular species belonging to this family and used in 
herbal medicine is a purple coneflower (Echinacea purpurea L.). Laboratory tests show that 
the compounds isolated from flowers, herb and roots of Echinacea have a very broad 
spectrum of immunostimulatory activity. Another species belonging to the family 
Asteraceae is titonia rotundifolia (Tithonia rotundifolia Mill.). This little known plant 
deserves to investigate the medicinal properties of the raw material because there is a little 
information available in the literature about biological value of this species. In 2014 in the 
Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, was 
performed an experiment. The aim of study was to compare the total polyphenols, vitamin 
C and chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and total carotenoids in raw plants in 
the family Asteraceae. Material consisted of fresh flowers from two species: coneflower 
(Flos Echinacea) and tithonia rotundifolia (Flos Tithonia), collected in the morning, after 
falling dew on a sunny day. The analysis showed, that a significantly higher content of 
polyphenols was characterized by a flower coneflower (534.126 mg 100g-1 F.W.), than 
titonia flower (117.658 mg · 100g-1 F.W.). Significantly higher content of vitamin C as an 
L-ascorbic acid and total carotenoids was observed in titonia rotundifolia (sequence: 116,40 
mg · 100g-1 F.W., 0.83 g · 100g-1 F.W.). There were no significant differences in the total 
chlorophyll content in test plant material. 
Summary: Echinacea purpurea L., Tithonia rotundifolia Mill., antioxidants 
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Porównanie aktywności antyoksydacyjnej 

i przeciwgrzybicznej trzech rodzajów herbat  

liściastych pochodzących ze sprzedaży detalicznej 

1. Wstęp 

Herbata pochodzi ze środkowych Chin, południowo-wschodniej Azji, 

a dziś jest uprawiana na całym świecie, na terenach o klimacie tropikalnym 

i subtropikalnym [1]. Zaraz po wodzie, herbata jest jednym z najczęściej 

spożywanych napojów na świecie. Swoją nazwę wywodzi od łacińskich 

słów herba (zioło) i thea (oznacza roślinę z rodzaju Camelia L.). 

Produktem wyjściowym napoju herbacianego są dwie odmiany herbaty: 

Camelia sinensis L. i Camelia sinensis var. assamica [2]. Camelia sinensis – 

herbata chińska, jest to wiecznie zielone drzewo lub krzew dorastające do 2 m 

wysokości. Kwiaty są żółte z 7-8 płatkami. Natomiast odmiana assamska 

osiąga nawet 18 m, a na spodniej stronie blaszki liściowej jej dużych, 

miękkich, dorastających nawet do 25 cm liści występują charakterystyczne 

srebrzyste włoski [3].  

Najpopularniejsze rodzaje herbat to: czarna, zielona, biała, pu-erh 

(czerwona), ulung (niebieska), aromatyzowana i prasowana [2]. Herbata 

czarna jest w pełni fermentowaną herbatą. Wytwarzana jest z trzech części 

gatunku Camellia sinensis i Camellia assamica: pączków liściowych, liści 

i delikatnych łodyg. W procesie obróbki czarnej herbaty wyróżnia się 

cztery główne etapy: więdnięcie, skręcanie, fermentację oraz suszenie [5]. 

Proces fermentacji, uważanej za najbardziej aromatyczną herbatę świata – 

herbaty czerwonej przerywany jest gdy brzegi i końce listków przybierają 

czerwony odcień. Dzięki temu herbata ta wyróżnia się specyficznym 

korzennym smakiem i zapachem, łączy w sobie cechy herbaty czarnej 

i zielonej [6].Wytwarzana jest w Chinach i Japonii, a także na Tajwanie.  

Najstarszą ze wszystkich jest znana od ponad 5000 lat herbata zielona. 

To najpopularniejszy napój w krajach azjatyckich, głównie w Chinach 

i Japonii. Ze względu na obecny trend „zdrowego trybu życia‖, z każdym 

rokiem zwiększa się również liczba konsumentów zielonej herbaty w kra-

                                                                   
1 Alicja.Wieteska@zut.edu.pl, Katedra Ogrodnictwa, Wydział Kształtowania Środowiska 
i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
2) Daria.Kadziolka@wp.pl, Katedra Ogrodnictwa, Wydział Kształtowania Środowiska 
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jach europejskich. Proces produkcji zielonej herbaty odbywa się z pomi-

nięciem etapu fermentacji [7].  

Spożywanie herbaty może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka 

chorób sercowo-naczyniowych, a także usprawnia różne procesy fizjo-

logiczne, przeciwdziała nadciśnieniu, pozwala na kontrolowanie masy ciała 

i działa przeciwbakteryjnie. Rosnące zainteresowanie właściwościami 

prozdrowotnymi wynikającymi ze spożywania herbaty, doprowadziły do 

włączenia jej do grupy napojów o właściwościach funkcjonalnych [8-9]. 

Herbata zawiera ok. 4000 aktywnych komponentów. Jest bogata w mikro-

elementy: cynk, nikiel, miedź, chrom, a także mangan [10]. Główne 

związki biologicznie czynne to: alkaloidy purynowe, związki polifenolowe, 

saponiny, aminokwasy, aminy, składniki aromatyzujące oraz mikro-

elementy [11]. Polifenole – zróżnicowana grupa substancji organicznych 

będących pochodnymi aromatycznych węglowodorów, które mogą również 

występować w postaci glikozydowych połączeń ,stanowią nawet do 35% 

składu suchej masy herbaty zielonej [12-13]. Do najważniejszych 

związków polifenoli występujących w herbacie należą katechiny, które 

uważane są za bardzo silne przeciwutleniacze. Związki te, w zależności od 

odmiany herbaty, stanowią do 30% składu liści. Według najnowszych 

badań galusan epigalokatechiny jest 10-krotnie silniejszym antyoksy-

dantem niż witamina C i E, dodatkowo wywiera działanie bakteriostatyczne 

w tym również na mikroflorę wywołującą próchnicę. Zapobiega powsta-

waniu chorób nowotworowych, otyłości oraz działa przeciwwirusowo [14].  

Bogaty skład chemiczny oraz duża ilość substancji biologicznie 

aktywnych przyczynia się do spojrzenia na herbatę w szerszym aspekcie, 

niż tylko przez pryzmat jej prozdrowotnego wpływu na organizm 

człowieka. Ponieważ, stosowanie środków grzybobójczych budzi wiele 

obaw, m.in. dotyczących wpływu pozostałości fungicydów na ekosystemy 

i organizm człowieka, coraz częściej szuka się alternatywy w postaci 

naturalnych środków hamujących wzrost niekorzystnej mikoflory [15]. 

Badania przeprowadzone w 2009 r. wykazały, że ekstrakty herbaciane, 

nawet po dodaniu mleka i cukru wykazują wysoką aktywność przeciw-

bakteryjną [16], a w literaturze, można znaleźć doniesienia o działaniu 

przeciwgrzybicznym herbaty. 

W niniejszej pracy, przeprowadzono ocenę aktywności anty-

oksydacyjnej i działania antygrzybicznego wybranych herbat pochodzą-

cych ze sprzedaży detalicznej wobec znanych grzybów strzępkowych 

powodujących straty, m.in. w rolnictwie i przemyśle spożywczym. 
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2. Materiały i metody  

Materiałem badawczym był susz liściasty trzech rodzajów herbat – 

czarnej, czerwonej i zielonej, zakupionych w grudniu 2014 roku w sklepach 

na terenie Szczecina (Rys. 1). Herbaty oznaczono następująco: 1 – herbata 

czerwona, 2 – herbata zielona, 3 – herbata czarna. Przed rozpoczęciem badań 

laboratoryjnych surowiec zmielono w młynku. W przygotowanych próbach, 

przy zastosowaniu metody suszarkowo-wagowej [17], określono zawartość 

suchej masy. Wszystkie otrzymane wyniki zestawiono statystycznie za 

pomocą testu Tukeya dla poziomu istotności α= 0,05. 

 
Rys. 1 Zmielony materiał roślinny 3 rodzajów herbat liściastych pochodzących ze sprzedaży 

detalicznej (od lewej: herbata  czerwona, zielona , czarna ) [opracowanie własne] 

2.1. Badania mikrobiologiczne 

W badaniach aktywności przeciwgrzybicznej suszu herbacianego 

wykorzystano 5 szczepów grzybów pleśniowych patogennych dla roślin: 

Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, 

Trichotecium roseum i Penicillium cyclopium. Czyste szczepy pochodziły 

z kolekcji Katedry Ogrodnictwa ZUT w Szczecinie. Szczepy 

przechowywane były na skosach z jałowym podłożem Malt Extract Agar 

(MEA) w chłodziarce laboratoryjnej w temperaturze 4±1
0
C. Oceny 

w warunkach in vitro wpływu suszy na wzrost wybranych szczepów 

grzybów pleśniowych dokonano z zastosowaniem metody płytkowej, 

z użyciem podłoży agarowych [18], które równomiernie rozlano na szalki 

Petri‘ego o średnicy 90 mm [19]. Hodowle grzybów prowadzono na 

podłożu MEA. Susze dodawane były do jałowych podłoży w stężeniu 

3,0%. Kontrolę stanowiły szczepy wzrastające na niezmienionym podłożu 

– bez dodatku suszu. Grzybnią (ok. 2 mm) szczepiono płytki centralnie 

z brzegowej strefy 7–dniowej kolonii danego szczepu wyrosłej na 

ww. podłożu. Zaszczepione grzybnią płytki inkubowano przez 15 dni 

w 25±1
0
C. Średnice wyrosłych kolonii mierzono w [mm] codziennie, 

począwszy od drugiego dnia inkubacji. Inhibicję wzrostu mycelium, 

w kolejnych dniach obliczono zgodnie z formułą podaną przez Boyraz 

i Özcan [20]: 
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gdzie: I – inhibicja wzrostu [%] 

  C – średnica kolonii na płytkach kontrolnych [mm] 

  T – średnica kolonii na płytkach testowych [mm] 

Aktywność przeciwgrzybiczną wyrażono jako procent zahamowania 

wzrostu kolonii obliczany w stosunku do wielkości kolonii kontrolnych. 

Wyniki zestawiono w 72 godzinnych odstępach czasu, zaczynając od 

3 doby. Doświadczenie przeprowadzono w trzech powtórzeniach. 

2.2. Aktywność antyoksydacyjna 

Oznaczenie aktywności antyoksydacyjnej polegało na kolorymetrycznym 

pomiarze stopnia zredukowania ilości rodników DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl). Pomiar ekstynkcji wykonano na spektro-fotometrze 

(λ=517 nm), aktywność antyoksydacyjną wyrażono, jako % inhibicji 

rodników DPPH [21]. Otrzymane wyniki opracowano statystycznie za 

pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji. Najmniejsze istotne różnice 

(NIR) obliczono za pomocą testu Tukeya przy poziomie istotności α = 0,05. 

3. Wyniki i dyskusja 

Sucha masa badanych surowców herbat liściastych (Rys. 2) kształtowała 

się na poziomie od 92,16% w przypadku herbaty czarnej, 92,89% 

w przypadku herbaty czerwonej do 94,92% w przypadku herbaty zielonej. 

Na rysunku 3 przedstawiono % inhibicji wolnych rodników w suszu 

liściastym trzech rodzajów herbat pochodzących ze sprzedaży detalicznej. 

Analiza statystyczna wyników wykazała istotnie większą zdolność 

zmiatania wolnych rodników (%DPPH) w przypadku herbaty zielonej 

(93,79%) i czarnej (94,2%) w porównaniu do herbaty czerwonej (86,29%). 

Gramza i in [22], wykazali, że ekstrakty z czarnej i zielonej herbaty miały 

najwyższą aktywność przeciwutleniającą. Yokozawa i in. [23] zbadali 

wpływ ekstraktów z zielonej i czarnej herbaty na zdolność zmiatania 

wolnych rodników (DPPH). Wykazali, że ekstrakty z zielonej herbaty 

miały większą zdolność zmiatania w porównaniu z ekstraktem z czarnej 

herbaty. Von Gadow i in. [24] również dowiedli, że zielona, czerwona 

i czarna herbata ma działanie przeciwrodnikowe.  
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Rys. 2  Zawartość suchej masy w herbatach liściastych: czerwonej, zielonej i czarnej, 

pochodzących ze sprzedaży detalicznej [opracowanie własne] 

Rys. 3 Procent inhibicji wolnych rodników w herbatach liściastych: czerwonej, zielonej i czarnej, 

pochodzących ze sprzedaży detalicznej [opracowanie własne] 

Wyniki badań wrażliwości mikrobiologicznej zestawiono w tabeli 1, 

a wybrane zaprezentowano na rysunku 4 i 5. Wobec trzech badanych 

szczepów: A. alternata, C. herbarum i T. roseum wszystkie herbaty 

wykazały działanie inhibitujące, które malało wraz z wydłużeniem czasu 

inkubacji. Badania Chakraborty i in. [25] wykazały działanie inhibitujące 

herbaty wobec Aspergillus species, które również malało wraz ze wzrostem 

czasu inkubacji. Dodatkowo, wykazano silne działanie bakteriobójcze 
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zielonej herbaty wobec: Escherichia coli, Bacillus cereus, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus. Zielona herbata, charakteryzowała się 

silniejszym działaniem antygrzybicznym wobec grzybów z rodzaju 

Candida niż herbata czarna [26]. Udowodniono, że olejek otrzymany z liści 

herbaty może być stosowany w ochronie zdrowia pacjentów, ponieważ, 

wykazuje silne działanie antygrzybiczne wobec 100 klinicznych szczepów 

grzybów z rodziny Candida albicans [27]. Badania Taylor i in. [28], 

a także Kubo i in. [29] wskazują na wyraźne działanie antybakteryjne suszy 

herbacianych i pochodnych z nich otrzymanych.  

W literaturze brakuje bezpośrednich doniesień o działaniu grzybo-

bójczym herbat wobec badanych szczepów grzybów. Otrzymane wyniki 

można porównać z badaniami wykorzystującym susz roślin zielnych, 

również odznaczających się wysoką aktywnością antygrzybiczną. Wielu 

autorów wskazuje na działanie przeciwgrzybiczne suszu i jego pochodnych 

tymianku, czy cząbru. Olejek z ziela tymianku silnie hamował wzrost 

chorobotwórczych bakterii (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, 

Klebsiella pneumoniae) i drożdży (Candida albicans, Candida krusi) [30]. 

Bardzo efektywnie ograniczał też rozwój grzybów Aspergillus flavus, 

A. niger, Penicillium corylophilum i Eurotium sp. [31]. Z kolei olejek 

pozyskiwany z cząbru skutecznie hamował, lub całkowicie eliminował 

rozwój organizmów patogennych: bakterii (Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes), drożdży 

(Candida albicans) oraz grzybów pleśniowych (Penicillium claviperum, 

Mucor hiemalis, Absidia glauca, Aspergillus flavus) [32]. 

Susze herbaciane wykazały właściwości stymulujące rozwój grzybów 

z rodzaju Botrytis i Penicillium. W podobny sposób działają użyte 

w stężeniu 10 i 15% hydrozole otrzymane z suszu Mentha crispa L., które 

w badaniach [33] również w wyraźny sposób stymulowały wzrost tych 

grzybów.  

Przeprowadzone dla badania in vitro zestawienie statystyczne wykazało, 

że nie ma istotnych różnic, między rodzajem zastosowanego suszu 

herbacianego i gatunkiem badanego grzyba. Czas inkubacji był czynnikiem 

istotnym statystycznie. 
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Tab.1. Procentowe zahamowanie lub stymulacja wzrostu grzybów pleśniowych przez susze 

herbaciane [opracowanie własne] 

Herbata Doba 
Inhibicja wzrostu badanych szczepów [%] 

A.altern. C.herbar. T.roseum B.cinerea P.penic. 

C
ze

rw
o

n
a 

3 100,0 100,0 48,6 -17,9 -171,4 

6 56,8 20,0 51,9 -13,9 -142,5 

9 30,0 41,7 45,7 0,0 0,0 

12 13,3 21,6 45,2 0,0 0,0 

15 20,4 17,2 40,9 0,0 0,0 

Z
ie

lo
n

a 

3 100,0 100,0 48,6 -21,0 -90,5 

6 52,3 24,0 49,4 -7,3 -67,5 

9 35,7 44,4 44,0 0,0 -72,4 

12 31,1 33,3 47,1 0,0 -122,1 

15 32,7 20,3 45,5 0,0 0,0 

C
za

rn
a
 

3 100,0 100,0 48,6 -13,1 -142,9 

6 29,5 28,0 50,6 0,0 -105,0 

9 17,1 41,7 38,8 0,0 -106,9 

12 30,0 29,4 36,3 0,0 0,0 

15 22,1 37,5 34,8 0,0 0,0 

    
Rys. 4 Wzrost Alternaria alternata po trzech dniach inkubacji, od prawej – na podłożu 

kontrolnym, na podłożu z domieszką 3,0% suszu zielonej herbaty [opracowanie własne] 

    
Rys. 5 Wzrost Cladosporium herbarum po trzech dniach inkubacji, od prawej – na podłożu 

kontrolnym, na podłożu z domieszką 3,0% suszu czarnej herbaty [opracowanie własne] 
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4. Wnioski i podsumowanie 

1. Aktywność antyoksydacyjna badanych herbat kształtowała się na 

bardzo wysokim poziomie, przy czym najwyższe wartości uzyskano 

dla herbaty czarnej i zielonej. 

2. Susz z czerwonej, zielonej i czarnej herbaty wykazał działanie 

inhibitujące wzrost Alternaria alternata, Cladosporium herbarum 

i Trichotecium roseum. Dla Alternaria i Cladosporium, w trzech 

pierwszych dobach inhibicja wzrostu utrzymywała się na poziomie 100%. 

3. Największą stabilnością wrażliwości w czasie odznaczał się 

Trichotecium roseum. 

4. Wobec badanych szczepów Botrytis i Penicillium susze analizowanych 

herbat wykazały działanie stymulujące, przy czym działanie te było 

znacznie wyższe dla Penicillium. 

 

Obiecujące wyniki badań in vitro wobec A. alternata, C. herbarum 

i T. roseum, uzasadniają konieczność i zachęcają do prowadzenia dalszych 

analiz, które pozwolą na szersze poznanie właściwości antygrzybicznych 

herbat, co w konsekwencji umożliwi wykorzystanie herbaty w szeroko 

rozumianych celach profilaktycznych. Jeżeli w toku dalszych badań okaże 

się, że czerwona, zielona i czarna herbata działają przeciwgrzybicznie 

również wobec innych szczepów patogennych, to susze, a i prawdo-

podobnie otrzymane z nich pochodne, m.in. hydrozole, czy olejki, mogłyby 

w przyszłości stanowić alternatywę dla stosowanych w rolnictwie 

fungicydów, a także sztucznych, chemicznych dodatków wykorzystywanych 

w rolnictwie i przemyśle spożywczym do ochrony żywności przed 

zakażeniami grzybiczymi. 

Herbata powinna być składnikiem naszej codziennej diety, gdyż chroni 

nasz organizm przed niekorzystymi warunkami środowiska ze wzlgędu na 

wysokie działanie antyosydacyjne. 
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Porównanie aktywności antyoksydacyjnej i przeciwgrzybicznej trzech 

rodzajów herbat liściastych pochodzących ze sprzedaży detalicznej 

 

Streszczenie 
W 2014 roku w Katedrze Ogrodnictwa ZUT w Szczecinie, przeprowadzono doświadczenie 

mające na celu  oznaczenie aktywności przeciwgrzybicznej i antyoksydacyjnej trzech 

rodzajów herbat liściastych: czarnej, czerwonej i zielonej pochodzących od wiodących na 

rynku polskim producentów tego towaru. Działanie antygrzybiczne zbadano metodą 
„zatrutego podłoża‖ wykorzystując sproszkowany materiał w dawce 3,0%. Badania 

przeprowadzono na pięciu szczepach grzybów strzępkowych: A. alternata, B. cinerea, 

C. herbarum, T. roseum and P. cyclopium. Badane herbaty wykazały działanie inhibitujące 

wobec: A. alternata, C. herbarum i T. roseum. Wraz z wydłużeniem czasu inkubacji 
aktywność antygrzybiczna herbat malała. W ostatnim dniu doświadczenia poziom inhibicji 

utrzymywał się na poziomie od 20,4 do 32,7%, od 17,2 do 37,5% i od 34,9 do 45,5%, 

odpowiednio dla czerwonej, zielonej i czarnej herbaty. B. cinerea i P. cyclopium wykazały 

całkowitą odporność na działanie badanych herbat. Badania aktywności antyoksydacyjnej 
polegało na kolorymetrycznym pomiarze stopnia zredukowania ilości rodników DPPH. 

Badania wykazały istotnie większą zdolność zmiatania wolnych rodników (%DPPH) 

w przypadku herbaty zielonej (93,79%) i czarnej (94,2%) w porównaniu do herbaty 

czerwonej (86,29%). Otrzymane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania suszu 
czerwonej, zielonej i czarnej herbaty, jako naturalnego środka antygrzybicznego wobec 

A. alternata, C. herbarum i T. roseum.  

Słowa kluczowe: działanie przeciwgrzybiczne, działanie antyoksydacyjne, herbata liściasta 

 

Comparison of antioxidant and antifungal activity of the 3 types leaf   

teas coming from retail sales 

Abstract 

In 2014 in the Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology 
in Szczecin, was performed an experiment. The aim of study was to compare the antioxidant 

and antifungal activity three types of leaf teas: black, red and green coming from retail sales. 

The antifungal activity of teas was tested against A. alternata, B. cinerea, C. herbarum, 

T. roseum and P. cyclopium. A ―poisoned medium‖ technique was used to estimate the 
powdered material (dose 3,0%) on fungi growth. Teas  inhibited the growth of A. alternata, 

C. herbarum and T. roseum.  The effectiveness of the inhibition decreased during 

incubation. On the last day of observations, mean inhibition of fungi growth ranged from 

20,4 to 32,7%, from 17,2 to 37,5% and from 34,9 to 45,5%, respectively red, green and 
black tea. B. cinerea and P. cyclopium strains showed total resistance to the activity of all 

teas. The antioxidant activity was based on the colorimetric measurement of the reduction in 

the amount DPPH radicals. The study demonstrated a greater ability to scavenging free 

radicals (%DPPH) of green tea (93.79%), and black tea (94.2%), compared to red tea 
(86.29%).The results show a potential possibility of using the powdered material obtained 

from red, green and black tea, as natural antifungal to A. alternata, C. herbarum and 

T. roseum. Drinking tea gives a pleasant taste sensations, also brings a lot of health benefits 

thanks to its high antioxidant activity (scavenging free radicals). 
Key words: antioxidant activity, antifungal activity, leaf tea 
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Wpływ światła zielonego na aktywność lakazy 

w kulturach Trametes versicolor w warunkach 

zahamowania funkcji proteasomów 

1. Wprowadzenie 

Światło, jako czynnik abiotyczny wpływa na regulację wielu procesów 

przede wszystkim u fotoautotrofów, ale także u innych organizmów, wśród 

nich u grzybów. Choć rola światła kojarzona jest głównie z fotosyntezą, 

potwierdzono jego udział także w morfogenezie organizmów niefoto-

syntetyzujących. Odpowiedź komórek na światło indukuje zmiany 

potencjału błony komórkowej, ekspresję genów, fosforylację białek, rozwój 

płciowy lub bezpłciowy, produkcję karotenoidów, a także przekierowanie 

szlaków metabolicznych na drogę metabolizmu wtórnego. Od długości 

światła odbieranego przez charakterystyczne receptory zależy również 

odpowiedź komórki na bodziec świetlny [1].  

Receptorami odpowiadającymi za odbiór światła zielonego o długości 

fali w zakresie 405-570 nm są opsyny. Potwierdzono ich występowanie 

u grzybów należących do Basidiomycota – gromady, do której zaliczany 

jest także Trametes versicolor. Chociaż funkcja tych receptorów u grzybów 

nie została jeszcze dokładnie poznana, wyniki badań sugerują ich rolę 

w metabolizmie wtórnym. Ponadto stwierdzono, że naświetlanie światłem 

barwy zielonej pozbawia organizm światła z pozostałej części widma [2].  
W ostatnich latach, w ramach badań dotyczących regulacji aktywności 

enzymów ligninolitycznych u grzybów białej zgnilizny drewna zwrócono 

uwagę na abiotyczny czynnik środowiskowy, jakim jest światło [1]. 

Pierwsze tego typu badania dotyczyły odpowiedzi ligninolitycznego grzyba 

Phanerochaete chrysosporium (należącego do Basidiomycota) na różne 

ługości światła. Stwierdzono, że barwa światła ma w przypadku tego 

gatunku znaczący wpływ m.in. na produkcję peroksydazy ligninowej, 

ważnego enzymu zaangażowanego w degradację ligniny. Ten nowy aspekt 
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wiedzy na temat regulacji enzymów ligninolitycznych ma istotne znaczenie 

w odniesieniu do ich biotechnologicznych zastosowań [1].  

Selektywna proteoliza z udziałem multikatalitycznych kompleksów 

proteasomowych odgrywa istotną rolę w procesach regulacji aktywności 

enzymów ligninolitycznych, m.in. lakazy, u grzybów białej zgnilizny 

drewna Trametes versicolor i Phlebia radiata, w odpowiedzi na czynniki 

takie jak niedobór składników pokarmowych i obecność jonów Cd
2+

 [3, 4, 

5]. Proteasom 26S (EC 3.4.25.1) jest wielopodjednostkowym ATP-zależnym 

kompleksem proteolitycznym, o masie cząsteczkowej około 2500 kDa [6], 

który składa się z proteasomu 20S [7], tworzącego katalityczny rdzeń oraz 

zasocjowanego z jednej lub obu stron asymetrycznego kompleksu 

regulatorowego 19S [8]. Rdzeń katalityczny proteasomu zawiera centra 

aktywne o różnych specyficznościach, określanych jako: chymotryp-

synopodobna (CHT-L, ang. chymotrypsin-like), trypsynopodobna (T-L, ang. 

trypsin-like) i kaspazopodobna (C-L, ang. caspase-like).  

Geny kodujące enzymy ligninolityczne grzybów białej zgnilizny drewna 

podlegają regulacji w odpowiedzi na różne sygnały środowiskowe. 

Mechanizmy molekularne leżące u podstaw reakcji komórek eukario-

tycznych na stres środowiskowy obejmują takie procesy jak transkrypcja, 

translacja, naprawa DNA oraz degradacja białek. Udowodniono, że wysoce 

selektywny system ubikwityna – proteasom, odpowiedzialny za wewnątrz-

komórkową degradację białek, odgrywa kluczową rolę w odpowiedzi na 

stres środowiskowy taki jak głód, szok termiczny czy szok spowodowany 

ekspozycją na działanie metali ciężkich [9, 10]. System ubikwityna-

proteasom reguluje ekspresję genów poprzez mechanizmy proteolityczne 

jak i nie proteolityczne, takie jak ubikwitynacja histonów w regulacji 

dynamiki chromatyny i naprawa uszkodzeń DNA. Szlak degradacyjny 

z udziałem proteasomów spełnia ważną funkcję w komórkach eukario-

tycznych poprzez kontrolowanie poziomu kluczowych białek w organizmie 

takich jak np. regulatory transkrypcji [10, 11]. 

Celem pracy było zbadanie wpływu światła zielonego na aktywność 

lakazy w kulturach ligninolitycznego grzyba Trametes versicolor 

w warunkach zablokowania proteasomalnej degradacji białek oraz zbadanie 

wpływu tego światła na aktywności peptydazowe proteasomów 20S i 26S. 

2. Materiały i metody  

2.1. Materiały 

Odczynniki używane podczas przeprowadzanych doświadczeń (AMC, 

ATP, DMSO, MG132 – CbzLLLal, MgCl2, SDS, syryngaldazyna) 

pochodziły z firmy Sigma (St. Louis, USA). Specyficzne substraty 

peptydowe używane do oznaczania aktywności peptydazowych proteasomu 
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(Suc-LLVY-AMC, Z-GGR-AMC i Z-LLE-AMC) otrzymano z firmy 

Boston Biochem Inc. (Cambridge, USA). Pozostałe odczynniki (cz.d.a.) 

pochodziły z POCH Gliwice. Wszystkie roztwory były przygotowane przy 

użyciu wody o wysokim stopniu czystości -Milli-Q (system Millipore, 

Milford, CT, USA). 

2.2. Materiał biologiczny 

Do badań wykorzystywany był gatunek Trametes versicolor, którego 

szczep o numerze katalogowym 44308 pochodził z Amercian Type Culture 

Collection (ATCC). Szczep zdeponowany był w kolekcji Fungal 

Collection Lublin (FCL) Zakładu Biochemii UMCS pod numerem 7. 

W kolekcji tej przechowywany jest na 2% skosach agarowych 

w temperaturze 4°C. 

2.3. Warunki hodowli 

Grzybnię T. versicolor pobierano z 2% skosu agarowego i hodowano 

w warunkach stacjonarnych, w naczynkach scyntylacyjnych zawierających 

po 10 ml podłoża pełnego według Fahraeusa i Rainhammara [12], 

w tempetaturze 24ºC. Po uprzednim zaadaptowaniu kultur do warunków 

hodowli na podłożu płynnym, 7-dniowe grzybnie przenoszono na podłoże 

trofofazowe, stanowiące modyfikację stosowanego wcześniej podłoża 

pełnego wg Fahraeusa i Reinhammara [3]. Uwzględnione jest w nim 

zużycie źródła węgla (glukozy) oraz azotu (L-asparaginy) po 7 dniach 

hodowli. Doświadczenie obejmowało przygotowanie dwóch wariantów 

podłoża trofofazowego: z dodatkiem specyficznego inhibitora 

proteasomów MG132 (w DMSO) lub z taką samą objętością samego 

DMSO (kultury odniesieniowe). Końcowe stężenie inhibitora w użytym do 

wymiany podłożu wynosiło 50µM.  

Wymianę podłoża pełnego na odpowiedni wariant podłoża trofo-

fazowego, zawierającego w swoim składzie inhibitor proteasomów lub 

DMSO przeprowadzano w warunkach sterylnych. Podłoże pohodowlane 

zlewano, a pozostałe w naczynkach grzybnie przepłukiwano (podwarstwiając) 

2ml wcześniej przygotowanej pożywki trofofazowej. Następnie grzybnie 

podwarstwiano 3ml podłoża trofofazowego z dodatkiem MG132 

(o końcowym stężeniu 50µM), a w przypadku kultur odniesieniowych (bez 

inhibitora proteasomów) taką samą objętością podłoża trofofazowego 

z DMSO. Doświadczenie przeprowadzano w kilku niezależnych 

powtórzeniach. 
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2.4.  Naświetlanie grzybni 

Grzybnie (na podłożu z inhibitorem proteasomów lub z DMSO) były 

następnie poddawane ekspozycji na światło zielone (gęstość fotonów 

6,5µmol х m
-2

 х s
-1

), w specjalnie przygotowanym do tego miejscu bez 

dostępu światła zewnętrznego, o temperaturze otoczenia równej 24°C. 

Źródło światła stanowiła żarówka o pełnym spektrum, nie emitująca ciepła 

(EXO TERRA REPTI GLO 2,0 COMPACT), na którą nałożono zielony 

filtr fotograficzny i ustawiono ją w odległości 20cm od naczynek 

hodowlanych. Po upływie odpowiednio 6 lub 24 godzin następowało 

zakończenie naświetlania i pobranie materiału do dalszych badań. 

Hodowle kontrolne w tym doświadczeniu utrzymywano w warunkach 

całkowitej ciemności, w cieplarce w temperaturze 24°C. Podobnie jak 

w przypadku hodowli naświetlanych, prowadzono dwa warianty czasu 

trwania doświadczenia: 6 godzin (krótka ekspozycja) i 24 godziny (długa 

ekspozycja). 

2.5. Otrzymanie materiału do dalszych badań 

Po upływie odpowiednio 6 lub 24 godzin, każda grzybnia była 

odsączanana bibule szklanej GF83, a następnie po zawinięciu w folię 

aluminiową, zamrażana i przechowywana w temperaturze -20°C. Grzybnie 

po rozmrożeniu rozbijano przy użyciu homogenizatora Pottera, 

zamontowanego do robota laboratoryjnego Aid Type 309. Proces 

przeprowadzano w łaźni lodowej (4
o
C). Uzyskany homogenat wirowano 

przez 10 minut, przy RCF 10 000 x g, w temp. 4°C. Otrzymany po 

wirowaniu supernatant stanowił preparat białek wewnątrzkomórkowych, który 

zamrażano i przechowywano do dalszych oznaczeń w temperaturze -20°C. 

Materiał do analiz stanowiło także odpowiednie podłoże pohodowlane, 

które po zebraniu rozdzielano do dwóch czystych probówek typu 

Eppendorf (w objętości 1,5ml do każdej), a następnie zamrażano 

i przechowywano w temperaturze -20°C. Tak uzyskany materiał stanowił 

preparat białek zewnątrzkomórkowych.  

2.6. Metody analityczne 

2.6.1. Oznaczanie aktywności lakazy 

Aktywność lakazy oznaczano w preparatach białek 

zewnątrzkomórkowych i wewnątrzkomórkowych, które po rozmrożeniu 

poddawano krótkiemu wirowaniu. Supernatant przenoszono do nowych 

probówek typu Eppendorf i przez cały czas trwania oznaczania 

przechowywano w temperaturze 4°C.  
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Reakcję przeprowadzano w plastikowych kuwetach (Medlab), 

w temperaturze pokojowej (około 23°C) przy całkowitej objętości 

mieszaniny reakcyjnej 1ml. Do kuwet dodawano odpowiednie objętości 

buforu cytrynian-NaOH (końcowe stężenie 0,05M, pH 5), wody (MiliQ), 

preparatu białek (o znanym stężeniu), a za początek reakcji uznawano 

dodanie roztworu syryngaldazyny (końcowe stężenie 0,025M) [13].  

Pomiaru dokonywano przy długości fali 525nm wobec próby odczyn-

nikowej, do której zamiast preparatu enzymatycznego dodawano równą mu 

objętość wody (MiliQ) [13]. 

Oznaczenia wykonywano w dwóch powtórzeniach dla każdego 

z wariantów grzybni. Aktywność specyficzną lakazy wyrażano w nkat na 

mg białka korzystając z molowego współczynnika absorbancji dla 

utlenionej syryngaldazyny ε= 65 000 M
-1

 x cm
-1

. 

2.6.2. Oznaczanie aktywności peptydazowych proteasomów 

Do oznaczania aktywności peptydazowych proteasomów używano 

surowych ekstraktów białkowych z grzybni T. versicolor otrzymanych 

w opisanych powyżej warunkach hodowli. Oznaczeniom poddawano 

jedynie preparaty pochodzące z hodowli grzybana podłożu bez dodatku 

inhibitora MG132. Pula badanych próbek zawierała więc roztwory białek 

wewnątrzkomórkowych pochodzące z grzybni rosnących w warunkach 

ciemności oraz przy naświetlaniu światłem zielonym, w dwóch wariantach 

czasowych (6 i 24 godziny) dla każdego typu hodowli. Dla obu wariantów 

kompleksów proteasomowych (20S i 26S) oznaczano każdą z trzech 

aktywności: chymotrypsynopodobną (CHT-L), trypsynopodobną (T-L) 

oraz kaspazopodobną (C-L) z użyciem specyficznych dla danej aktywności 

fluorogennych substratów – odpowiednio: Suc-LLVY-AMC, Z-GGR-

AMC lub Z-Leu-Leu-Glu-AMC (według zmodyfikowanej procedury 

Staszczak [3]). 

Mieszanina reakcyjna w końcowej objętości 100µl zawierała 10µl 

preparatu enzymatycznego (surowy ekstrakt białkowy o znanym stężeniu), 

odpowiedni dla badanej aktywności specyficzny substrat (w DMSO) 

o końcowym stężeniu 100µM, 100mM bufor Tris–HCl (pH 8), 2mM ATP 

i 5mM MgCl2. Całość inkubowano przez 1 godzinę w temperaturze 37˚C. 

Reakcję zatrzymywano dodatkiem 100µl 10% SDS (w/v) i 2ml 100mM 

buforu Tris–HCl (pH 9). Próbę odczynnikową stanowiła mieszanina nie 

zawierająca w swoim składzie enzymu [3].  

Fluorescencję powstających produktów hydrolizy –  AMC mierzono 

przy użyciu spektrofluorymetru FluoroMax 2 (Instruments S.A.: JOBIN 

YVON/SPEX, Division), stosując program FluoroEssence V3: Single 

Point, przy długościach fali wzbudzenia  λex = 360nm i emisji 
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λem = 440nm. W celu wyznaczenia stężenia pojawiających się produktów 

degradacji, równocześnie sporządzano krzywą kalibracyjną dla 

wzorcowych roztworów AMC (w zakresie od 0,1 – 1mM). Aktywność 

specyficzną wyrażano w nmol AMC na mg białka. 

3. Wyniki i dyskusja 

Grzyby białej zgnilizny są interesującym obiektem badań ze względu na 

biotechnologiczne zastosowania enzymów ligninolitycznych. Badania 

ukierunkowane są głównie na wyjaśnienie molekularnych mechanizmów 

regulacji ich aktywności oraz poszukiwanie nowych i skuteczniejszych 

induktorów tych enzymów [10]. 

Produkcja lakazy, jednego z głównych enzymów ligninolitycznych 

grzybów białej zgnilizny drewna może być zwiększona przez związki 

aromatyczne takie jak kwas weratrowy, kwas ferulowy i 2,5-ksylidyna [14] 

oraz przez metale ciężkie [15].  

Poziom kluczowych białek takich jak np. regulatory transkrypcji jest 

w komórkach organizmów eukariotycznych kontrolowany w procesie 

selekty-wnej degradacji z udziałem szlaku ubikwityna-proteasom [11]. 

U roślin degradacja czynników transkrypcyjnych zarówno w ciemności jak 

i na świetle jest ważnym etapem regulacyjnym sygnalizacji świetlnej. 

W regu-lowanej degradacji tych białek w komórkach roślinnych można 

wyróżnić dwa rodzaje: 1) dotyczący czynników transkrypcyjnych, które są 

degrado-wane w ciemności – czyli większości pozytywnych regulatorów 

fotomorfogenezy oraz 2) dotyczący czynników, które są degradowane na 

świetle – większości negatywnych regulatorów tego procesu [16]. 

Światło jest abiotycznym czynnikiem środowiskowym, który grzybom 

służy jako sygnał do regulacji rozwoju i prawdopodobnie do optymalizacji 

produkcji zarodników oraz ich rozprzestrzeniania [2]. Molekularne 

mechanizmy fotorecepcji grzybów zbadano najbardziej szczegółowo 

u Neurospora crassa [17]. 

Badania prowadzone na ligninolitycznym gatunku Phanerochaete 

chrysosporium wykazały, że naświetlanie grzybni światłem o różnej 

długości fali wpływa na produkcję peroksydazy ligninowej. W warunkach 

ekspozycji na światło barwy zielonej (λ = 405-570 nm), aktywność tego 

enzymu wzrastała o 20-27% w odniesieniu do kontrolnych prób 

prowadzonych w ciemności [1]. 

W niniejszej pracy zbadano wpływ światła zielonego na aktywność 

lakazy, będącej głównym enzymem ligninolitycznym gatunku Trametes 

versicolor w warunkach zahamowania szlaku proteasomalnej degradacji 

białek. W przeprowadzonych doświadczeniach zastosowano specyficzny 

inhibitor proteasomów MG132 (CbzLLLal) dodawany w stężeniu 50µM do 
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kultur poddanych przez krótki (6h) lub długi (24h) czas działaniu światła 

zielonego oraz do kultur kontrolnych (inkubowanych w ciemności). 

Zbadano również wpływ światła zielonego na aktywności peptydazowe 

kompleksów proteasomowych 20S oraz 26S (CHT-L, chymo-

trypsynopodobną; T-L, trypsynopodobną i C-L, kaspazopodobną). 

Stwierdzono, że znaczący wpływ na odpowiedź T. versicolor na 

działanie światła zielonego miał czas ekspozycji grzybni w badanych 

warunkach (światło/ciemność). W przypadku krótkiego okresu (6h) 

obserwowano około 40 %-owy spadek aktywności lakazy zewnątrz-

komórkowej w kulturach naświetlanych w stosunku do tej aktywności 

w kulturach kontrolnych – inkubowanych w ciemności. Przy dłuższym 

działaniu światła zielonego (24h) na kultury T. versicolor obserwowano 

natomiast ponad 30% wzrost aktywności lakazy zewnątrzkomórkowej 

w porównaniu do aktywności tego enzymu w kulturach nieeksponowanych 

na światło (Rys. 1a).  

W przypadku aktywności lakazy wewnątrzkomórkowej wykazano, że 

w porównaniu do grzybni kontrolnych była ona wyższa o około 20% 

w grzybniach poddanych działaniu światła zielonego przez krótki czas 

i prawie dwa razy większa (o 96%) przy wydłużonej ekspozycji na światło 

(Rys. 1b).  

Badanie efektu zablokowania szlaku proteasomalnej degradacji białek 

w warunkach krótkotrwałej (6h) i długotrwałej (24h) ekspozycji 

T.versicolor na światło zielone wykazało, że aktywność specyficzna lakazy 

zewnątrzkomórkowej w kulturach tego gatunku poddanych działaniu 

światła zielonego przez 6 godzin w obecności selektywnego inhibitora 

proteasomów (MG132) wzrastała o ponad 60% w stosunku do aktywności 

tego enzymu w kulturach odniesieniowych –  bez inhibitora (z dodatkiem 

DMSO będącego rozpuszczalnikiem). Natomiast w przypadku kultur 

kontrolnych – utrzymywanych przez 6 godzin w ciemności inhibicja szlaku 

proteasomalnego przez MG132 powodowała spadek aktywności lakazy 

zewnątrzkomórkowej o 57% względem aktywności w kulturach 

odniesieniowych - bez MG132 (Rys. 1a,  lewy panel).   

Podobne prawidłowości obserwowano również w przypadku 

aktywności lakazy wewnątrzkomórkowej. Aktywność specyficzna tego 

enzymu w warunkach 6-godzinnej inkubacji w ciemności na podłożu 

z dodatkiem MG132  była prawie dwa razy niższa w porównaniu 

do aktywności z odpowiednich grzybni odniesieniowych (z DMSO). 

Zablokowanie funkcji proteasomów w grzybniach eksponowanych przez 

ten sam czas na światło zielone prowadziło natomiast do nieznacznego 

wzrostu aktywności lakazy wewnątrzkomórkowej (Rys. 1b, lewy panel). 
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Rys. 1 Wpływ specyficznego inhibitora proteasomów MG132 (CbzLLLal) na aktywność 

lakazy zewnątrzkomórkowej (A) i wewnątrzkomórkowej (B) w kulturach Trametes 

versicolor poddanych działaniu światła zielonego.  Grzybnie T. versicolor po 7 dniach 
wzrostu poddawano działaniu światła zielonego (gęstość fotonów: 6,5µmol х m-2 х s-1) 

przez krótki (6h) i długi (24h) czas przy braku (-I) lub w obecności (+I) specyficznego 

inhibitora proteasomów (50µM). Kontrole stanowiły odpowiednie kultury w warunkach 

pełnej ciemności (z dodatkiem inhibitora proteasomów lub bez). 

Przy wydłużonym czasie działania światła zielonego (24h) na kultury 

T. versicolor w warunkach zahamowania szlaku proteasomalnego stwie-

rdzono, zarówno w przypadku aktywności lakazy zewnątrzomórkowej jak 

i wewnątrzkomórkowej, odmienny efekt tej inhibicji w porównaniu do 

obserwowanego przy krótkotrwałym naświetlaniu (6h). Zahamowanie 

szlaku proteasomalnej degradacji białek prowadziło do zmniejszenia 

aktywności lakazy w preparatach pochodzących z hodowli eksponowanych 

na światło zielone, natomiast do wzrostu aktywności tego enzymu 
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w hodowlach utrzymywanych w ciemności (Rys. 1a, prawy panel 

i Rys. 1b, prawy panel). 

Wyniki doświadczeń dotyczących wpływu światła zielonego na 

aktywność lakazy w kulturach T. versicolor w warunkach zahamowania 

funkcji proteasomów wskazują na pewną prawidłowość. Zarówno 

w przypadku lakazy zewnątrzkomórkowej jak i wewnątrzkomórkowej, 

przy krótkotrwałej (6h) i długotrwałej (24h) ekspozycji na światło zielone, 

stwierdzono inny efekt działania inhibitora proteasomów MG132 

w kulturach naświetlanych i kulturach inkubowanych w ciemności 

(kontrolnych). 

Pomimo coraz częściej podejmowanych badań nad procesami adaptacji 

grzybów do różnych warunków oświetlenia, molekularne podstawy 

regulacji szlaku ubikwityna-proteasom w odpowiedzi na działanie światła 

u tych organizmów nie zostały jeszcze poznane. Badania przeprowadzone 

w niniejszej pracy w odniesieniu do wpływu światła zielonego na 

aktywności peptydazowe proteasomów wykazały w warunkach dłuższej 

ekspozycji (24h) różny efekt działania tego światła na poszczególne 

aktywności kompleksów 20S i 26S (chymotrypsynopodobną, trypsyno-

podobną i kaspazopodobną). 

W wariancie krótkiego czasu (6h) ekspozycji grzybni na światło zielone 

nie zaobserwowano istotnych różnic w poziomie aktywności proteasomów 

20S i 26S w porównaniu do grzybni kontrolnych Podobne prawidłowości 

obserwowano również w przypadku aktywności lakazy wewnątrz-

komórkowej. Aktywność specyficzna tego enzymu w warunkach 6-

godzinnej inkubacji w ciemności na podłożu z dodatkiem MG132  była 

prawie dwa razy niższa w porównaniu do aktywności z odpowiednich 

grzybni odniesieniowych (z DMSO). Zablokowanie funkcji proteasomów 

w grzybniach eksponowanych przez ten sam czas na światło zielone 

prowadziło natomiast do nieznacznego wzrostu aktywności lakazy 

wewnątrzkomórkowej (Rys. 1b, lewy panel). 

 utrzymywanych w ciemności (Rys. 2a-c, lewy panel). Stwierdzono 

jedynie około 15% spadek aktywności chymotrypsynopodobnej 

proteasomów 20S (Rys. 2a, lewy panel) i bardzo nieznaczny (8%) wzrost 

aktywności kaspazopodobnej tych samych kompleksów proteolitycznych 

(Rys. 2c, lewy panel). 

Przy dłuższym czasie naświetlania (24h) aktywność chymotryp-

synopodobna  była niższa zarówno w przypadku proteasomów 20S jak 

i 26S, odpowiednio o 17% i 12 % w porównaniu do tej aktywności 

peptydazowej z grzybni inkubowanych w ciemności (Rys. 2a, prawy 

panel). 
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Rys. 2 Wpływ światła zielonego na aktywności peptydazowe proteasomów 20S i 26S: A - 

chymotrypsynopodobną (CHT-L); B - trypsynopodobną (T-L); C - kaspazopodobną (C-L); 
w kulturach Trametes versicolor. Grzybnie T. versicolor po 7 dniach wzrostu poddawano 

działaniu światła zielonego (gęstość fotonów: 6,5µmol х m-2 х s-1) przez krótki (6h) i długi 

(24h) czas. Aktywności peptydazowe proteasomów oznaczano poprzez monitorowanie 

poziomu degradacji trzech różnych fluorogennych substratów: Suc-LLVY-AMC, Z-GGR-

AMC i Z-LLE- AMC, odpowiednio dla każdej aktywności: CHT-L, T-L i C-L. 
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Po 24 godzinach ekspozycji na światło zielone zaobserwowano 

nieznaczny (około 10%) wzrost aktywności trypsynopodobnej obu typów 

kompleksów proteasomowych (Rys. 2b, prawy panel). Natomiast w przy-

padku aktywności kaspazopodobnej przy długotrwałej ekspozycji na 

światło zielone stwierdzono jej istotny wzrost – o 84% dla proteasomów 

20S i ponad 50% dla proteasomów 26S (Rys. 2c, prawy panel). 

Uzyskane wyniki wskazują, że światło zielone wywierało największy 

wpływ na kaspazopodobną aktywność kompleksów proteasomowych – 

powodując jej znaczny wzrost. Stwierdzono natomiast niewielki spadek 

aktywności chymotrypsynopodobnej pod wpływem naświetlania. Najmniej 

wrażliwa na działanie światła zielonego była aktywność trypsynopodobna. 

4. Podsumowanie 

Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że w regulację aktywności lakazy 

w kulturach ligninolitycznego grzyba Trametes versicolor w odpowiedzi na 

działanie światła zielonego zaangażowany jest szlak proteasomalnej 

degradacji białek. Stanowi to podstawę do bardziej szczegółowych badań 

molekularnych mechanizmów reakcji tych organizmów na światło. 

Pełniejsza wiedza w tym zakresie ma istotne znaczenie ze względu na 

biotechnologiczny potencjał enzymów grzybów białej zgnilizny drewna.  
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Wpływ światła zielonego na aktywność lakazy w kulturach Trametes 

versicolor w warunkach zahamowania funkcji proteasomów 

Streszczenie  

Światło stanowi ważny czynnik abiotyczny, który reguluje istotne procesy metaboliczne nie 

tylko u organizmów fototroficznych, ale również u grzybów. Światło, w tym zwłaszcza 

światło o określonych długościach fali, może wpływać na wzrost, wytwarzanie zarodników, 
pigmentację i metabolizm wtórny u grzybów. Za odbiór sygnału świetlnego odpowiadają 

różne fotoreceptory. Przekazywanie sygnału w komórkach kontrolowane jest przez wiele 

białek regulatorowych. U Eukaryota większość białek wewnątrzkomórkowych jest 

degradowana z udziałem wysoce selektywnego szlaku ubikwityna/proteasom 26S. 
Kompleks proteasomu 26S składa się z proteolitycznego rdzenia (proteasomu 20S) 

i jednego lub dwóch kompleksów regulatorowych 19S. Rdzeń katalityczny zawiera centra 
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aktywne o różnych specyficznościach, określanych jako: chymotrypsynopodobna (CHT-L), 

trypsynopodobna (T-L) i kaspazopodobna (C-L). Degradacja proteasomalna odgrywa 

kluczową rolę w wielu procesach komórkowych. Jest odpowiedzialna nie tylko za usuwanie 

uszkodzonych lub zbędnych białek cytosolowych, ale również za precyzyjną regulację 
kluczowych procesów komórkowych takich jak: transkrypcja, transdukcja sygnałów, cykl 

komórkowy i odpowiedź na stres.  

Celem pracy było zbadanie wpływu światła zielonego na aktywność lakazy oraz degradację 

proteasomalną w kulturach ligninolitycznego gatunku Trametes versicolor. Grzybnie 
T. versicolor po 7 dniach wzrostu były poddawane działaniu światła zielonego (gęstość 

fotonów: 6,5µmol  m-2  s-1) przez krótki (6h) i długi (24h) czas w obecności lub przy 
braku specyficznego inhibitora proteasomów - MG132 (50µM). W tym doświadczeniu 

kontrolę stanowiły warunki pełnej ciemności (odpowiednio z dodatkiem inhibitora lub bez). 

Aktywność lakazy – głównego enzymu ligninolitycznego T. versicolor oznaczano stosując 

syryngaldazynę jako substrat. Aktywność proteasomów mierzono w surowych ekstraktach 
grzybni określając stopień degradacji fluorogennych substratów: Suc-LLVY-AMC, Z-GGR-

AMC i Z-LLE-AMC odpowiednio dla aktywności CHT-L, T-L i C-L.  

Badania wykazały, że wraz z zablokowaniem przez MG132 szlaku proteasomalnego 

wzrastały aktywności lakazy zewnątrzkomórkowej oraz wewnątrzkomórkowej w kulturach 
eksponowanych przez 6 godzin na światło zielone. Natomiast w kulturach kontrolnych 

(ciemność), zahamowanie degradacji proteasomalnej prowadziło do spadku aktywności 

lakazy. W warunkach dłuższej inkubacji (24h) stwierdzono odwrotną zależność dla 

aktywności zewnątrzkomórkowej. Uzyskane wyniki wskazują, że szlak proteasomalnej 
degradacji białek może odgrywać rolę w odpowiedzi T. versicolor na działanie światła 

zielonego. 

Słowa kluczowe: proteasom, lakaza, światło, grzyby ligninolityczne  

Effect of green light on laccase activity in Trametes versicolor cultures 

upon inhibition of proteasome function 

Abstract  

Light is an important abiotic factor that regulates fundamental metabolic processes not only 

in phototrophs but also in fungi. Light and especially specific wavelengths of light can 

influence growth, conidiation, pigmentation, and secondary metabolism of fungi. Light-

mediated response is triggered by a wide variety of photoreceptors. Cellular signal 

transduction is governed by plenty of regulatory proteins. In eukaryotes, the majority 
of cellular proteins are degraded by a highly selective ubiquitin/26S proteasome pathway. 

The 26S proteasome complex consists of a proteolytic core (20S proteasome) and one 

or two 19S regulatory complexes. The catalytic core houses active centers of distinct 

specificities labeled as chymotrypsin-like (CHT-L), trypsin-like (T-L), and caspase-like (C-
L). Proteasome-mediated degradation plays a crucial role in many cellular pathways. It is 

responsible not only for removal of damaged or no longer needed cytosolic proteins, but 

also for precise regulation of critical cellular processes such as transcription, signal 

transduction, cell cycle, and stress response.  
The purpose of the study was to determine the effect of green light on laccase activities and 

proteasomal degradation in cultures of the efficient lignin-degrading white rot fungus 

Trametes versicolor.  Seven-day-old mycelia of T. versicolor were given a green light 

treatment (photon flux density, 6.5µmol  m-2  s-1) for short time (6 h) and long time (24 h) 
in the presence or absence of the specific proteasome inhibitor - MG132 (50µM). In this 

experiment, the complete darkness treatment (with or without the inhibitor) was used as 
a control. Activity of laccase – the main ligninolytic enzyme of T. versicolor was assayed 

using syringaldazine as a substrate. Proteasome activity was detected in crude mycelial 
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extracts by monitoring cleavage of fluorogenic substrates: Suc-LLVY-AMC, Z-GGR-AMC 

and Z-LLE-AMC for CHT-L, T-L and C-L activity, respectively.  

The studies revealed that extracellular and intracellular laccase activity increased in MG132-

treated cultures exposed to green light for 6h and decreased in the control cultures. Under 
prolonged incubation (24h) the reverse relationship was found for the extracellular activity.  

The results indicate that proteasomal degradation pathway can play a role in the response 

of T. versicolor to green light exposure.  

Keywords: proteasome, laccase, light, ligninolytic fungi 
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Analiza zmiany barwy ogórków gruntowych podczas 

procesu kiszenia 

1. Wstęp 

Ogórki są surowcem mocno zakorzenionym w polskiej tradycji 

kulinarnej, spożywane są one w formie świeżej, jak i wszelkiego rodzaju 

przetworów [1]. Ogórki kiszone są produktem powstałym w wyniku 

przemian zachodzących podczas fermentacji mlekowej. Otrzymywane 

są ze świeżych ogórków zalanych roztworem soli kuchennej, do których 

dodaje się różne dodatki smakowo-aromatyczne [2,3]. Dodatek chlorku 

sodu do zalewy powoduje szybszy wzrost mezofilnych, gramdodatnich  

bakterii mlekowych z rodzaju Lactobacillus [4,5], ponadto zmniejsza się 

ciśnienie osmotyczne. Dzięki temu solanka zostaje wzbogacona o składniki 

odżywcze dlatego zalewa staje się dobrym środowiskiem do rozwoju 

kwaszącej mikroflory. Prawidłowe kiszenie, w środowisku beztlenowym 

jest procesem długotrwałym, ponieważ procesy dyfuzyjne przebiegają 

powoli [6,7]. Najważniejszym składnikiem zalewy wykorzystywanej 

do kiszenia ogórków jest woda, która musi spełniać wymogi wody pitnej. 

Ponadto musi ona charakteryzować się odpowiednią twardością. Woda 

o podwyższonej twardości korzystnie wpływa na jędrność i chrupkość 

produktów [6]. 
Wprowadzenie do zalewy probiotycznych kultur starterowych ma 

na celu przeprowadzenie ukierunkowanej fermentacji mlekowej. Produkt 
z dodatkiem bakterii probiotycznych charakteryzuje się wysoką jakością 
oraz bezpieczeństwem, dzięki antagonistycznej działalności probiotyku 
w stosunku do niektórych pleśni i drożdży, które podnoszą pH zalewy, 
co może prowadzić do rozwoju bakterii gnilnych [8]. 

Surowiec przeznaczony do kiszenia powinien charakteryzować się 
wyrównanym, walcowatym kształtem oraz równomierną ciemnozieloną 
barwą owoców i elastyczną, niezbyt grubą brodawkowatą skórką. 
Nie dopuszcza się surowca o żółtym zabarwieniu czy też z wszelkiego 
rodzaju przebarwieniami [9]. 
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Pomiar barwy to jeden z ważniejszych aspektów oceny zarówno 
surowca przeznaczonego do przetwórstwa, jak i produktu finalnego, 
mówiący o jego właściwościach czy składzie chemicznym. Często barwa 
produktu decyduje o dalszym przeznaczeniu surowców, dlatego tak istotne 
jest sprawowanie kontroli nad tym parametrem [10].  

2. Cel pracy  

Barwa jest cechą fizyczną charakterystyczną dla danego surowca. 

Często jest jednym z podstawowych wyznaczników decydujących o jakości 

surowca, jego wartości przetwórczej oraz walorach produktu finalnego. 

Ponadto stanowi ważne kryterium oceny konsumenckiej, dlatego też celem 

badań, była ocena zmiany barwy owoców ogórka gruntowego poddanych 

procesowi kiszenia oraz porównanie wpływu składu chemicznego zalewy 

na zmianę barwy owoców ogórka. 

3. Materiały i metody 

Materiał badawczy stanowiły trzy odmiany ogórków gruntowych: Polan 
F1, Śremianin F1, Śremski F1 pozyskanez trzech gospodarstw zajmujących 
się produkcją warzyw w miejscowości Ciszyca (województwo 
świętokrzyskie). Zbadano również dwa genotypy ogórków pozyskanych 
ze Stacji Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa „Polan‖ z siedzibą 
w Krakowie (pola doświadczalne Raciborowice).  

 W pierwszym dniu doświadczenia pobrano próbki z wyżej 
wymienionych odmian, które zostały podzielone na dwie frakcje 
wielkościowe pod względem długości: frakcja I – 3,5-5,5 cm, oraz frakcja 
II – 6-8 cm. Po przetransportowaniu z gospodarstw owoce ogórków 
gruntowych zostały oczyszczone z resztek gleby. Po przeprowadzeniu 
procesu mycia wstępnego materiał badawczy został umieszczony 
w workach i oznakowany. W tym samym dniu próbki zostały przewiezione 

na miejsce badań laboratoryjnych i złożone w chłodni o temperaturze 4C. 
Następnego dnia materiał badawczy został dokładnie oczyszczony. 
Na świeżych owocach ogórka gruntowego przeprowadzono pomiar 
parametrów barwy, do którego wykorzystano kolorymetr Hunter Lab, 
następnie pobrane próby owoców ogórka gruntowego poddano procesowi 
kiszenia w trzech zalewach o różnym składzie chemicznym. Pomiar barwy 
przeprowadzono przy długości fali 300-700 nm. w świetle odbitym, 
wykorzystując skalę CIE L*a*b*. Parametr barwy L* przyjmuje wartości 
od 0 do 100 gdzie 0 określa barwę czarną, natomiast 100 białą. Parametr 
a*określa przechodzenie barwy od czerwonej do zielonej. Wartość dodatnia 
parametru a* określa ilość barwy czerwonej, natomiast wartość ujemna 
zielonej. Dodatnia wartość parametru b* określa ilość barwy żółtej, 
a wartość ujemna ilość barwy niebieskiej. 



 
Józef Gorzelany, Dagmara Migut,  Natalia Matłok 

 

184 

Barwa owoców ogórka oznaczana była w stanie świeżym, oraz po 
przeprowadzeniu zakiszania na całych owocach ogórka gruntowego 
w trzech miejscach pomiaru tj. nasadzie ogonka liściowego, w środkowej 
i końcowej części owocu. Pomiar wartości parametrów barwy dla dwóch 
genotypów został przeprowadzony na świeżym materiale badawczym, 
niepoddawanym późniejszemu zakiszaniu. 

Kiszenie ogórków przeprowadzone zostało w szklanych słojach 
w trzech zalewach różniących się między sobą składem chemicznym. 
Do momentu rozpoczęcia burzliwej fermentacji słoje przechowywano 
w pomieszczeniu z temperaturą pokojową, a następnie zostały przetrans-

portowane do pomieszczenia z temperaturą 5C. Skład chemiczny zalew 
przedstawiają tabele 1-3. 

Tab.1 Skład chemiczny zalewy A 

Nazwa Dodatek na 100 kg ogórków (%) 

Roztwór wodny NaCl 4-10 

Koper świeży, łodygi z baldachami 2,5 

Korzeń chrzanu 0,2 

Liście chrzanu 0,8 

Czosnek 0,15 

Liście porzeczek 0,05 

Liście winogron 0,02 

Gorczyca 0,04 

Papryka 0,02 

Majeranek zielony 0,02 

Liście laurowe 0,01 

Źródło: Opracowanie własne 

Tab.2 Skład chemiczny zalewy B 

Nazwa Dodatek na 100 kg ogórków (%) 

Roztwór wodny NaCl 2 

 Koper świeży, łodygi z baldachami 2,5 

Korzeń chrzanu 0,2 

Czosnek 0,15 

Gorczyca 0,04 

Liście laurowe 0,01 

Ziele angielskie 0,06 

Pieprz czarny ziarnisty 0,04 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tab.3 Skład chemiczny zalewy C 

Nazwa Dodatek na 100 kg ogórków (%) 

Roztwór wodny NaCl 4 

Koper świeży, łodygi z baldachami 2,5 

Korzeń chrzanu 0,2 

Czosnek 0,15 

Gorczyca 0,04 

Liście laurowe 0,01 

Ziele angielskie 0,06 

Pieprz czarny ziarnisty 0,04 
Źródło: Opracowanie własne 

4. Analiza wyników  

Na podstawie przeprowadzonych badań przy użyciu kolorymetru 

Hunter Lab uzyskano wyniki obejmujące analizę barwy świeżych owoców 

ogórków gruntowych w trzech miejscach pomiaru oraz zastosowanych 

zalew w procesie kiszenia. Analizowano charakterystyczne parametry 

opisujące zmianę barwy. 

 
Rys. 1 Średnie wartości parametrów L*a*b* w świeżych owocach ogórków gruntowych 

[opracowanie własne] 

Średnie wartości parametru L* (rys. 1.) znajdują się na podobnym 

poziomie dla wszystkich analizowanych odmian owoców ogórków 

gruntowych i wahają się w granicach od 41,43 w genotypie 44 do 44,56 

w odmianie Śremianin. Wartości parametru skierowane są w stronę barwy 

czarnej.  
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Parametr a* w odmianach Polan, Śremianin i Śremski przyjmował 

wartości ujemne, co odpowiada przechodzeniu barwy w kierunku koloru 

zielonego, natomiast średnie wartości parametru a* w analizowanych 

genotypach były wartościami dodatnimi, wartość ta dla genotypu 

44 wynosiła 0,52, natomiast dla genotypu 54 1.43. Dodatnie wartości 

parametru a* mówią o przechodzeniu barwy w kierunku koloru czerwonego.  

Średnie wartości parametru b* były w granicach 21,58 dla genotypu 

44 do 28,02 dla odmiany Śremianin. Dodatnie wartości parametru określają 

ilość barwy żółtej w analizowanym materiale. Analizowane genotypy 

wykazywały zbliżone wartości w parametrach L* oraz b*, natomiast 

uzyskane wyniki parametru a* znacznie odbiegały od wyników uzyskanych 

po analizie odmian preferowanych do procesów przetwórczych. 

W świeżych owocach ogórków gruntowych wartości parametru 

a* wynosiły 0,52 dla genotypu 44 oraz 1,43 dla genotypu 54. 

 
Rys. 2 Średnie wartości parametrów L*a*b* w świeżych owocach ogórka gruntowego 

w zależności od frakcji wielkościowej [opracowanie własne] 

Dla analizowanych odmian wartości parametru L* (rys. 2.) były 

zbliżone zarówno w pierwszej, jak i drugiej frakcji wielkościowej. 

W obydwu przypadkach najwyższe wartości parametru L* odnotowano dla 

końcowej części owocu ogórka, najniższe zaś dla nasady ogonka liścio-

wego. Wartości te były skierowane w kierunku barwy czarnej, wyjątkiem 

są końcowe części dużych owoców ogórka odmiany Śremianin, gdzie 

wartość parametru wyniosła 54,24. 
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Wartość parametru a* w analizowanych odmianach przyjmowała 

wartości ujemne, zarówno w małych, jak i dużych owocach ogórków 

gruntowych, co świadczy o przechodzeniu barwy w kierunku koloru 

zielonego.  

Parametr b* przyjmował najniższe wartości dla nasady ogonka 

liściowego. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej frakcji wielkościowej 

wartości te były najniższe w porównaniu do pozostałych analizowanych 

miejsc i wynosiły dla małych owoców ogórka gruntowego od 19,98 

w odmianie Śremski do 21,94 dla odmiany Śremianin. W dużych owocach 

ogórka gruntowego wartości te były zbliżone i wynosiły od 17,88 dla 

odmiany Polan do 20,42 dla odmiany Śremski. Najwyższe wartości 

parametru b* odnotowano w odmianie Śremski w końcowych częściach 

owoców ogórka w obydwu frakcjach wielkościowych. Wartości te 

wynosiły 36,61 dla ogórków małych oraz 36,37 dla ogórków dużych. 

 
Rys. 3. Średnie wartości parametrów L*a*b* w świeżych owocach ogórka gruntowego oraz 

poddanych procesowi kiszenia w trzech zalewach o różnym składzie chemicznym, odmiana 

Polan [opracowanie własne] 

Najniższe wartości parametru L* (rys. 3.) dla odmiany Polan 

odnotowano w ogórkach poddanych kiszeniu w zalewie B, zarówno dla 

małych, jak i dużych owoców ogórka gruntowego. W porównaniu do 

wartości parametru L* świeżych ogórków wartości te znacząco spadły 

i wynosiły 33,17 w ogórkach dużych oraz 33,94 w małych owocach 

ogórków. W zalewie A średnie wartości dla parametru L* wyniosły 41,24 

dla ogórków małych i 39,17 dla ogórków dużych, natomiast w zalewie 

C 39,06 dla ogórków małych i 41,5 dla ogórków dużych. 

Średnie wartości parametru a* dla odmiany Polan były do siebie 

zbliżone dla wszystkich zalew oraz frakcji wielkościowych. Skład 
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chemiczny zalewy oraz wielkość owoców ogórka gruntowego nie maja 

wpływu na wartość parametru a*.  

Wartości parametru b* dla owoców ogórka gruntowego poddanych 

kiszeniu w zalewie A wynosiły odpowiednio: małe owoce ogórka 

gruntowego 22,1, duże 20,64. Wartości te były zbliżone do wartości 

uzyskanych podczas analizy owoców ogórków poddanych kiszeniu 

w zalewie C gdzie wartości te wynosiły dla małych owoców ogórka 22,71, 

dla dużych zaś 22,75. Porównując dane otrzymane podczas kiszenia 

ogórków w zalewie B zaobserwowano, że w zalewie tej, wartości 

parametru b* są znacznie niższe niż w dwóch pozostałych zalewach 

i wynoszą dla ogórków małych 17,73, a dla ogórków dużych 14,72. 

 
Rys. 4. Średnie wartości parametrów L*a*b* w świeżych owocach ogórka gruntowego oraz 
poddanych procesowi kiszenia w trzech zalewach o różnym składzie chemicznym, odmiana 

Śremianin [opracowanie własne] 

Wartości parametru L* dla odmiany Śremianin (rys. 4.) przyjmują 

najniższą wartość w zalewie B 36,87 w ogórkach małych i 33,06 w ogórkach 

dużych. Wartości tego parametru dla ogórków poddanych procesowi 

kiszenia w zalewie A wynoszą 42,44 dla ogórków małych oraz 39,13 dla 

ogórków dużych. Podobne wartości uzyskano analizując wyniki pozyskane 

dla ogórków poddanych kiszeniu w zalewie C gdzie wartość parametru L* 

dla ogórków małych wynosiła 39,11, zaś dla ogórków dużych 36,15. 

Parametr a* przyjmuje zbliżone wartości niezależnie od frakcji 

wielkościowej ogórków oraz składu chemicznego zalewy. Wartość 

parametru a* dla małych ogórków poddanych kiszeniu w zalewie A wynosiła 

2,9, dla dużych 1,95. Dla ogórków kiszonych w zalewie B wartości te dla 

ogórków małych i dużych wynosiły odpowiednio 2,91 oraz 2,63, natomiast 
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w zalewie C wartość parametru a* dla małych owoców ogórków gruntowych 

wyniosła 2,55, dla dużych zaś 2.04. 

Wartość parametru b* ulegała wahaniom w zależności od zastosowanej 

zalewy. W zalewie A wynosiła 28,32 dla małych ogórków i 22,67 dla 

ogórków dużych. W zalewie B parametr b* przyjął wartość 21,01 dla małych 

owoców ogórka gruntowego oraz 15,23 dla owoców dużych, natomiast w 

zalewie C wartości te wynosiły odpowiednio: 22,42 i 19,77. 

 
Rys. 5 Średnie wartości parametrów L*a*b* w świeżych owocach ogórka gruntowego oraz 

poddanych procesowi kiszenia w trzech zalewach o różnym składzie chemicznym, odmiana 

Śremski [opracowanie własne] 

Na podstawie uzyskanych wyników odmiany Śremski (rys. 5.), 

obserwuje się dużą zmienność wartości parametru L*, który przyjmuje 

wartości dla zalewy A: 42,73 – ogórki małe i 32,89 – ogórki duże; dla 

zalewy B: 35,54 – ogórki małe i 32,89 – ogórki duże; oraz dla zalewy C: 

49,07 – ogórki małe, 41,44 – ogórki duże. Wyższe wartości odnotowano 

w dużych owocach ogórków gruntowych, co świadczy o ich jaśniejszej 

barwie w stosunku do ogórków małych. 

Parametr a* w analizowanej odmianie przyjmuje wartości od 1,64 

w zalewie A ogórki duże do 2,76 w zalewie B ogórki małe. Wartości 

parametru są do siebie zbliżone zarówno w zalewach, jak i frakcjach 

wielkościowych. 

Parametr b* przyjmował najwyższe wartości w zalewie C 33,91 

w ogórkach małych i 22,96 w ogórkach dużych. W zalewie B wartości 

parametru b* wynosiły 18,11 ogórki małe oraz 14,78 dla ogórków dużych 

i były to najniższe wartości tego parametru podczas analizy odmiany 

Śremski. Wartości, jakie przyjmował parametr b* w zalewie A to 27,95 dla 

ogórków małych i 21,23 w ogórkach dużych.  
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Rys. 6 Średnie wartości parametrów L*a*b* w świeżych owocach ogórka gruntowego oraz 

poddanych procesowi kiszenia w trzech zalewach o różnym składzie chemicznym 

[opracowanie własne] 

Analizując barwę ogórków gruntowych poddanych kiszeniu w trzech 

miejscach pomiaru, niezależnie od składu chemicznego zalewy 

stwierdzono, iż najwyższe wartości parametru L* odnotowano w ana-

lizowanych odmianach dla końcowej części owocu zarówno dla małych, 

jak i dla dużych owoców ogórków gruntowych. Najniższe wartości 

parametru L* odnotowano dla nasady ogonka liściowego również 

w obydwu frakcjach wielkościowych w każdej z odmian. Wartości 

parametru skierowane były najmocniej w kierunku barwy czarnej. Nasada 

ogonka liściowego jest miejscem charakteryzującym się najciemniejszą 

barwą zarówno w świeżych owocach ogórka gruntowego, jak i w owocach 

poddanych procesowi kiszenia niezależnie od składu chemicznego zalewy. 

W 30. dniu procesu kiszenia parametr a* w analizowanych odmianach 

ogórka przyjmuje wartości dodanie w każdej części owocu ogórka, nieza-

leżnie od zastosowanej zalewy. Proces kiszenia zmienił wartość parametru 

z ujemnej na dodatnią, przejawem tej zmiany jest przechodzenie barwy od 

zielonej do żółtej. 

Parametr b* nie zmienił istotnie swoich wartości podczas kiszenia. 

Parametr przyjmuje zbliżone wartości zarówno przed, jak i po procesie 

kiszenia w trzech miejscach pomiaru, niezależnie od odmiany i składu 

chemicznego zalewy. 

5. Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionych wyników badań stwierdzono, że 

obserwowany poziom zmiany barwy uzależniony jest od procesu kiszenia, 

który to powodował zmianę barwy owoców ogórka gruntowego. 



 
Analiza zmiany barwy ogórków gruntowych podczas procesu kiszenia 

 

191 

Analizując wartości parametrów barwy uzyskane w poszczególnych 

częściach owocu ogórka nie stwierdzono zależności pomiędzy zmianą 

barwy, a frakcją wielkościową  badanego materiału.  

Nie ma istotnych różnic w zmianie wartości parametru L*, który 

w ogórkach świeżych, jak i kiszonych skierowany był w stronę koloru 

czarnego. Zarówno w świeżych, jak i kwaszonych owocach ogórka 

gruntowego na podstawie wartość parametru L* stwierdzono, iż nasada 

ogonka liściowego jest najciemniejszą częścią owocu, zaś część końcowa 

najjaśniejszą bez względu na frakcję wielkościową.  

Proces kiszenia istotnie zmieniał wartość parametru a*, któregowartości 

w świeżych owocach ogórka były skierowane w stronę barwy zielonej, 

natomiast po przeprowadzeniu procesu kwaszenia wartości były 

skierowane w stronę barwy czerwonej. Parametr a* po przeprowadzeniu 

procesu kiszenia przyjmuje wartości dodanie zarówno w małych, jak 

i dużych owocach ogórka gruntowego. 

Wartość parametru b* nie zmieniła się istotne po przeprowadzeniu 

procesu kwaszenia w żadnej z części owocu, zarówno w świeżych, jak 

i kwaszonych owocach ogórków gruntowych parametr ten, skierowany był 

w stronę barwy żółtej. Wartość parametru b* nie zmieniła się istotne po 

przeprowadzeniu procesu kwaszenia w żadnej z badanych części owocu 

czy też frakcji wielkościowej. 

Zmiana barwy ogórków podczas procesu kiszenia jest zjawiskiem 

naturalnym, jednak dobrze przeprowadzony proces gwarantuje uzyskanie 

barwy charakterystycznej dla produktu finalnego dobrej jakości, który jest 

pożądany przez konsumentów. Barwa ogórków kiszonych jest jedną ze 

składowych oceny produktu, dlatego ważne jest monitorowanie tego 

parametru.  
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Analiza zmiany barwy ogórków gruntowych podczas procesu 

kwaszenia 

Streszczenie  

Barwa jest jednym z ważniejszych parametrów decydujących o jakości surowca, 

przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji, jak również surowca przeznaczonego dla 

przetwórstwa. Produkty charakteryzujące się odpowiednim, równomiernym wybarwieniem 

stanowią surowiec najwyższej jakości, pożądany przez konsumentów, dlatego tak ważne jest 

prowadzenie badań w tym zakresie. Ogórki gruntowe predysponowane do przetwórstwa 
powinny charakteryzować się ciemnozieloną, wyrównaną barwą, charakterystyczną dla 

danej odmiany, nie dopuszcza się owoców żółtych oraz z wyraźnymi przebarwieniami. 

Ogórki kiszone powinny charakteryzować się ciemno oliwkową barwą, występującą 

równomiernie na powierzchni owocu. 
Celem badań była ocena barwy skórki świeżych owoców ogórka gruntowego oraz analiza 

zmiany barwy skórki ogórków poddanych procesowi kwaszenia. Wykorzystano 3 odmiany 

owoców ogórków gruntowych: Polan F1, Śremianin F1, oraz Śremski F1,oraz dwa genotypy 

ogórków pozyskanych ze stacji Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa „Polan‖ z siedzibą 
w Krakowie (pola doświadczalne Raciborowice).  Pomiaru barwy dokonano za pomocą 

kolorymetru Hunter Lab w świetle odbitym w zakresie 400 - 700 nm, wykorzystując skalę 

CIE L*a*b*. Barwa warzyw oznaczana była na całych owocach ogórków gruntowych, 

w stanie świeżym oraz po przeprowadzeniu zakiszania, w trzech miejscach pomiaru 
tj. nasadzie ogonka liściowego, środkowej i końcowej części owocu. Na podstawie 

przeprowadzonych analiz stwierdzono zmianę barwy ogórków w trakcie procesu kiszenia.  

Słowa kluczowe: barwa, system L*a*b, ogórek gruntowy, ogórek kiszony 
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Analysis of changes in the color of cucumbers during fermentation 

process 

Abstract  

Color is one of the most important parameters determining the quality of the raw material, 
for direct consumption as well as the raw material used for food processing. Products which 

have a proper,  regular staining are the highest quality raw material  desired by consumers, 

because of it, the study in  this area are so important. Ground cucumbers predisposed 

to processing should have a dark green color characteristic of the variety, cucumbers with 
yellow color or  with discoloration are not accepted. Dill pickled cucumbers should have 

a regular dark olive color. 

The aim of the study was to evaluate the color of fresh cucumbers and analysis of color 

changes of cucumber during the fermentation process. Three varieties of fruit cucumbers: 
Polan F1 Śremianin F1 and Sremski F1 and two cucumber genotypes obtained from the 

Cracow station Breeding and Seed "Polan" located in Krakow (Raciborowice experimental 

fields) were used. Color measurement was made using a Hunter Lab colorimeter  in refle-

cted light in the range 400 – 700 nm, using the CIE L * a * b * scale. The color of 
vegetables was determined on whole cucumbers, fresh and after fermentation process, 

in three measurement places: the base where leaf grown, middle and terminal part 

of the fruit. Based on this analysis the color changes of cucumbers during the fermentation 

process were stated. 
Key words: colour, system L*a*b*, soil-grown cucumber, dill pickled cucumber 
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Wpływ metod uprawy oraz okresu przechowywania 

odmian marchwi na liczebność drobnoustrojów 

i właściwości hydrolityczne zasiedlających je pleśni 

1. Wstęp 

W ostatnich latach rośnie liczba gospodarstw ekologicznych [1], 

co związane jest z modą na zdrowe odżywianie oraz większą świadomością 

konsumentów dotyczącą jakości żywności [2]. Badania wskazują, że wielu 

konsumentów kupuje produkty ekologiczne kierując się korzyściami 

zdrowotnymi i odżywczymi, chcąc unikać przez to pozostałości pesty-

cydów w żywności i zmodyfikowanych genetycznie środków spożywczych 

[3]. Żywność ekologiczna jak wynika z definicji ma zapewnić ochronę 

zdrowia społeczeństwa, środowiska oraz stanowić system zrównoważony 

pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym [4].  Głównym 

założeniem gospodarstw ekologicznych jest produkcja żywności metodami 

rolnictwa ekologicznego z wyelimi-nowaniem użycia nawozów sztucznych 

i pestycydów. W zamian zaleca się odpowiednie zabiegi agrotechniczne 

oraz stosowanie nawożenia organicznego [4]. Nawozy te są jednak nośni-

kiem drobnoustrojów potencjalnie niebezpiecznych, między innymi 

pochodzenia fekalnego, które mogą przeżyć w glebie przez długi okres. 

Marchew (Daucus carota L.) jest najpowszechniej uprawianym 

warzywem w Polsce. Zajmuje około 13% ogólnej powierzchni wszystkich 

warzyw polowych i stanowi 15% ogólnej masy upraw [1]. Polska jest 

drugim krajem w Europie pod względem całkowitej produkcji marchwi.  

Dzięki ciągłemu dostępowi świeżych i przechowywanych korzeni oraz 

szerokiemu wyborowi produktów przetworzonych jest spożywana 

w dużych ilościach [5]. Warzywo to słynie ze swoich prozdrowotnych 

właściwości, które zawdzięcza związkom takim jak β-karoten, α-karoten 

i luteina. Barszczewska i Grzywnowicz [6] podają, że główną rolą 

karotenoidów jest przeciwdziałanie fotooksydacji. Ponadto barwniki 

te wykazują właściwości antyoksydacyjne, hamują powstawanie mutacji, 

poprawiają odpowiedź immunologiczną i hamują rozwój nowotworów [6]. 

                                                                   
1 igras.patryk@gmail.com, SKN Mikrobiologów „Mikrobios‖, www.skntm.up.lublin.pl , Katedra 
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Smak marchwi zależy od różnych związków, głównie cukrów, które nadają 

korzeniom słodki smak oraz terpenów, które dają im charakterystyczną 

goryczkę [7]. 

Marchew uprawiana w systemie ekologicznym odznacza się większą 

intensywnością smaku typowego dla marchwi oraz lepszą ogólną jakością 

niż z uprawy konwencjonalnej [8]. Zawiera więcej suchej masy, cukrów 

ogółem oraz β-karotenu [9]. Zawiera średnio 12% suchej masy, 4,5% 

cukru, 2% błonnika, 5,7 mg x 100 g
-1

 β-karotenu oraz 5,9 mg 
x
 100 g

-1
 

witaminy C [10]. Wydajność plonu i jakość marchwi (Daucus carota L.) 

w dużej mierze zależy m.in. od odmiany, warunków klimatycznych, gleby, 

czynników agrotechnicznych [11], a także od  metod przetwarzania, 

warunków transportu i przechowywania [12]. Jak podaje Patkowska [13] 

jakość mikrobiologiczna  surowców także  zależy od gatunku roślin 

międzyplonowych. Rośliny okrywowe międzyplonu ze względu na 

wydzieliny korzeniowe mają pozytywny wpływ na stan fitosanitarny gleby 

oraz ograniczają występowanie patogenów i nicieni. Modyfikują więc 

odpowiednio skład mikroflory glebowej i mogą prowadzić do ograniczenia 

występowania grzybów chorobotwórczych. W ten sposób poprawiają 

zdrowotność warzyw korzeniowych, przez co zwiększa się wielkość 

i jakość plonu [14].  

Niektórzy autorzy podają [5], że z warzyw otrzymywanych 

w gospodarstwach ekologicznych liczba mikroorganizmów jest znacznie 

większa niż na warzywach z upraw konwencjonalnych. Jednakże badania 

innych autorów [15] wskazują, że produkty ekologiczne w porównaniu 

z konwencjonalnymi charakteryzują się mniejszym stopniem zanie-

czyszczenia mykotoksynami takimi jak  fumonizyna B1 i B2 [15]. Pomimo 

tego liczebność grzybów na korzeniach marchwi jest bardzo duża co 

wpływa na wartość przechowalniczą tego surowca [12]. Badania przepro-

wadzone na warzywach przechowywanych w temperaturze -18°C 

pokazują, że liczba bakterii i grzybów w czasie 6-miesięcznego mrożenia 

spada jedynie o połowę [16]. Wykazano także, że niektóre pleśnie mogą 

rozwijać się w niskiej temperaturze podczas przechowywania i prowadzić 

do obniżenia wartości odżywczej surowców [17]. Istotne zagrożenie 

stanowią bakterie z rodziny Enterobacteriaceae oraz z rodzaju, 

Pseudomonas, Bacillus oraz Clostridium a także inne występujące na 

świeżych warzywach drobnoustroje chorobotwórcze w tym Campylobacter 

jejuni i Listeria monocytogenes, oraz drożdże i grzyby pleśniowe 

np. Aspergillus, Penicillium, które mogą wytwarzać mykotoksyny [18]. 
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2. Cel pracy 

Celem badań było porównanie wpływu systemu uprawy i okresu 

przechowywania dwóch odmian marchwi na liczebność różnych grup 

drobnoustrojów zasiedlających korzenie tej rośliny oraz oznaczenie właści-

wości hydrolitycznych niektórych wyizolowanych grzybów strzępkowych 

z rodzaju Penicillium, Fusarium, i Trichoderma. 

3. Materiały i metody 

3.1. Materiał 

Materiał do badań stanowiły magazynowane korzenie marchwi (Daucus 

carota L.) odmiany ‗Bonfire‘ i ‗Nerac‘, pochodzące z gospodarstwa 

ekologicznego i z uprawy konwencjonalnej z okolic Lublina. Próby do 

badań były pobierane po 3 i 8 miesiącach przechowywania. 

Próbki do badań pobierano losowo z kilku miejsc kopca. Korzenie 

marchwi rozdrobniono mechanicznie na kawałki nie większe niż 0,5 cm 

w sposób, który uniemożliwiał wtórne zakażenie produktu. Charaktery-

stykę wyglądu zewnętrznego korzeni marchwi i cech organoleptycznych 

przedstawiono w Tabeli 1. 

3.2. Metody analityczne 

3.2.1. Oznaczenia liczebności 

Do określenia liczebności różnych grup fizjologicznych drobnoustrojów 

w dwóch odmianach marchwi pochodzącej z uprawy ekologicznej 

i konwencjonalnej zastosowano metodę wysiewu rozcieńczeń i posiewu 

wgłębnego na podłoża selektywne. 

Analiza mikrobiologiczna obejmowała oznaczanie: 

 ogólnej liczby bakterii na pożywce PCA (inkubacja w temperaturze 

30ºC przez 48-72 h); 

 ogólnej liczby grzybów na podłożu Martina [19] (inkubacja 

w temperaturze 26ºC przez 3-5 dni); 

 ogólnej liczby drobnoustrojów proteolitycznych na podłożu 

Fraziera i inkubacji w temperaturze 30ºC przez 3-5 dni; 

 ogólnej liczby drobnoustrojów amylolitycznych na bulionie 

ze skrobią i inkubacji w temperaturze 26ºC przez 3-5 dni. 

Liczebność poszczególnych grup mikroorganizmów podano jako liczbę 

jednostek tworzących kolonie  jtk 
x
 g

-1
. 
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3.2.2. Izolacja i identyfikacja pleśni 

Izolacji pleśni z korzenia marchwi odmiany ‗Nerac‘ uprawianej 

w systemie ekologicznym dokonano płytkową metodą rozcieńczeń.  

Wyrosłe czyste kultury przeszczepiano na skosy agarowe. Identyfikację 

rodzajową prowadzono w oparciu o cechy makro- i mikroskopowe w mi-

krokulturach. W ocenie makroskopowej uwzględniano strukturę, charakter 

wzrostu, barwę grzybni i pigment. W identyfikacji mikroskopowej brano 

pod uwagę obecność i morfologię strzępek zarodnikonośnych, zaro-

dników, specyficznych organów grzybni wegetatywnej i owocników. 

Ostatecznej klasyfikacji rodzajowej dokonano na podstawie opracowań 

systematycznych Domsch‘a i wsp. [20] i Watanabe [21]. 

Tab.1 Cechy zewnętrzne i organoleptyczne badanych odmian marchwi.  

 BONFIRE 

Uprawa 

konwencjo-

nalna 

BONFIRE 

Uprawa 

 ekologiczna 

NERAC 

Uprawa 

konwencjo-

nalna 

NERAC 

Uprawa 

 ekologiczna 

Próba Próba Próba Próba 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Długość [cm] 29,5 25,5 27 21 23,5 19 22 23 26 14,5 18 17 

Szerokość [cm] 

góra 

dół  

7 

4,5  

9  

8,5  

10,5  

8,5  

7,5  

4  

9  

3,5  

9  

2,5  

11  

9  

11  

8  

13  

7  

9,5  

8,5  

8  

7,5  

12  

8  

Oczka: 

gęsto 

rzadko  

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

Kiełkowanie 

w nać      
- - - - - - - - - + - - 

Kiełkowanie  

w korzenie  

boczne 

- - - + + + - - + + + + 

Obecność 

chlorofilu  
- - - - - - + + - + - - 

Kolor  P
o
m

ar. 

P
o
m

ar. 

P
o
m

ar. 

P
o
m

ar. 

jasn
y

 

P
o
m

ar. 

jasn
y

 

P
o
m

ar. 

jasn
y

 

P
o
m

ar. 

P
o
m

ar. 

P
o
m

ar. 

P
o
m

ar. 

jasn
y

 

P
o
m

ar. 

jasn
y

 

P
o
m

ar 

jasn
y

 

Obecność                

płomykówki  + + + + - - - - - - - - 

Obecność  

grzyba 
- - - - + + - - - - + - 
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Objaśnienia: pomar. – pomarańczowy;  „+ „obecne, „-„ nieobecne [opracowanie własne] 

3.2.3. Wstępna ocena uzdolnień hydrolitycznych mikrogrzybów 

Spośród wyizolowanych pleśni do wstępnej oceny uzdolnień 

hydrolitycznych wytypowano losowo te rodzaje mikrogrzybów, które 

występowały najczęściej. 

Oceny właściwości litycznych pleśni dokonano na podłożu stałym 

zawierającym: 

 żelatynę jako jedyne źródło C, N i energii (dla zbadania właściwości 

proteolitycznych); 

 trójbutrynę jako jedyne źródło C i energii (dla zbadania właściwości 

lipolitycznych); 

 skrobię jako jedyne źródło C i energii  (dla zbadania właściwości 

amylolitycznych). 

Zdolność do rozkładu tych substratów przez badane pleśnie dokonano 

na podstawie obserwacji strefy rozkładu (klarownej strefy) wokół ich 

wzrostu na pożywkach selektywnych z odpowiednim substratem.  

3.2.4. Oznaczanie aktywności hydrolitycznej wytypowanych 

mikrogrzybów  

Oznaczanie aktywności proteolitycznej czterech szczepów mikro-

grzybów prowadzono w hodowlach płynnych na podłożu glukozowo-

ziemniaczanym z dodatkiem 1% żelatyny. Okresowo tj. po 7, 11, 14, 18, 

21, 28 dniach oznaczano aktywność proteolityczną zmodyfikowaną metodą 

Ansona [22] i pH płynów pohodowlanych metodą potencjometryczną. 

4. Analiza wyników 

4.1. Liczebności grup drobnoustrojów 

Ocena jakości mikrobiologicznej dwóch odmian marchwi ‗Nerac‘ 

i ‗Bonfire‘ pochodzących z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej 

wykazała, że na przechowywanych korzeniach tego warzywa obecne były 

różne grupy fizjologiczne i pokarmowe drobnoustrojów. Liczebność ich 
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wzrastała na ogół wraz z czasem przechowywania i różniła się w zależności 

od systemu uprawy (Tab.2). 

Najwyższą ogólną liczebnością bakterii charakteryzowała się marchew 

odmiany ‗Bonfire‘ pochodząca z uprawy konwencjonalnej i ekologicznej, 

długo i krótko przechowywanej (odpowiednio po 3 i 8 miesięcy). 

Najmniej zanieczyszczona bakteriami była krótko przechowywana 

odmiana ‗Bonfire‘ z uprawy konwencjonalnej oraz ekologiczna odmiana 

‘Nerac‘. Podobne wyniki uzyskano w pracy Szczech i Kowalskiej [12]. 

Autorki wykazały znaczne różnice w liczebności mikroflory zasiedlającej 

warzywa z upraw   ekologicznych i konwencjonalnych. 

 Z roślin uprawianych metodą ekologiczną izolowano wyraźnie więcej 

bakterii i grzybów w porównaniu z warzywami uprawianymi w systemie 

konwencjonalnym. Według Débora i wsp. [18] różnice te są najprawdo-

podobniej spowodowane stosowaniem nawozów organicznych w rol-

nictwie ekologicznym. Ponadto jak podają Barth i Hankinson [23] 

mikroorganizmy, które wytwarzają zewnątrzkomórkowe enzymy lityczne, 

powodują uwolnienie wody oraz innych składników wewnątrz-

komórkowych, a to poprawia dostępność składników odżywczych dla 

rozwoju mikroorganizmów. 
Największą liczebność pleśni zanotowano na korzeniach obu odmian 

marchwi długo przechowywanych, natomiast najmniejszą we wczesnym 
okresie magazynowania. Odmiana ‗Nerac‘ charakteryzowała się większym 
skażeniem mykologicznym niż odmiana ‗Bonfire‘. System uprawy 
marchwi metodą konwencjonalną wpłynął znacząco na zwiększenie liczby 
grzybów strzępkowych na marchwi magazynowanej 8 miesięcy 
w porównaniu z tymi odmianami marchwi pochodzącymi z uprawy 
ekologicznej. Korzenie marchwi z uprawy ekologicznej po 3 miesiącach 
przechowywania charakteryzowały się wyższą liczebnością grzybów niż 
w tym samym czasie z uprawy konwencjonalnej. Jednakże magazynowanie 
marchwi ekologicznej przez dłuższy okres czasu wywołało mniejszy 
przyrost liczby tych drobnoustrojów na korzeniach obu odmian marchwi 
niż w przypadku marchwi z uprawy konwencjonalnej, gdzie zanotowano 
istotny wzrost poziomu liczebności tych drobnoustrojów. Większy przyrost 
poziomu grzybów strzępkowych w przeciągu 5 miesięcy przechowywania 
marchwi z uprawy konwencjonalnej mógł być spowodowany różnicami 
w składzie chemicznym korzeni marchwi pod wpływem systemu uprawy. 
Jest to związane z dostępnością azotu w środowisku uprawy. Jak podaje 
Wrzodak i wsp. [7] w uprawie ekologicznej na glebie  ubogiej w azot 
przyswajalny rośliny jako pierwsze syntetyzują cukry proste i złożone, 
kwasy organiczne, witaminy, pigmenty i kwasy fenolowe. Natomiast 
w środowisku bogatym w łatwo dostępny azot jak np. przy stosowaniu 
nawozów sztucznych w pierwszej kolejności w roślinach syntetyzowane są 
aminokwasy, peptydy, białka i alkaloidy. 
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Obecność na surowcach roślinnych grup fizjologicznych drobno-
ustrojów wyspecjalizowanych pokarmowo wpływa znacząco na obniżenie 
ich wartości odżywczej. W pracy Liao i Fett [24] zanotowano, że ze 
świeżej marchwi wyizolowano bakterie kwasu mlekowego, drożdże 
i pleśnie, 48 szczepów pektynolitycznych bakterii z rodzaju Pseudomonas, 
Erwinia, Bacillus, Xanthomonas, i Flavobacterium oraz niektóre wirusy. 
Wśród pleśni z korzeni marchwi, Adetutu i wsp. [25] izolowali  Aspergillus 
niger, Penicilium chrysogenum, Mucor spp. i Fusarium spp. Wszystkie 
te mikroorganizmy powodują spadek jakości świeżych warzyw, obniżenie 
wartości odżywczych oraz stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa 
zdrowia konsumenta. 

Tab.2. Ogólne liczebności różnych grup fizjologicznych drobnoustrojów (jtk x g-1) na 

korzeniach marchwi pochodzącej z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej po krótszym 

i dłuższym okresie przechowywania 

 

Odmiana 

marchwi 

Uprawa ekologiczna Uprawa konwencjonalna 

Okres przechowywania (miesiące) 

3 8 3 8 

bakterie 

Bonfire 6,5 * 10
5 2,4 * 10

6 1,2 * 10
5
 2,2 * 10

6 

Nerac 3,5 * 10
5 6,2 * 10

5 1,5 * 10
6
 1,1 * 10

6 

pleśnie 

Bonfire 9,1 * 10
2 1,4 * 10

3 3,6 * 10
2 1,7 * 10

3 

Nerac 3,3 * 10
2 2,2 * 10

3 0,00 2,7 * 10
3 

droboustroje proteolityczne 

Bonfire 2,3 * 10
5 5,1 * 10

5
 4,7 * 10

4 4,2 * 10
5
 

Nerac 4,3 * 10
4 3,2 * 10

5
 8,0 * 10

5 2,7 * 10
5
 

drobnoustroje amylolityczne 

Bonfire 7,6 * 10
4 1,7 * 10

6 4,5 * 10
4 1,1 * 10

6 

Nerac 7,3 * 10
4 7,2 * 10

5 4,4 * 10
5 6,0 * 10

5 

Źródło: opracowanie własne 

 
Jak wykazały badania własne liczebności drobnoustrojów proteo-

litycznych i amylolitycznych na dwóch odmianach marchwi były wysokie 
i wyższe na korzeniach roślin pochodzących z uprawy ekologicznej, 
niezależnie od czasu przechowywania (Tab.2). 

Odmiana ‗Bonfire‘ uprawiana zwłaszcza w systemie ekologicznym 
charakteryzowała się wyższym poziomem drobnoustrojów proteo-
litycznych i amylolitycznych niż odmiana ‗Nerac‘. Przyczyną były 
zewnętrzne objawy psucia się tych korzeni, co stwierdzono na podstawie 
cech organoleptycznych we wstępnej analizie surowca (Tab.1). 
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4.2. Ocena właściwości hydrolitycznych mikrogrzybów 

Do oznaczeń uzdolnień litycznych wytypowano 4 szczepy grzybów 

wyizolowane z ekologicznej marchwi odmiany ‗Nerac‘, które na podstawie 

cech morfologicznych zaliczono do rodzajów Penicillium(1)(2)
, Trichoderma 

i Fusarium. 

Szczepy mikrogrzybów poddano wstępnej charakterystyce 

ich uzdolnień hydrolitycznych wobec różnych źródeł węgla, azotu i energii. 

Uzdolnienia te oceniano na podstawie obecności stref rozkładu substratu 

tj. białka, tłuszczu i skrobi wokół wzrostu tych drobnoustrojów na podłożu 

stałym. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że wszystkie 

badane rodzaje grzybów strzępkowych charakteryzują się uzdolnieniami 

do rozkładu złożonych związków węgla, azotu i energii. Uzdolnienia 

proteolityczne i lipolityczne wykazywały wszystkie badane szczepy. Nie 

ujawniono natomiast uzdolnień tych pleśni do rozkładu skrobi z wyjątkiem 

szczepu Penicllium sp. Wykazano natomiast, że badane mikrogrzyby 

charakteryzują się znacznymi uzdolnieniami do hydrolizy białek i lipidów, 

zwłaszcza rodzaj Penicillium sp.(Tab. 3). 

Tab.3 Charakterystyka właściwości litycznych wyizolowanych grzybów 

Rodzaje 

mkirogrzybów 

Właściwości 

proteolityczne lipolityczne amylolityczne 

Penicillium sp. (1) + + - 

Trichoderma sp. ++ + - 

Penicillium sp. (2)
 +++ +++ ++ 

Fusarium sp. +++ ++ - 

Objaśnienia: +++  bardzo silne właściwości lityczne (klarowna strefa wokół wzrostu na 

podłożu o średnicy w zakresie 40-70 mm ); ++   silne właściwości lityczne (klarowna strefa 
wokół wzrostu na podłożu o średnicy w zakresie 20-39 mm); + słabe właściwości lityczne 

(klarowna strefa wokół wzrostu na podłożu o średnicy w zakresie <20 mm); - brak 

właściwości litycznych (brak klarownej strefy) [opracowanie własne] 

 

Jak podaje Husain i Kelman w książce pod redakcją Horsfalla 

i Dimonda [26] zmiany nekrotyczne tkanek roślinnych wywołane 

są enzymatyczną hydrolizą składników błon komórkowych tkanek 

roślinnych tj. białek i lipidów. Autorzy sugerują, że  enzymy proteolityczne 

i lipolityczne powinny być brane pod uwagę w ocenie psucia tkanek 

roślinnych. Adejuwon i Olutiola [27] podają, że enzymy proteolityczne 

wytwarzane przez Fusarium oxysporum odgrywają kluczową rolę 

w procesie infekcji mykologicznej pomidorów. 

Aktywność proteolityczną grzybów pleśniowych wyizolowanych 

z korzeni marchwi odmiany ‗Nerac‘ badano w hodowli płynnej z żelatyną 
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jako jedynym źródłem C, N i energii. Przez cały okres trwania 

doświadczenia najwyższą aktywnością proteolityczną charakteryzował się 

szczep Penicillium sp.
(1) i Fusarium sp. natomiast najmniejszą szczep 

Trichoderma sp. Wraz ze wzrostem czasu hodowli aktywność proteazy 

wydzielanej przez Fusarium sp. stopniowo wzrastała osiągając maksimum 

w 28 dniu. Maksimum aktywności  proteolitycznej w hodowlach 

Penicillium sp.
(1)

 przypadło w 14 dniu hodowli. Dwa szczepy 

mikrogrzybów Penicillium sp.
(2)

 i Fusarium sp. przez pierwsze dwa 

tygodnie wykazywały podobną aktywność. W trzecim tygodniu hodowli 

aktywność proteolityczna badanych szczepów mikrogrzybów gwałtownie 

spadła. Szczep Trichoderma sp. charakteryzował się najniższą aktywnością 

proteolityczną w całym cyklu doświadczenia (Rys. 1). 

 

Rys..1. Dynamika zmian aktywności proteazy w hodowlach płynnych pleśni 
wyizolowanych z korzeni marchwi odmiany ‗Nerac‘ pochodzącej z uprawy ekologicznej. 

Odchylenie standardowe (±) dla wartości średnich z trzech powtórzeń [opracowanie własne] 

Zmianom biochemicznym w hodowlach badanych grzybów 

towarzyszyły zmiany chemiczne. Wskutek działania proteazy powstają 

produkty pośrednie i końcowe zmieniające odczyn środowiska wzrostu 

mikrogrzybów. Zmiany odczynu w trakcie trwania hodowli zależne były od 

szczepu. W 7 dniu hodowli najniższe pH (5,37) zanotowano w płynie 

pohodowlanym szczepu Penicillium sp.
(1). Natomiast najwyższy odczyn 

(pH=6,14) zanotowano w płynie pohodowlanym Fusarium sp.. Podczas 

całego okresu doświadczenia odczyn  płynów pohodowlanych, zmieniał się 

z kwaśnego na zasadowy (pH=5,37-8,90). Największe zmiany 

pH stwierdzono w hodowlach Penicillium sp.(1). i Trichoderma sp. (Tab. 4). 
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Tab.4 Zmiany  odczynu (pH)  płynów pohodowlanych mikrogrzybów  

Rodzaje  

mikrogrzybów 

Czas hodowli (dni) 

7 11 14 18 21 28 

Penicillium
(1)

 
5,37 

 ±0,56 

7,97 

 ±0,30 

8,57 

 ±0,16 

8,85 

 ±0,13 

8,84 

 ±0,25 

8,90 

 ±0,20 

Trichoderma 
5,39 

 ±0,05 

5,86 

 ±0,10 

7,22 

 ±0,21 

8,54 

 ±0,05 

8,76 

 ±0,18 

8,81 

 ±0,00 

Penicillium
(2)

 
5,52 

 ±0,08 

6,73 

 ±0,35 

7,84 

 ±0,17 

8,78 

 ±0,09 

8,75 

 ±0,07 

8,57 

 ±0,03 

Fusarium 
6,14 

 ±0,61 

7,23  

± 0,40 

7,75 

 ±0,37 

8,71  

± 0,44 

8,97 

 ±0,18 

8,80  

± 0,12 
Źródło: opracowanie własne 

 

5. Wnioski 

1. Dwie odmiany marchwi ‗Bonfire‘ i ‗Nerac‘ uprawianej w systemie 

konwencjonalnym charakteryzowały się ogólnie gorszą, jakością 

mikrobiologiczną niż korzenie tych odmian pochodzących z uprawy 

ekologicznej, co mogło wynikać z różnic w składzie chemicznym 

korzeni tej rośliny w zależności od dostępności azotu w czasie uprawy. 

2. Czas przechowywania obu odmian marchwi wpłynął na zwiększenie 

ogólnej liczby bakterii, pleśni oraz drobnoustrojów amylolitycznych 

i proteolitycznych pochodzących zarówno z uprawy ekologicznej jak 

i konwencjonalnej.  

3. Wyższą ogólną liczebność bakterii zanotowano na marchwi z uprawy 

konwencjonalnej a grzybów z uprawy ekologicznej. 

4. Na ogół wyższą liczebność drobnoustrojów zanotowano na odmianie 

‗Bonfire‘.  

5. Uzdolnienia hydrolityczne wobec białka i tłuszczu, wykazały wszystkie 

badane szczepy mikrogrzybów wyizolowane z odmiany ‗Nerac‘ 

tj. Penicillium 
(1)(2)

 sp., Trichoderma sp i Fusarium sp.. 

6. Wyizolowane szczepy charakteryzowały się niskimi uzdolnieniami 

amylolitycznymi. 

7. Najwyższą aktywność hydrolityczną wobec kazeiny wykazywały 

szczepy Penicillium sp. 
(1)

 i Fusarium sp..  
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Wpływ metod uprawy oraz okresu przechowywania odmian marchwi 

na liczebność drobnoustrojów i właściwości hydrolityczne zasiedlają-

cych je pleśni 

Streszczenie  

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego, które 

zapewnia produkcję różnego rodzaju surowców żywnościowych bez użycia chemicznych 
środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, co warunkuje ich lepszą wartość odżywczą. 

Jednakże stosowanie nawozów organicznych a także wpływ okresu przechowywania takiej 

żywności mogą być przyczyną obecności mikroorganizmów niepożądanych.Celem 

prowadzonych badań było porównanie wpływu metod uprawy i okresu przechowywania 
dwóch odmian marchwi (‗Nerac‘ i ‗Bonfire‘) na liczebność różnych grup drobnoustrojów 

zasiedlających korzenie tej rośliny oraz oznaczenie uzdolnień hydrolitycznych niektórych 

wyizolowanych z nich grzybów strzępkowych z rodzaju Penicillum sp. Fusarium sp. 

i Trichoderma sp.. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że wraz ze wzrostem 
czasu przechowywania korzeni marchwi wzrastała ogólna liczba bakterii, drożdży i pleśni, 

drobnoustrojów amylolitycznych i proteolitycznych pochodzących zarówno z uprawy 

ekologicznej jak i konwencjonalnej. Wyższą ogólną liczebność bakterii na korzeniach 

dwóch odmian marchwi zanotowano z uprawy konwencjonalnej a grzybów z uprawy 
ekologicznej. Liczebność grup fizjologicznych drobnoustrojów była zróżnicowana. Na ogół 

wyższą liczebność drobnoustrojów zanotowano na odmianie ‗Bonfire‘. Uzdolnienia 

hydrolityczne wobec różnych źródeł węgla i energii (białka, skrobi, tłuszczów) wykazały 

wszystkie badane szczepy mikrogrzybów a najwyższą aktywnością enzymatyczną 
charakteryzowały się szczepy z rodzaju Penicillium sp. i Fusarium sp.. 

Keywords: grupy drobnoustrojów, liczebność drobnoustrojów, właściwości hydrolityczne 

pleśni 

Effect of cultivation methods of carrot cultivars and storage period 

on microbial populations and on hydrolytic properties of moulds inha-

biting carrot roots 

Abstract  
In recent years one can observe a dynamic development of organic farming which ensures 
the production of various food raw materials without the use of chemical plant protection 
agents and fertilisers, which determines their better nutritive value. However, the use 
of organic fertilisers as well as the effect of storage period of such food may be the cause 
of presence of undesirable microorganisms. The objective of the study was to compare the 
effects of cultivation methods and storage period of two carrot cultivars (Nerac and Bonfire) 
on the populations of various microbial groups inhabiting the roots of the plant, and to 
determine the hydrolytic capabilities of certain filamentous fungi from the genera 
Penicillum sp. Fusarium sp. and Trichoderma sp., isolated from them. On the basis of the 
data obtained it was concluded that with the extension of the time of storage of carrot roots 
there was an increase in the total numbers of bacteria, yeasts and moulds, amylolytic and 
proteolytic microorganisms on carrot roots from both organic and conventional cultivations. 
Higher total numbers of bacteria were noted on roots of the two carrot cultivars from 
conventional farming, while those from organic cultivation had higher numbers of fungi. 
The populations of the physiological groups of the microorganisms were varied. Generally 
higher numbers of microorganisms were noted on cv. Bonfire. Hydrolytic capabilities 
relative to various sources of carbon and energy (protein, starch, lipids) were displayed by 
all strains of microfungi under analysis, the highest enzymatic activity being characteristic 
of strains from the genera Penicillium sp. and Fusarium sp.. 
Keywords: microbial groups, microbial populations, hydrolytic properties of moulds  
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Roślinne inhibitory enzymów proteolitycznych 

 i ich właściwości 

1. Wprowadzenie 

Enzymy proteolityczne (nazywane również proteazami lub pepty-dazami) 

są biokatalizatorami odpowiadającymi za hydrolizę wiązań peptydowych 

obecnych w białkach i ich pochodnych. Są one szeroko rozpowszechnione 

wśród roślin, zwierząt i mikroorganizmów [1’3]. Jako kluczowe czynniki 

odpowiedzialne za utrzymywanie przy życiu organizmów żywych proteazy 

pełnią wiele istotnych funkcji biologicznych, do których zaliczamy między 

innymi pośredniczenie w szlakach przekazywania sygnału, apoptozę, udział 

w procesach aktywacji pro-enzymów i prohormonów oraz wygaszanie 

procesów zapalnych [4]. O wadze pełnionych przez nie funkcji świadczy fakt, 

że u organizmów wyższych geny kodujące te enzymy stanowią około 2% 

zawartości całego kodu genetycznego [5]. 

Enzymy proteolityczne mimo tego, że pełnią wiele fizjologicznych 

funkcji w organizmach żywych, mogą również stanowić dla nich 

potencjalne zagrożenie, co związane jest z nadmierną ekspresją oraz 

podwyższoną aktywnością proteaz [6]. Takie zjawisko powoduje poważne 

zaburzenia ogólnoustrojowej homeostazy poprzez nieprawidłowe funkcjo-

nowanie wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych cząsteczek enzymów. 

Ze względu na fakt, że reakcja hydrolizy wiązania peptydowego jest 

reakcją nieodwracalną, wszystkie powiązane z nią anomalie  prowadzą do 

powstawania patologicznych zjawisk takich jak procesy nowotworowe 

i zapalne lub zwiększenie podatności na infekcje wirusowe, bakteryjne czy 

pasożytnicze. Z tego powodu aktywność enzymów proteolitycznych musi 

podlegać ścisłej kontroli i regulacji. Za te procesy (obok mechanizmów 

takich jak kontrola ekspresji, sekrecji i aktywacji proenzymów oraz 

degradacji biokatalizatora) w dużej mierze odpowiadają cząsteczki 

nazywane inhibitorami enzymów proteolitycznych, których podstawowym 
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zadaniem jest częściowe lub całkowite zahamowanie aktywności 

enzymatycznej wybranych proteaz [7]. 

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie klasyfikacji roślinnych 

inhibitorów enzymów proteolitycznych z uwzględnieniem krótkiej 

charakterystyki każdej z rodzin tych cząsteczek oraz zaprezentowanie ich 

funkcji. 

3. Klasyfikacja roślinnych inhibitorów enzymów 

proteolitycznych 

Inhibitory enzymów proteolitycznych są związkami powszechnie 

występującymi w królestwie roślin. Pod względem strukturalnym są to 

zazwyczaj białka o niskiej masie cząsteczkowej, które występują przede 

wszystkim w organach roślinnych odpowiadających za funkcje magazy-

nujące (np. bulwy, nasiona). Jednak ich obecność została również 

potwierdzona w nadziemnych częściach roślin [8]. 

Inhibitory enzymów proteolitycznych odgrywają rolę białek anty-

metabolicznych poprzez negatywne oddziaływanie na enzymy trawienne 

owadów lub innych patogenów roślinnych. Taki mechanizm działania 

stanowi jedną z kluczowych i najważniejszych strategii obronnych roślin 

przed zagrażającymi im pasożytniczymi organizmami [1].  

Klasyfikacja roślinnych inhibitorów proteaz opiera się na przy-

porządkowaniu ich do odpowiednich rodzin, podrodzin oraz klanów na 

podstawie ich pokrewieństwa strukturalnego. W oparciu o homologię 

struktur w roku 2004 inhibitory enzymów proteolitycznych zostały 

zaklasyfikowane do 48 rodzin przez Rawlingsa i wsp. [3]. Obecnie 

proponowany podział roślinnych inhibitorów enzymów proteolitycznych 

opiera się między innymi na wydzieleniu takich rodzin jak: serpiny, 

inhibitory Bowmana-Birka, inhibitory Kunitza, inhibitory zbożowe, 

inhibitory roślin dyniowych, inhibitory ziemniaczane typu I i II, cystatyny 

oraz inhibitory aspartylowe i inhibitory metalokarboksypeptydaz [6]. 

Przykłady cząsteczek roślinnych inhibitorów proteaz zaklasyfikowanych do 

różnych rodzin wraz ze wskazanym źródłem ich pochodzenia 

zaprezentowano w Tabeli 1. Następnie w kolejnych podrozdziałach została 

przedstawiona krótka charakterystyka wybranych rodzin roślinnych 

inhibitorów proteaz. 
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Tab. 1 Zestawienie rodzin roślinnych inhibitorów enzymów proteolitycznych wraz ze 

źródłami ich pozyskiwania 

Nazwa 

rodziny 

Oznaczenie 

rodziny 

w systemie 

MEROPS 

Przykład 

inhibitora 
Źródło Proteaza 

inhibitory 

Kunitza 

I3A 

inhibitor 

sojowy 

Kunitza 

Glycine max 
trypsyna, 

chymotrypsyna 

I3B 
inhibitor  

proteinaz A 

Sagittaria 

sagittifolia 

trypsyna, 

chymotrypsyn, 

kallikreina 

serpiny I4 
Serpina typu 

zbożowego 

Hordeum 

vulgare 
chymotrypsynaA 

Inhibtory 

zbożowe 
I6 

inhibitor 

α-amylazy 

Elucine 

coracana 
α-amylaza 

inhibitory 

roślin 

dyniowych 

I7 

inhibitor 

trypsynyMC

TI-1 

Momordica 

charantia 

elastaza 

trzustkowa 

inhibitory 

ziemnia-

czane 

I13 

typu I 

inhibitor 

chymo-

trypsyny I 

Solanum 

tuberosum 

chymotrypsyna, 

trypsyna 

inhibitor 

peptydazy 

gluta-

mylowej II 

Momordica 

charantia 
subtylizyna 

I20 

typu II 

inhibitor 

proteinazy II 

Solanum 

tuberosum 

trypsyna, 

chymotrypsyna 

ziemniaczany 

inhibitor  

peptydazy II 

Solanum 

tuberosum 

 

trypsyna, 

chymotrypsyna 

inhibitory 

gorczyczne 
I18 

inhibitor 

trypsyny 

 z gorczycy 

Sinapsis 

alba 
ß-trypsyna 

nadrodzina  

cystatyn 

I25B 

 cystatyny 

oryzacysta-

tyna II 

Onchocerca 

volvulus 

proteinaza 

cysteinowa 

I25C 

kininogeny 

inhibitor 

metalo-

preteazy 

Bothropos 

jararaca 
atrolizyna C 
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inhibitory 

Bowmana-

Birka 

I12 

roślinny 

inhibitor 

Bowmana-

Birka podje-

dnostka I 

Glycine max 

 

trypsyna, 

chymotrypsyna 

 

cykliczny 

inhibitor 

trypsyny ze 

słonecznika 

Helianthus 

annuus 

 

trypsyna, 

katepsyna G, 

elastaza, 

chymotrypsyna, 

trombina 

Źródło: Opracowanie na podstawie [6] 

3.1. Serpiny 

Grupa serpin jest jedną z największych i najbardziej rozpo-

wszechnionych nadrodzin inhibitorów enzymów proteolitycznych. Geny 

serpino-podobne zidentyfikowano u wirusów, bakterii, roślin i zwierząt 

[10]. Roślinne serpiny zostały wyizolowane i scharakteryzowane z nasion 

zbóż oraz pyłku i łyka Cucurbita maxima [6]. Mają one masę cząsteczkową 

wynoszącą 39–43 kDa i są homologiczne pod względem składu 

aminokwasowego z innymi dobrze opisanymi przedstawicielami tej 

rodziny. Zdecydowana większość serpin hamuje aktywność proteaz 

serynowych, ale znane są również cząsteczki inhibitorów, należących do 

roślinnych serpin, które hamują aktywność kaspaz lub papaino-podobnych 

proteaz cysteinowych [11, 12]. Serpina wyizolowana z jęczmienia 

zwyczajnego (Hordeum vulgare) jest potencjalnym inhibitorem trypsyny 

i chymotrypsyny. Ponadto hamuje aktywność trombiny, plazminy, 

kallikreiny, czynnika VIIa i czynnika Xa kaskady krzepnięcia krwi [6]. 

Natomiast serpina wyizolowana z pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum) 

hamuje aktywność takich enzymów jak chymotrypsyna i katepsyna G. 

Dodatkowo oznaczono właściwości strukturalne tego inhibitora 

i potwierdzono, że posiada on kwas glutaminowy, lizynę oraz argininę w 

miejscu P1, które odpowiada za związanie cząsteczki inhibitora z miejscem 

aktywnym proteazy [13]. Inhibitory z rodziny serpin nazywane są również 

nieodwracalnymi „samobójczymi‖ inhibitorami. Rozerwanie odpowie-

dniego wiązania peptydowego, znajdującego się w pętli centrum 

aktywnego cząsteczki inhibitora, prowadzi do powstania natychmiastowych 

zmian konformacyjnych w taki sposób, że nie dochodzi do reakcji katalizy 

poza utworzeniem kompleksu acylo-enzymu [14]. 
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3.2. Inhibitory Kunitza 

Inhibitory zaliczane do tej rodziny najczęściej wykazują aktywność 

wobec proteaz serynowych (trypsyny, chymotrypsyny, subtylizyny), jednak 

mogą również hamować aktywność katalityczną enzymów proteo-

litycznych zaliczanych do innych klas (np. ketepsyny D, papainy). 

Inhibitory Kunitza są szeroko rozpowszechnione w królestwie roślin, a ich 

występowanie zostało opisane u wielu roślin strączkowych, zbóż oraz 

u gatunków pochodzących z rodziny psiankowatych. Zazwyczaj mają one 

masę cząsteczkową wynoszącą 18-22 kDa, posiadają dwa mostki 

disiarczkowe oraz jedno miejsce aktywne [6]. Niektóre z cząsteczek 

inhibitorów Kunitza mogą wykazywać właściwości antygrzbiczne, tak jak 

na przykład inhibitor trypsyny o masie cząsteczkowej 20,5 kDa 

wyizolowany z korzeni Pseudostellaria heterophylla [15]. Wytwarzanie 

przez organizm roślinny inhibitorów Kunitza może być stymulowane 

i spowodowane warunkami stresu, co zostało potwierdzone podczas badań 

prowadzonych na bulwach ziemniaków (S. tuberosum) [16]. Ponadto 

cząsteczki inhibitorów Kunitza są inhibitorami kanonicznymi i tworzą 

zwarty kompleks z proteazą docelową, który ulega bardzo powolnej 

dysocjacji [17]. Powolna dysocjacja w mechanizmie kanonicznym 

(nazywanym inaczej mechanizmem Laskowskiego) jest wynikiem 

stabilności konformacyjnej pętli w cząsteczce inhibitora, która ma 

naśladować naturalny substrat dla enzymu. Taki mechanizm reakcji jest 

charakterystyczny wyłącznie dla inhibitorów proteaz serynowych. 

W pozostałych przypadkach inhibitory fizycznie blokują miejsce aktywne 

enzymu. Możliwe jest to dzięki ich wysokiemu powinowactwu do wiązania 

się w pozycji po obu stronach miejsca aktywnego [2]. 

Badania Jamala i wsp. [18] wykazały, że inhibitor Kunitza wyizolowany 

z nasion Butea monosperma, podawany larwom Helicoverpa armigera 

(motyl nocny, pasożytujący na roślinach bawełny, pomidora i kukurydzy) 

wpływa na obniżenie aktywności proteaz wydzielanych przez ich jelito 

środkowe aż o 90%. Ponadto larwy, którym podawano inhibitor jako 

suplement diety, wykazywały drastyczną redukcję masy w porównaniu 

z grupą kontrolną (z 356 mg/larwę w grupie kontrolnej do 178 mg/larwę 

w grupie suplementowanej) oraz wysoką śmiertelność.  

3.3. Inhibitory Bowmana-Birka 

Na podstawie analizy strukturalnej inhibitory Bowmana-Birka stanowią 

kolejną grupę inhibitorów proteaz serynowych. Ich nazwa pochodzi od 

nazwisk naukowców, którzy jako pierwsi scharakteryzowali i opisali 

inhibitor należący do tej rodziny wyizolowany z soi (Glycine max) [19, 20]. 
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Rys. 1 Struktura inhibitora sojowego typu II izolowanego z nasion soi (Glycine max) [21] 

Inhibitor sojowy jest jedną z najlepiej opisanych i scharakteryzowanych 

cząsteczek roślinnych inhibitorów enzymów proteolitycznych i bardzo 

często w danych literaturowych podawany jest jako klasyczny przykład 

inhibitora Bowmana-Birka. Inhibitory należące do tej rodziny to związki, 

które głównie magazynowane są w nasionach roślin strączkowych, jednak 

niewielkie ich ilości można wyizolować również z ich liści [6].  

Inhibitory Bowmana-Birka zawierają w swojej strukturze unikatową 

pętlę połączoną dziewięcioma wiązaniami disiarczkowymi, która tworzy 

charakterystyczną kanoniczną strukturę. Pętla ta nazywana jest pętlą 

wiążącą proteazę [6]. Inhibitory Bowmana-Birka są białkami bogatymi 

w cysteinę, a prowadzone badania wykazały, że działają one jak związki 

przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i immunostymulujące. Inhibitor 

sojowy Bowmana-Birka obniża między innymi proliferację komórek raka 

piersi MCF7 poprzez akumulację kinazy MAP [22]. Obiecujące wyniki 

badań in vitro wskazują na to, że inhibitor sojowy może zostać 

wprowadzony jako skuteczna i mniej toksyczna dla organizmu alternatywa 

dla tradycyjnej chemioterapii.  

Badania Fereidunian i wsp. [23] potwierdziły, że inhibitor sojowy 

Bowmana-Birka wykazuje efekt inhibicji względem procesu proliferacji 

dwóch linii nowotworowych gruczolakoraka – linii AGS oraz linii HT29. 

Dodatkowo inhibitor sojowy powodował również obniżenie aktywności 

metaloproteaz macierzowych MMP-2 i MMP-9 w linii komórkowej AGS, 

co może świadczyć o tym, że bierze on udział w procesie hamowania 

angiogenezy.  

Proteazy serynowe poza pełnieniem funkcji trawiennych są również 

zaangażowane w wiele procesów związanych z odpowiedzią 

immunologiczną oraz reakcjami prozapalnymi i bardzo często łączone 
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są z występowaniem chorób autoimmunologicznych. Safavi i Rostami 

w swoich badaniach wykazali, że efekt immunomodulacyjny jest przede 

wszystkim związany ze stymulacją wytwarzania immunoregulacyjnej 

cytokiny IL-10 przez ludzkie limfocyty T, posiadające receptory CD4. 

Fakt, że jest bezpiecznym środkiem do podawania ustnego i nie wywołuje 

skutków ubocznych, sprawia, że może stać się elementem nowoczesnych 

terapii w leczeniu między innymi stwardnienia rozsianego [24]. 

3.4. Nadrodzina cystatyn 

Nadrodzina cystatyn składa się z czterech rodzin, które charakteryzują 

się powiązaną budową cząsteczek inhibitorów i wykazują aktywność 

inhibicji względem proteaz cysteinowych. Cystatyny po raz pierwszy 

wyizolowane zostały z białka jaja kurzego [25]. Do inhibitorów 

cysteinowych zaliczamy następujące rodziny inhibitorów [6]: 

 rodzina 1 (rodzina stefin) – inhibitory należące do tej grupy mają masę 

cząsteczkową wynoszącą 11 kDa i występują w cytozolu komórek 

roślinnych, 

 rodzina 2 (rodzina cystatyn) – te inhibitory posiadają od 120 do 

126 aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym i mają masę 

cząsteczkową wynoszącą około 11,4-13,4 kDa. W ich strukturze 

występują dwa mostki disiarczkowe oraz sekwencję sygnałową, która 

pozwala na ich sekrecję poza obręb komórki roślinnej. Ponadto wszystkie 

inhibitory należące do rodziny 2 zawierają na C-końcu konserwatywną 

trójpeptydową sekwencję Phe-Ala-Val oraz sekwencję dwupeptydową 

Phe-Tyr na N-końcu. Sekwencje te mają kluczowe znaczenie podczas 

wiązania się cząsteczki inhibitora do proteazy docelowej, 

 rodzina 3 (rodzina kininogenów) – cząsteczki kininogenów są 

glikoproteinami. Wyróżniamy kininogeny o wysokiej masie 

cząsteczkowej (High Molecular Weight kininogens; ok. 120 kDa), 

kininogeny o niskiej masie cząsteczkowej (Low Molecular Weight 

kininogens; ok. 60-80 kDa) oraz kininogeny T (68 kDa). Inhibitory te 

posiadają domeny tandemowe, które są wynikiem duplikacji genów 

cystatyn, pochodzących z rodziny 2 i podobnie jak one mogą ulegać 

sekrecji, 

 rodzina 4 (rodzina fitocystatyn) – inhibitory należące do fitocystatyn 

skupiają blisko 90% poznanych roślinnych inhibitorów enzymów 

proteolitycznych. Fitocystatyny wykazują pewnie podobieństwa struktu-

ralne do stefin czy cystatyn, jednak nie posiadają w strukturze swojej 

cząsteczki wolnych reszt cysteinowych. Podobnie jak cystatyny z rodziny 

drugiej zawierają wysoce konserwatywne motywy. Pierwszy z nich Glu-

Val-Val-Val-Ala-Gly odpowiada za pierwszorzędową interakcję pomiędzy 
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cząsteczką inhibitora a proteazą. Natomiast motyw drugi Pro-Trp 

uznawany jest za kofaktor, który bierze udział w procesie łączania 

cząsteczki inhibitora z docelową proteazą. Fitocystatyny wykazują 

zmienną ekspresję w trakcie rozwoju rośliny. Ich wzmożona synteza może 

być spowodowana pojawieniem się stresów biotycznych i abiotycznych 

w środowisku wzrostu. Inhibitory te powiązane są głównie z procesami 

starzenia się liści lub germinacją. 

Endogenne cystatyny stanowią jedną ze strategii obronnych roślin przeciw 

czynnikom chorobotwórczym, pasożytom i organizmom roślinożernym. 

Głównym celem ich działania są proteolityczne czynniki wirulencji bakterii 

fitopatogennych, grzybów czy pasożytów poprzez utrudnianie im poboru 

substancji odżywczych. Ogromne zainteresowanie wzbudziło zastosowanie 

inhibitorów proteaz jako środków ochrony przeciwko insektom, 

powodującym poważne straty gospodarcze w rolnictwie. Za działające 

w najbardziej destrukcyjny sposób na uprawy rolne uznawane są larwy motyli 

i ciem (Lepidoptera) [2, 26, 27]. Skuteczność działania substancji 

pochodzenia naturalnego oraz konieczność poszukiwania nietoksycznych 

pestycydów doprowadziła w ostatnich latach do intensywnego rozwoju badań 

nad wprowadzaniem na rynek rolny nowych gatunków transgenicznych roślin 

wyposażonych w geny umożliwiające ekspresję ochronnych cystatyn [28]. 

Dodatkowo, poza wprowadzaniem do genomu roślin uprawnych genów 

kodujących roślinne inhibitory enzymów proteolitycznych, stosowane są 

również inhibitory pochodzenia grzybowego. Najnowsze wyniki badań, 

zaprezentowane przez Smid i wsp. [29] wykazały, że gen kodujący 

klitocypinę, z sukcesem został wprowadzony do genomu psianki ziemniaka 

(Solanum tuberosum L.). Cząsteczka inhibitora ulegała ekpresji w komórkach 

roślinnych i powodowała obniżenie żywotności powszechnego pasożyta tej 

rośliny – stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say). 

3.5. Pozostałe rodziny inhibitorów 

Inhibitory roślin dyniowych wykazują aktywność wobec proteaz 

serynowych. Cząsteczki należące do tej rodziny zbudowane są 

z pojedynczego łańcucha peptydowego o masie 3,0-3,5 kDa oraz posiadają 

trzy mostki disiarczkowe. Dzięki niskiej masie cząsteczkowej są idealnymi 

modelami do badania interakcji zachodzących pomiędzy cząsteczką 

inhibitora a proteazą [6]. 

Inhibitory zbożowe wykazują aktywność wobec proteaz serynowych 

oraz wobec α-amylazy. Mają masę cząsteczkową wynoszącą około 13 kDa 

i zbudowane są z pojedynczego łańcucha polipeptydowego, który zawiera 

pięć mostków disiarczkowych [6, 30]. 
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Inhibitory gorczyczne są małymi polipeptydami o masie cząste-

czkowej wynoszącej ok. 7 kDa i wykazują aktywność wobec proteaz 

serynowych. Ich występowanie opisano u Cruciferae. Inhibitory te ulegają 

ekspresji w nasionach podczas ich rozwoju oraz podczas powstawania 

uszkodzeń [6]. 

Inhibitory ziemniaczane typu I są szeroko rozpowszechnione 

w świecie roślin. Ich ekspresja związana jest między innymi 

z powstawaniem uszkodzeń w tkance liści. Mają masę cząsteczkową 

wynoszącą ok. 8 kDa i są białkami monomerycznymi.  

Inhibitory ziemniaczane typu II wykazują aktywność wobec takich 

enzymów jak chymotrypsyna, trypsyna, elastaza, oryzyna, pronaza E oraz 

subtylizna. Zbudowane są z powtarzających się podjednostek, których 

liczba może się wahać od jednej do ośmiu. Ich występowanie 

zidentyfikowano wyłącznie u członków rodziny Solanaceae [6]. 

4. Podsumowanie 

Roślinne inhibitory enzymów proteolitycznych są dużą grupą białek, 
które poza funkcjami regulacyjnymi pełnią ważną rolę obronną w świecie 
roślin. Te powszechnie występujące cząsteczki stanowią jedną 
z najskuteczniejszych metod ochrony tkanek roślinnych przed 
roślinożernymi owadami oraz patogennymi mikroorganizmami. 
Mechanizm obronny inhibitorów enzymów proteolitycznych, opierający się 
na hamowaniu aktywności endogennych proteaz wydzielanych przez 
przewód pokarmowy pasożytniczych insektów, sprawia, że związki te 
zostały zaklasyfikowane do czynników antyżywieniowych, które mają 
negatywny wpływ również na ludzki przewód pokarmowy i zachodzące 
w nim procesy trawienne. Jednak, mimo tak niepożądanego 
i niekorzystnego działania na organizm ludzki, cząsteczki wybranych 
roślinnych inhibitorów proteaz wykazują również aktywność 
przeciwzapalną, mogą aktywować odpowiedź immunologiczną oraz być 
stosowane jako środki chemoprewencyjne. Takie właściwości pozwalają 
na poszukiwanie dla nich szeregu zastosowań jako nowych związków 
leczniczych stosowanych w medycynie i farmacji. Ponadto ich naturalne 
zdolności do hamowania rozwoju pasożytów są stosowane podczas 
projektowania nowych ekologicznych biopestycydów, a także stanowią 
element wyjściowy podczas tworzenia nowych transgenicznych roślin, 
wykazujących zwiększoną odporność na choroby pasożytnicze. 

Wszystkie wyżej wymienione cechy sprawiają, że roślinne inhibitory 
enzymów proteolitycznych są obiecującą grupą białek, dla których 
poznawanie nowych właściwości a zarazem poszukiwanie 
nowych zastosowań z całą pewnością przyczyni się do rozwoju wielu 
istotnych dziedzin życia, takich jak rolnictwo czy medycyna. 
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Roślinne inhibitory enzymów proteolitycznych i ich wybrane 

właściwości 

Streszczenie 

Roślinne inhibitory enzymów proteolitycznych stanowią dużą grupę związków 
o zróżnicowanych funkcjach biologicznych. Przede wszystkim odpowiadają za kontrolę 

procesów fizjologicznych i komórkowych, które zachodzą w komórkach roślinnych. 

Początkowo uważano, że są one zaangażowane jedynie w regulowanie obrotu białkowego 

oraz aktywację kiełkowania nasion. Obecnie wiadomo jednak, że roślinne inhibitory z rodzi-
ny cystatyn odpowiadają za endogenną proteolizę w reproduktywnych i wegetatywnych 

organach roślin, a także odgrywają znaczącą rolę w procesach hamowania aktywności 

egzogennych enzymów proteolitycznych, wydzielanych przez różne organizmy (w szcze-

gólności przez roślinożerne stawonogi, pasożytnicze nicienie oraz patogenne drobnoustroje), 
które powszechnie uważane są za pasożyty kultur rolnych. Drugą ważną grupę związków 

stanowią inhibitory proteaz serynowych pozyskiwane z roślin strączkowych. Rośliny 

strączkowe stanowią bogate źródło wielu cząsteczek aktywnych biologicznie o charakterze 

inhibitorów enzymów proteolitycznych. Ze względu na wartość żywieniową zaliczane są do 
czynników antyodżywczych, które odpowiadają za częściowe ograniczenie lub 

niemożliwienie pełnego wykorzystania składników pokarmowych przez organizmy żywe. 

Jednym z czołowych przykładów związków tego typu jest inhibitor Bowmana-Birka (BBI) 

pozyskiwany z soi (Glycine max L.). Inhibitor ten poza hamowaniem aktywności enzymów 
proteolitycznych ludzkiego układu pokarmowego, może również wpływać na aktywację 

odpowiedzi immunologicznej, wzmaganie procesów przeciwzapalnych oraz działać jako 

środek chemoprewencyjny w przypadku wybranych rodzajów nowotworów. Badania pro-

wadzone w kierunku kompletnego poznania jego nowych właściwości wykazały, że może 
on mieć potencjalne znaczenie jako środek farmakologiczny. 

Słowa kluczowe: roślinne inhibitory proteaz, cystatyny, środki farmakologiczne 

Plant protease inhibitors and their selected properties 

Abstract 

Plant protease inhibitors are a large group of compounds with diverse biological functions. 

Primarily they are responsible for the control of physiological and cellular processes 

in plants. At the beginning it was thought that they were only involved in regulation 

of protein turnover and activation of seeds germination. However, now it is known that plant 

inhibitors from cystatins family are also responsible for the endogenous proteolysis 

in reproductive and vegetative plant organs and play a significant role in the inhibition 
of exogenous proteolytic enzymes secreted by various organisms (in particular herbivore 

arthropods, parasitic nematodes and microbial pathogens) which are generally considered 

as parasites of crops. Another important group of compounds are inhibitors of serine 

proteases, derived from legumes. Legumes are a rich source of many biologically active 
molecules as inhibitors of proteolytic enzymes. Because of their nutritional values they are 

classified as anti-nutritional factors that are responsible for partially reduction or prevention 

of full utilization of nutrients by the living organisms. One of the leading example of this 

type of compounds is the Bowman-Birk inhibitor (BBI) isolated from soybean (Glycine max 
L.). This compound, in addition to inhibition of proteolytic enzymes of the human digestive 

system, may also affect the activation of the immune response, enhancing anti-inflammatory 

processes and can play a role as a chemopreventive agent in the case of certain types 

of cancer. The research carried out in direction of a complete knowledge of its new features 
have shown, that it may have a potential importance as a drug. 

Keywords: plant protease inhibitors, cystatins, pharmacological agents  
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Kapsaicyna, sylibina, apigenina, resweratrol, 

metyloglioksal - substancje pochodzenia roślinnego 

o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym 

1. Wstęp 

Dostępne obecnie metody terapii przeciwnowotworowej, obejmujące 

leczenie operacyjne, radio- i chemioterapię, nie są wystarczające, szcze-

gólne w zaawansowanym stadium nowotworów. Jednakże wzrasta liczba 

dowodów pochodzących z licznych badań nad epidemiologią i patologią 

nowotworów, sugerujących, że wielu ludzkim nowotworom można 

zapobiec lub zwolnić ich progresję. Ponieważ kancerogeneza obejmuje trzy 

różne etapy – inicjację, promocję i progresję, środki o potencjalnym 

działaniu przeciwnowotworowym można sklasyfikować jako: środki 

blokujące, które uniemożliwiają inicjację; środki tłumiące, które zatrzy-

mują lub odwracają promocję bądź progresję nowotworu, prawdopodobnie 

poprzez wpływ na kluczowe czynniki kontrolujące proliferację komórek, 

różnicowanie, starzenie lub apoptozę [1]. Liczne związki chemiczne, które 

zostały zidentyfikowane w roślinach mogą wpływać na te procesy.  

Najnowsze badania wykazały, że substancje pochodzenia roślinnego 

mogą być stosowane oddzielnie w celu zapobiegania nowotworom lub 

w kombinacji z chemioterapią [2]. 

Chemoprewencja jest terminem powszechnie używanym w odniesieniu 

do zapobiegania lub opóźniania procesów odpowiedzialnych za powsta-

wanie oraz  rozwój nowotworów [3]. Wiele związków o aktywności 

chemoprewencyjnej zostało zidentyfikowanych w roślinach, m. in.ge-

nistyna, kurkumina, likopen resweratrol.  
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W niniejszej pracy przedstawiono kilka wybranych substancji 

pochodzenia roślinnego, które mogą znaleźć zastosowanie zarówno 

w chemoprewencjii, jak i w terapii nowotworów.  

2. Przykłady wybranych substancji pochodzenia roślinnego 

o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym 

Od wielu lat badane są przeciwnowotworowe właściwości roślin. 

National Cancer Institute (NCI) sprawdził około 35 000 gatunków roślin 

o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym. W przypadku 3000 

gatunków działanie to zostało potwierdzone [4]. Mechanizm 

chemoprewencyjny oraz zastosowanie wybranych substancji, zestawionych 

w Tabeli 1, omówiono w poniższych podrozdziałach. 

Tab.1. Przykłady związków o właściwościach chemoprewencyjnych oraz ich wzory 

strukturalne 

Nazwa związku Wzór strukturalny 

Kapsaicyna 

 

Sylibina 

 

Apigenina 

 

Resweratrol 

 

Metyloglioksal 

 
 Źródło: Opracowanie własne 
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2.1. Kapsaicyna 

Kapsaicyna (trans-8-metylo-N-wanilino-6-nonenamid) to związek 

chemiczny obecny w różnych odmianach czerwonej papryki z rodzaju 

Capsicum. Czysta kapsaicyna jest hydrofobowym, bezbarwnym, 

bezwonnym, krystalicznym lub woskowym ciałem stałym [5]. Kapsaicyna 

jest obecnie stosowana do leczenia bólu oraz stanów zapalnych związanych 

z różnymi chorobami, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, 

neuropatii cukrzycowej, bólu pomastektomijnego, klasterowych bólów 

głowy oraz półpaśca [6].  

Badania przeprowadzone na różnych ludzkich nowotworowych liniach 

komórkowych wskazują na właściwości antyproliferacyjne tego związku 

[7, 8]. Najnowsze badania sugerują, że kapsaicyna wykazuje właściwości 

chemoprewencyjne oraz terapeutyczne przeciwko niektórym mutagenom 

i kancerogenom [9, 10]. Hamuje ona wzrost ludzkich komórek nowo-

tworowych poprzez różne mechanizmy obejmujące inaktywację NF-κB 

oraz wytwarzanie reaktywnych form tlenu (ROS) [6]. Badania na 

komórkach nowotworu prostaty linii PC-3 wykazały indukcję apoptozy 

przez potraktowanie ich kapsaicyną. Generowanie ROS koreluje 

z rozproszeniem potencjału przezbłonowego mitochondrium oraz akty-

wacją kaspazy-3 [9]. Ponadto wykazano, iż kapsaicyna powoduje 

zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G2/M, regulację ekspresji 

czynników transkrypcyjnych oraz zahamowanie transdukcji ścieżki 

sygnałowej związanej ze wzrostem komórki [7]. Liczne doniesienia 

naukowe sugerują skuteczność kapsaicyny w badaniach prowadzonych na 

liniach komórkowych m.in. komórek nowotworowych piersi, wątroby, płuc 

oraz trzustki [5, 6, 8, 11]. 

2.2. Sylimaryna/Sylibina 

Sylimaryna jest aktywnym składnikiem nasion ostropestu plamistego 

(Silybum marianum L.) i stanowi bogaty kompleks flawonoidów. 

Jego głównym składnikiem jest sylibina oraz inne flawonoligany: syli-

krystyna, izosybilina, sylidianina oraz flawonoid – taksyfolina [12]. 

Sylibina ponadto jest mieszaniną składającą się z dwóch diastereo-

izomerów: sylininy A oraz sylibiny B [13]. Od ponad 2000 lat jest używana 

jako naturalny środek do leczenia zapalenia i marskości wątroby oraz do 

ochrony wątroby przed toksycznymi substancjami. Wykazuje działanie 

antyoksydacyjne, antyfibrotyczne, przeciwzapalne, stabilizujące błonę 

komórkową, immunostymulujące oraz regenerujące wątrobę [12].  

Wyciąg z ostropestu plamistego jest popularnym suplementem diety 

w Stanach Zjednoczonych i Europie, gdzie jest sprzedawany osobno lub 

w połączeniu z innymi przeciwutleniaczami [13]. Ostatnio stał się 
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przedmiotem licznych badań zarówno in vitro, jak i in vivo, ze względu na 

jego chemoprewencyjny potencjał. Wykazuje znaczną skuteczność 

w hamowaniu bądź opóźnianiu zarówno inicjacji, jak i promocji 

nowotworu w różnych badaniach przedklinicznych [13, 14].  

Zarówno sylimaryna jak i sylibina są szczególnie skuteczne w hamo-

waniu receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) oraz supresji 

kinaz zależnych od cyklin.  Ponadto sylimaryna indukuje zatrzymanie 

komórek w punkcie kontrolnym G1 i G2.Wpływa również hamująco na 

produkcję indukowanych przez TNF reaktywnych form tlenu oraz 

peroksydację lipidów [12, 15, 16].  Antyangiogenna aktywność sylibiny 

polega na hamowaniu powstawania kapilar, indukcji apoptozy oraz 

zahamowania cyklu komórkowego, a także redukcji inwazji i migracji 

komórek [12, 17, 18].  Przeciwnowotworowy charakter sylimaryny 

i sylibiny potwierdzają badania na nowotworach skóry, okrężnicy, prostaty, 

piersi oraz płuc [13, 15, 19, 20, 21]. 

2.3. Apigenina 

Apigeninę (5,7,4-trihydroksyflawina) można zaklasyfikować do grupy 

powszechnie występujących naturalnych flawonów roślinnych. Źródłem 

substancji jest wiele owoców i warzyw, do których można zaliczyć cebulę, 

pomarańczę, kiełki pszenicy, rumianek, a nawet niektóre z przypraw czy 

herbatę [22, 23, 24]. 

Po raz pierwszy przeciwnowotworowe działanie apigeniny 

potwierdzono w przypadku komórek linii HeLa (linia komórkowa 

wywodząca się z raka szyjki macicy). Ponadto udowodniono, że apigenina 

w warunkach in vitro wykazuje działanie przeciwzapalne, a także 

przeciwdziała wolnym rodnikom. Ostatnie badania donoszą, że jest 

inhibitorem aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-κB, który odgrywa 

kluczową rolę w regulacji wzrostu komórek, cyklu komórkowego oraz 

apoptozy [24]. Działanie antynowotworowe apigeniny zostało 

zaobserwowane również w badaniu na linii komórkowej nowotworu 

gruczołu krokowego, gdzie spowodowała ona znaczący spadek ekspresji 

białka AR (ang. androgen receptor – receptor androgenowy) wraz ze 

spadkiem wewnątrzkomórkowego wydzielania PSA (ang. prostate specific 

antygen – antygen gruczołu sterczowego) [25].  

Badania przeprowadzone pod koniec ostatniej dekady XX wieku 

tłumaczą, jak właściwie działa omawiana substancja. Mechanizm działania 

apigeniny polega nie tylko na wpływie na nadekspresję białek pro-

apoptotycznych, ale przede wszystkim na zatrzymaniu cyklu komórkowego 

w fazie G1 ludzkich diploidalnych synchronicznych fibroblastów oraz 

w fazie G2/M w szczurzych komórkach neuronalnych [26, 27]. 
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O potencjalnym zastosowaniu apigeniny w terapii przeciwnowotworowej 

mogą świadczyć zadowalające wyniki uzyskiwane w przypadku glejaka 

wielopostaciowego [28]. 

2.4. Resweratrol 

Kolejnym środkiem terapeutycznym pochodzenia roślinnego o działaniu 

przeciwnowotworowym jest resweratrol (3,5,4‘-trihydroksy-trans-stilben), 

powszechnie występujący w środowisku naturalnym. W wysokim stężeniu 

można go spotkać w ciemnych winogronach i w związku z tym również 

w czerwonym winie [29], a także w orzeszkach ziemnych, owocach 

jagodowych oraz przyprawach takich jak kurkuma [30].  

Resweratrol wykazuje zdolność do hamowania proliferacji różnych 

typów komórek nowotworowych (linie komórkowe nowotwór szpiku, 

jajnika, szyjki macicy, okrężnicy, prostaty, trzustki, tarczycy oraz szpiczaka 

mnogiego) [31]. Ponadto resweratrol charakteryzuje się właściwościami 

przeciwzapalnymi, przeciwutleniającymi oraz neuroprotekcyjnymi [32]. 

Wpływa także na ekspresję białka proapoptotycznego Bax i jego 

translokację do mitochondriów, co może prowadzić do indukcji apoptozy. 

Działa również na cykl komórkowy, zatrzymując komórki w fazie G0/G1 

[33]. Dodatkowo naukowcy prowadzący badania na szczurach 

z nowotworem mózgu – glejakiem, zaobserwowali wpływ omawianego 

środka na angiogenezę, a także działanie cytotoksyczne w stosunku do 

komórek nowotworowych. Konsekwencją był wolniejszy wzrost guza oraz 

dłuższy czas przeżycia zwierząt [34].  

Resweratrol został zastosowany również w przypadku indukcji 

potencjalnie przeciwnowotworowego zjawiska jakim jest autofagia, która 

stanowi eukariotyczny proces katabolicznej, selektywnej oraz nie 

selektywnej degradacji wielkocząsteczkowych struktur cytoplazma-

tycznych, zachodzący w obrębie większości  komórek na niewielkim 

stopniu [35]. Istnieją dowody, że resweratrol wykazuje działanie 

przeciwnowotworowe w przypadku komórek glejaka wielopostaciowego, 

wpływając na szlak PI3K/AKT/mTOR. Zmniejsza ekspresję i wpływa na 

fosforylację kinazy białkowej B (Akt). Spowodowana podaniem reswe-

ratrolu inhibicja kinazy fosfatydyloinozytolu (PI3K) oraz kinazy białkowej 

B (Akt) aktywuje kaspazę-3 oraz dehydrogenazę mleczanową (LDH), 

zmniejsza również fosforylację białka rybosomalnego S6 oraz pośrednio 

hamuje szlak komórkowy mTOR. Ze względu na modyfikację szlaku 

sygnałowego PI3K/AKT/mTOR, popularny polifenol może okazać się 

ważnym mediatorem indukcji autofagii w komórkach nowotworowych [32]. 
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2.5. Metyloglioksal 

Metyloglioksal (MG, 2-oksopropanal) to jeden z najważniejszych 

związków odpowiedzialnych za glikację białek [36]. Jest dikarbonylem 

fizjologicznie wytwarzanym w różnych szlakach metabolicznych, w tym 

enzymatycznej i nieenzymatycznej eliminacji reszty fosforanowej 

z trifosforanowych półproduktów lub metabolizmu acetonu i aminoacetonu 

[37]. Jego obecność stwierdzono w produktach spożywczych i napojach, 

m.in. w winie, piwie, chlebie, soi oraz miodzie – głównie w miodzie 

manuka (miód produkowany przez pszczoły żyjące w Nowej Zelandii 

z nektaru kwiatów drzewa herbacianego). Świeżo wyprodukowany miód 

manuka zawiera niski poziom MG, ale wzrasta on w trakcie 

przechowywania w temperaturze 37°C [38].  

Glioksalaza 1 (GLO1) metabolizuje i inaktywuje metyloglioksal. 

Nadekspresja GLO1 jest obserwowana w komórkach nowotworowych 

i powoduje powstawanie oporności na środki przeciwnowotworowe [39]. 

Cytotoksyczność MG polega na zatrzymaniu cyklu komórkowego oraz 

indukcji apoptozy [36]. Istnieje wiele mechanizmów, poprzez które MG 

może indukować apoptozę, np. poprzez generację reaktywnych form tlenu, 

indukcję stresu oksydacyjnego, hamowanie aktywności NF-κB lub 

akumulację specyficznych końcowych produktów zaawansowanej glikacji 

(ang. Advanced Glycation Endoproducts, AGE) [37, 39, 40]. 

Antyproliferacyjne i apoptotyczne działane MG było badane w celu 

określenia potencjalnego zastosowania w chemioterapii nowotorów, m.in. 

raka prostaty [41]. 

3. Podsumowanie 

Lata badań wykazały, że zahamowanie wzrostu nowotworu wymaga 

zahamowania wielu szlaków sygnałowych. Omówione wyżej przykłady 

substancji pochodzenia roślinnego pokazują, że ingerują one w różne 

ścieżki sygnałowe w komórce zaangażowane w procesy proliferacji, 

inwazji i metastazy komórek nowotworowych. Ponadto związki te mogą 

być stosowane samodzielnie lub w połączeniu ze środkami 

chemioterapeutycznymi i radioterapią. Substancje pochodzenia naturalnego 

mogą być wykorzystywane w celu zapobiegania lub leczenia nowotworów, 

zwłaszcza w populacji wysokiego ryzyka narażenia na środowiskowe 

czynniki rakotwórcze. 
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Kapsaicyna,  sylibina, apigenina, resweratrol, metyloglioksal – substancje 

pochodzenia roślinnego o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym 

Streszczenie 
Proces rozwoju nowotworu u ludzi zwykle przebiega według kilku etapów: inicjacji, 

promocji i progresji. Ponieważ nowotwory w stadium zaawansowanych przerzutów 

są prawie niemożliwe do leczenia, bardzo istotna jest chemoprewencja oraz ograniczanie 

rozwoju nowotworu we wczesnych etapach. Liczne badania dostarczyły mocnych dowodów 
potwierdzających, że wiele składników diety posiada właściwości, które mogą przerwać 

proces kancerogenezy. Szczególną skuteczność wykazują m.in. kapsaicyna, sylimaryna, 

apigenina, resweratrol oraz metyloglioksal, których mechanizm oraz zastosowanie zostało 

przybliżone w tej pracy. 
Słowa kluczowe: nowotwory, rośliny, antykancerogeny, chemoprewencja 

 

Capsaicin, silybin,  apigenin, resveratrol, metyloglioksa – plant derived 

substances with potential anti-cancer activity 

Abstract  

The process of cancerogenesis in humans usually occurs by several stages: initiation, 

promotion and progression. Because tumors in the stadium of advanced metastatic 

are almost impossible to do treat, chemoprevention and reduction of tumor development 

in early stages are very important. Numerous studies have provided strong evidence that 

many dietary components have properties that can interrupt the process of carcinogenesis. 

Special efficiency shows e.g. capsaicin, silymarin, resveratrol and methylglyoxal, which 

mechanism and application is discussed in this review. 
Keywords: cancers, plants, anticarcinogen, chemoprevention 
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Związki polifenolowe i ich interakcje w świetle 

najnowszych badań 

1. Wstęp 

Rośliny i ekstrakty roślinne człowiek od dawnych czasów 

wykorzystywał w celach żywieniowych, kosmetycznych, czy medycznych. 

Początkowo ich użycie opierało się na empirycznym poznaniu 

i przekazywaniu poznanych właściwości między pokoleniami. Z czasem 

czysta obserwacja zależności domagała się wyjaśnienia zaobserwowanych 

zjawisk [1], ze względu na dążenia ludzkości do uzyskiwania odpowiedzi 

na nurtujące pytania, a także ciągłą potrzebę rozwoju. Obecnie badania 

naukowe wykonuje się w celu ustalania mechanizmów działania i spo-

sobów ich kontroli, czy nawet w celu projektowania, poprzez sterowanie 

różnymi czynnikami wpływu. Niniejsza praca służy przedstawieniu 

obecnego stanu wiedzy na temat takich czynników wpływu jak wzajemne 

oddziaływanie na siebie różnych substancji. W tym przypadku interakcji 

polifenoli z innymi związkami w żywności i organizmie człowieka.  

Żywność i medycyna jako dwa najistotniejsze czynniki wpływające na 

zdrowie człowieka, w tym na jakość tego życia, od zawsze były głównym 

powodem jak i elementem wykonywanych badań. Doskonalenie zaś 

poznanych rozwiązań oraz poszukiwanie optymalnych z naciskiem na 

przewidywanie i wizualizację jest celem, a za razem cechą czasów 

dzisiejszych. Poznanie i przedstawienie w krótkim kompendium interakcji 

zachodzących pomiędzy związkami polifenolowymi i innymi substancjami 

powinno ten cel przybliżyć. Jest to interesujący temat ze względu na liczne 

właściwości polifenoli, które są wykorzystywane w różnych dziedzinach 

nauki (interdyscyplinarność badań), a także liczne potencjalne nowe 
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możliwości ich użycia.  Wspomniane wyżej zagadnienia zostały omówione 

w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania. 

2. Budowa i występowanie 

Związki polifenolowe należą do organicznych związków chemicznych 

z grupy fenoli. Polifenole są metabolitami wtórnymi roślin [1–3]. Stanowią 

bardzo szeroką i zróżnicowaną grupę związków, których cechą wspólną 

pod względem budowy jest obecność wielokrotnych grup hydroksylowych 

przyłączonych do pierścienia lub pierścieni aromatycznych (rys. 1). Liczba 

poznanych związków polifenolowych podawana w publikacjach 

naukowych przekracza kilka tysięcy [2, 4, 5], stąd utrudnione jest podanie 

ich dokładnej systematyki. Ze względu na budowę (liczba pierścieni 

aromatycznych i sposób ich połączenia) wyróżnia się między innymi 

flawonoidy, kwasy fenolowe, stilbeny, lignany, ksantony i inne [1–3, 6, 7]. 

Flawonoidy stanowią jedną z największych grup związków 

polifenolowych. Zbudowane są z dwóch pierścieni benzenowych, które 

łączy heterocykliczny pierścień piranu lub pironu [1]. W roślinach mogą 

występować w dwóch formach: wolnej – aglikonów lub w połączeniu 

aglikonu z grupą cukrową, czyli formie β-glikozydów [8]. Wśród nich 

wyróżnić można takie podgrupy jak antocyjany, flawonole, flawanole 

(katechiny i proantocyjanidyny), flawanony, flawony, izoflawony i inne [3, 

7, 8]. Flawonoidy posiadają podobną strukturę podstawową, a różnice w tej 

grupie związków polifenolowych zależą od różnego stopnia utlenienia 

trójwęglowego heterocyklicznego pierścienia, a także od liczby 

i rozmieszczenia grup hydroksylowych, metylacji i glikozylacji [7]. 

W naturze zidentyfikowano ponad 10000 flawonoidów [9], a opisano 

budowę ponad 4000 z nich [7, 8]. Ich nazwa pochodzi od łacińskiego 

flavus, czyli żółty. Flawonoidy można spotkać w większości roślin, 

a miejsca ich głównej koncentracji to nasiona, skórki owoców, kora 

i kwiaty [8]. Główne źródła flawonoidów w żywności przedstawiono 

w Tabeli 1. 

Większość flawonoidów, jak sama nazwa wskazuje, nadaje częściom 

roślin kolor żółty, ale część z nich jak antocyjany jest odpowiedzialna za 

barwę od czerwonej do fioletowej [11]. Zawartość antocyjanów 

w żywności jest proporcjonalna do intensywności czerwonej barwy [7]. 

Ze względu na ilość związków należących do grupy flawonoidów, 

niektórzy autorzy uproszczają podział  polifenoli na flawonoidy i nie-

flawonoidy [4, 10]. 

Wśród kwasów fenolowych (inaczej fenolokwasów) wyróżnia się dwie 

podklasy: pochodne kwasu benzoesowego i cynamonowego [1, 7]. Mimo, 

że są one produktami metabolizmu flawonoidów, występują także 
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w pożywieniu [6]. Występują powszechnie w żywności, gdzie stanowią 

około jedną trzecią związków polifenolowych w diecie typowego 

Europejczyka [7]. Pochodne kwasu benzoesowego w żywności występują 

dosyć rzadko. Można je spotkać w niektórych czerwonych owocach, 

czarnej rzodkwi i cebuli. Występowanie pochodnych kwasu cynamo-

nowego jest dużo liczniejsze. W roślinach obecne są głównie w postaci 

związanej jako glikozydy lub estry kwasów: chinowego, szikimowego, czy 

winowego [7, 12]. Najwięcej tych przedstawicieli polifenoli występuje 

w kawie, czy owocach, jak: borówka czernica, śliwki, wiśnie, aronia, 

jabłka, kiwi [7].  

 
Rys. 3 Podstawowa struktura chemiczna związków polifenolowych [10] 

Stilbeny zawierają dwie cząsteczki fenylowe połączone mostkiem 

dwuwęglowym [7]. W ludzkiej diecie występują w stosunkowo niewielkiej 

ilości. Jednym z najbardziej znanych stilbenów jest resweratrol, który 

znajduje się w dużej ilości w winogronach i czerwonym winie gronowym, 

a także w korzeniu rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) [16]. 

Pozostałymi źródłami stilbenów są m.in. orzechy, owoce jagodowe oraz 

jabłka [7, 16]. 

Lignany są związkami difenolowymi, które posiadają strukturę 2,3-

dibenzylbutanową [7]. Powstają w wyniku dimeryzacji dwóch reszt kwasu 

cynamonowego [16]. W największej ilości występują w siemieniu lnianym, 

ale także w produktach zbożowych, nasionach sezamu, owocach 

i warzywach. Z tym, że w porównaniu do nasion lnu, w pozostałych 

roślinach znajduje się ich około 1000 razy mniej [7, 16]. Najważniejszym 

z lignanów obecnych w siemieniu lnianym jest sekoizolaricirezinol 

(SECO), który występuje głównie w postaci diglikozydów. Duże ilości 

lignanów zawiera sezam (sezamolina i sezamina), zaś wśród zbóż 

najwięcej lignanów znajduje się w otrębach żytnich [16].  
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Tab.2. Źródła flawonoidów w żywności  

Flawonoidy Źródła w diecie 

Antocyjany 

Owoce (np. winogrona, wiśnie, czarna porzeczka, 

aronia, truskawki, jagody), czerwone wino, czerwona 

cebula i kapusta, czarna marchew, rzodkiewka 

Flawanole 

(katechiny) 

Czerwone wino, herbata, czekolada, jabłka, kiwi, 

morele, gruszki, aronia 

Flawonole 
Czerwone wino, herbata, sałata, cebula, szpinak, 

brokuły, pomidory koktajlowe, jarmuż, jagody 

Flawony 
Seler, pietruszka, czosnek, czerwona papryka, 

czerwony pieprz, owoce cytrusowe, proso, pszenica 

Flawanony Owoce cytrusowe, pomidory, mięta 

Izoflawony 
Soja, produkty sojowe, rośliny strączkowe, orzeszki 

ziemne 

Źródło: Opracowano na podstawie [1, 2, 4, 5, 7, 11-15] 

3. Działanie i zastosowanie 

Najbardziej rozpoznawalną cechą związków polifenolowych jest 

ich silne działanie przeciwutleniające [17], które może być wykorzystane 

w wielu aspektach życia człowieka. Jest to główna przyczyna tak dużej 

obecnie ich popularności. Liczne badania np. [5, 14, 18–24] od lat wskazują 

na ścisłą zależność pomiędzy oddziaływaniem reaktywnych form tlenu 

(RFT/ROS) w postaci wolnych rodników a licznymi niekorzystnymi 

zmianami w organizmie człowieka, czy w żywności 

Dla polifenoli, u których grupy hydroksylowe występują w pozycji orto- 

lub para-, wspólną cechą jest łatwość włączania się do reakcji redoks. 

Działanie antyoksydacyjne związków polifenolowych nie tylko polega na 

tym, że same łatwo ulegają utlenianiu, ale również, poprzez chinony, które 

powstają podczas ich oksydacji, mogą uczestniczyć w utlenianiu 

związków, które w normalnym przypadku nie reagują bezpośrednio 

z tlenem [2]. 

Poza właściwościami antyoksydacyjnymi polifenole wykazują też wiele 

innych, jak na przykład wiązanie jonów metali ciężkich do postaci 

możliwej do usunięcia z organizmu, właściwości przeciwzapalne, czy 

immunostymulujące, a także modyfikujące cechy produktów żywno-

ściowych (rys. 2) [25]. 

Zostały one szerzej omówione w kolejnych podrozdziałach. 

3.1. Flawonoidy 
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Flawonoidy, pomimo ich ogromnej liczebności, stanowią obecnie 

najlepiej poznaną grupę związków polifenolowych. Należą do substancji 

biologicznie czynnych o różnych licznych właściwościach leczniczych 

i możliwych do wykorzystania w produkcji żywności. Poniżej przed-

stawiono antocyjany i flawonole, jako wybranych przedstawicieli tej grupy 

związków. 

3.1.1. Antocyjany 

Antocyjany są barwnikami roślinnymi. Znanych jest kilkaset 

naturalnych barwników antocyjanowych. W przemyśle stosuje się także 

barwniki syntetyczne, których otrzymano już ponad 100. Synteza 

antocyjanów odbywa się pod wpływem światła słonecznego, stąd owoce 

dojrzewające w pełnym słońcu odznaczają się pełniejszym zabarwieniem. 

Antocyjany wytwarzane są w roślinach także jako odpowiedź na czynniki 

stresowe takie jak chłód, czy silne promieniowanie ultrafioletowe. 

W przemyśle spożywczym wykorzystywane są w dużej mierze jako 

barwniki. Są stosowane także od lat w medycynie ludowej, a obecnie 

w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Antocyjany są nietrwałe 

i w środowisku wodnym, zależnie od wartości pH zmieniają swoją barwę 

od czerwonej w środowisku kwaśnym, przez fioletową w obojętnym, do 

niebieskiej w zasadowym [2]. 

3.1.2. Flawonole 

Wśród związków flawonoidowych to flawonole są najbardziej 

rozpowszechnione w żywności. Głównymi przedstawicielami są kwerce-

tyna i kemferol. Związki te zawarte są głównie w skórce owoców 

(występują także w warzywach) chroniąc je przed promieniowaniem ultra-

fioletowym [7]. Kwercetyna jest obecnie szczególnie znana ze względu na 

jej właściwości barwiące (barwa żółta), przeciwutleniające i antyalergiczne. 

Posiada również właściwości przeciwzapalne, wykorzystywane w zapobie-

ganiu i leczeniu chorób układu krążenia. Podaje się, że może być 

zastosowana nawet jako środek wspomagający leczenie otyłości [26]. 

3.2. Fenolokwasy 

Fenolokwasy są szeroko rozpowszechnione w świecie roślinnym. 

Główne zastosowanie kwasów fenolowych, polega na wykorzystaniu ich 

właściwości przeciwutleniających. Ich działanie antyoksydacyjne nie tylko 

polega na eliminowaniu RFT, ale także na blokowaniu wolnych rodników, 

inhibicji oksydaz, czy wspomaganiu enzymów przeciwutleniających oraz 

chelatowaniu jonów metali (gł. żelaza, miedzi). Dopiero połączenie tych 



 
Marcin Maksymiec, Justyna Libera, Dariusz M. Stasiak, Anna Frąckiewicz 

 

234 

wszystkich funkcji składa się na pełne działanie antyoksydacyjne, które 

pozwala na zwiększenie stabilności wyrobów spożywczych, a także 

(właściwie) chroni organizm człowieka przed stresem oksydacyjnym, który 

jest przyczyną wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych [27]. 

 

Rys. 4 Pozytywne działanie związków fenolowych na organizm człowieka i w żywności [12] 

3.3. Stilbeny 

Stilbeny w ludzkiej diecie występują w stosunkowo niewielkiej ilości. 

Należą jednak do najsilniejszych przeciwutleniaczy spośród wszystkich 

związków polifenolowych. Przypisuje się im dużą aktywność 

prozdrowotną. W tkankach i komórkach regulujących ekspresję genów 

i białek, stilbeny mogą działać jako cząsteczki sygnalne [7]. Ich silne 

działanie antyoksydacyjne ma najpewniej związek, z syntezowaniem 

stilbenów przez rośliny w czasie infekcji oraz w warunkach stresowych 

(są substancjami chroniącymi komórki) [1, 7]. 
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3.4. Lignany 

Lignany są bardzo powszechne w przyrodzie. Niektóre z nich pełnią 

funkcje fitoestrogenów. Przypisywane jest im ochronne działanie 

przeciwnowotworowe [7] lub nawet cytotoksyczne na komórki rakowe 

[28]; w medycynie ludowej zażywanie siemienia lnianego ma służyć 

poprawie stanu chorego podczas przyjmowania chemioterapii. Przypisuje 

się im także aktywność przeciwutleniającą. Istnieje wiele publikacji 

dotyczących lignanów, ale są one nadal niezbyt dobrze poznane i wciąż 

są odkrywane nowe związki należące do tej grupy polifenoli [29]. Lignany 

w dalszym ciągu posiadają duży potencjał badawczy [1]. 

3.5. Ksantony 

Ksantony tak jak stilbeny są bardzo silnymi związkami anty-

oksydacyjnymi. W roślinach wykazują silne działanie przeciwgrzybicze 

i przeciwbakteryjne. Posiadają również silne działanie cytotoksyczne na 

komórki nowotworowe [30]. Podawane są także możliwości zastosowania 

ich jako antydepresantów [31], środków w leczeniu malarii, czy przeciw-

zapalnych. Ksantony występują w dużej ilości w owocach mangostanu 

(Garcinia) [32, 33]. 

3.6. Pozostałe 

Istnieje jeszcze wiele innych związków polifenolowych, które nie 

zostały wcześniej wymienione. Do ciekawszych z nich należą z pewnością 

diaryloheptanoidy [34], wśród których można wyróżnić  dobrze poznaną 

kurkuminę. Kurkumina występuje w kłączach ostryżu długiego (Curcuma 

longa) w stężeniu 5-10% suchej masy. Po wyodrębnieniu z rośliny ma 

postać żółto-pomarańczowego proszku [23]. Zarówno kurkumina jak i inne 

diaryloheptanoidy posiadają liczne udokumentowane właściwości 

prozdrowotne [23, 34]. W tym miejscu należy także wspomnieć o licznych 

polifenolach syntetycznych opracowanych na potrzeby przemysłu 

(spożywczego, farmaceutycznego i in.). Ich pozytywne właściwości 

wykorzystywane podczas produkcji nie podlegają dyskusji. Jednak 

właściwości prozdrowotne sztucznych polifenoli jedni z autorów 

potwierdzają [24, 35], inni zaś nie są w tej kwestii zgodni [36]. 

Należy nadmienić także, że pomimo licznie występujących dobro-

czynnych związków polifenolowych, istnieją także polifenole toksyczne 

[37]. Ze względu na ogromną liczebność i występowanie w przyrodzie 

nadal nie wszystkie związki polifenolowe zostały zidentyfikowane 

i dokładnie przebadane. 
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4. Interakcje związków polifenolowych 

Interakcje jako czynniki mające duży bezpośredni wpływ na sposób 

działania różnych substancji, a także ze względu na ich skomplikowaną 

strukturę, są istotnym elementem dzisiejszych badań naukowych. 

Podejmowane są coraz to nowe badania z tego zakresu. W bazach 

naukowych istnieje wiele opracowań, które bezpośrednio lub w pośredni 

sposób podejmują tematykę interakcji związków polifenolowych, czy to 

w produkcji, żywności, lekarstw, czy dla ogólnie pojętych potrzeb 

człowieka. W niniejszym rozdziale przedstawiona została próba 

wyodrębnienia dwóch grup oddziaływań: interakcji zachodzących 

w organizmie człowieka oraz interakcji występujących podczas produkcji 

żywności. Jest to tylko umowny podział, gdyż nieuniknionym następstwem 

wytwarzania produktów spożywczych jest ich późniejsza konsumpcja. 

4.1. Interakcje w organizmie człowieka 

Interakcje w organizmie człowieka można określić jako odziaływania 

pomiędzy mikroflorą jelitową, enzymami i płynami ustrojowymi, a także 

substancjami wprowadzanymi z zewnątrz, tj. pokarmem (białka, tłuszcze, 

węglowodany, inne substancje chemiczne), czy środkami leczniczymi. 

Zestawienie wybranych oddziaływań zestawiono w Tabeli 2. 

Interakcje polifenoli z substancjami odżywczymi, takimi jak 

węglowodany, tłuszcze i białka polegają głównie na możliwości 

przetrwania związków polifenolowych w układzie trawiennym. Dzięki 

temu zjawisku umożliwiony jest ich transport do dalszych partii przewodu 

pokarmowego, gdzie mogą przeniknąć do krwi. W jelitach występują 

oddziaływania z mikroflorą jelitową, gdzie w zależności od jej składu 

(badania nad mikrobiologicznym „odciskiem palca‖) i typu związku 

polifenolowego, może nastąpić wzmocnienie oddziaływania polifenoli lub 

nawet całkowite osłabienie ich działania [3]. 

Interesujące pod względem badawczym jest tworzenie kompleksów 

polifenolo-białkowych. W tych kompleksach występują wiązania zarówno 

hydrofilowe jak i hydrofobowe. W oddziaływaniach z białkami ważną rolę 

pełni masa cząsteczkowa związków polifenolowych. Duża masa cząstecz-

kowa pozwala polifenolom na mocniejsze, a także bardziej wybiórcze 

łączenie się z proteinami [3].  

Ważnym oddziaływaniem polifenoli na trawiony pokarm jest ochrona 

przed jego utlenianiem, co może zapobiegać wzdęciom, a także gniciu 

pokarmu w układzie trawiennym [12]. 
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Tab.3 Efekty interakcji związków polifenolowych  w organizmie człowieka 

Interakcje 

pomiędzy 

polifenolami a: 

Efekt i/lub wpływ 

tłuszczami 

Spowolnienie peroksydacji lipidów 

Przenoszenie polifenoli do niższych partii układu 

pokarmowego 

Proces absorpcji tłuszczów (emulsyfikacja, aktywność 

lipazy) 

białkami 

Działanie ściągające 

Struktura i jakość białek 

Trawienie białek 

Aktywność enzymów 

Bioaktywność polifenoli 

Przenoszenie polifenoli do niższych partii układu 

pokarmowego 

węglowodanami 

Biodostępność polifenoli 

Oddziaływanie z kompleksami polifenolo-białkowymi 

Przenoszenie polifenoli do niższych partii układu 

pokarmowego 

Otaczanie związków polifenolowych ochronną 

warstwą 

mikroflorą 

jelitową 

Wzmocnienie/Osłabienie działania polifenoli 

Biodostępność polifenoli 

Silne antymikrobiologiczne działanie kwasów 

fenolowych [15] 

enzymami 

i płynami 

ustrojowymi 

Zmniejszenie działania cyklooksygenazy, fosfolipazy 

i kinazy białkowej, właściwości przeciwpłytkowe [7] 

W większości przypadków polifenole są inhibitorami 

enzymów cytochromu P450 [15] używkami 

Źródło: Opracowano na podstawie [3, 7, 15, 38, 39] 

Pod względem oddziaływań polifenoli z enzymami w organizmie 

człowieka, stwierdzono silne właściwości przeciwpłytkowe [7], a także 

wykazano że w większości przypadków związki polifenolowe 

są inhibitorami enzymów cytochromu P450 [15]. Enzymy te są odpo-

wiedzialne za metabolizm związków endogennych, jak: hormony 

steroidowe, lipidy, kwasy żółciowe, a także ksenobiotyków (leki, używki, 

zanieczyszczenia środowiska, produkty dietetyczne). Niebezpieczną 

konsekwencją tych oddziaływań, przy dużej ilości zażywanych polifenoli 

(tabletki, suplementy diety) może być zmiana oddziaływania zwłaszcza 
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leków i używek, zarówno w sposób zmniejszający, jak i nasilający 

działanie, a także skutki uboczne [15]. 

Zwraca się uwagę, na właściwości cytotoksyczne niektórych związków 

polifenolowych w stosunku do komórek nowotworowych, a także na 

reakcje z kinazami lipidowymi i białkowymi, które regulują wzrost 

i zróżnicowanie komórek, co również może hamować rozwój niektórych 

nowotworów [12, 40]. Wskazywane są także badania, że większe spożycie 

lignanów u wegetarian, jest związane ze zmniejszoną zapadalnością na raka 

piersi [16]. 

4.2. Interakcje w produkcji żywności 

Interakcje w produkcji żywności mogą wystąpić na każdym etapie jej 

przetwórstwa, jednak im bardziej przetworzony produkt, tym większe 

możliwości zaistnienia oddziaływań zarówno pożądanych jak i niechcia-

nych. W produkcji i dystrybucji żywności ważne jest zachowanie 

bezpieczeństwa (zarówno mikrobiologicznego jak i chemicznego), a także 

utrzymanie długiego czasu życia produktu (shelf life) z zachowaniem jego 

wysokiej jakości.Związki polifenolowe posiadają liczne, pożądane 

w technologii żywności cechy i m.in. wykorzystuje się lub próbuje 

wykorzystywać ich właściwości przeciwutleniające, barwiące, czy 

funkcjonalne.W procesach produkcji żywności, zarówno konwencjonalnej, 

jak i funkcjonalnej konieczna jest kontrola nad każdym etapem 

przetwarzania surowca, a także zmianami podczas przechowywania goto-

wego wyrobu. W literaturze podawane są badania wpływu dodatków 

zawierających związki polifenolowe i związanych z nimi interakcji. 

Wybrane oddziaływania między polifenolami a składnikami żywności 

zostały przedstawione w Tabeli 3. 

Wśród wspomnianych wyżej oddziaływań można wyróżnić trzy 

rodzaje: korzystne, niekorzystne i obojętne. Do korzystnych zaliczyć 

można poprawę stabilności oksydacyjnej produktu [41–43], wzmocnienie 

i stabilizacja korzystnych właściwości [10, 43, 44], tworzenie nowych cech 

i produktów [45, 46]. Do niekorzystnych zaś wystąpienie oddziaływań 

toksycznych, czy zniekształcających pożądane cechy organoleptyczne (np. 

cierpkość) [10]. 

Rozpatrując sposób w jaki związki polifenolowe oddziałują na inne 

substancje w żywności należy uwzględniać nie tylko same możliwe do 

wystąpienia interakcje, ale także czynniki, które w bezpośredni sposób 

mogą diametralnie na te oddziaływania wpłynąć. Są to między innymi: 

parametry prowadzenia procesów, w tym np. zawartość soli, wysoka lub 

niska temperatura, wilgotność, czy czas obróbki [55]. 
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Tab.4. Wybrane oddziaływania związków polifenolowych w produkcji żywności 

Związki polifenolowe Oddziaływanie 

Polifenole w zielonej 

herbacie 

Stabilność koloidów i żelowanie 

koncentratów białek serwatkowych [41] 

Zwiększenie stabilności oleju rybiego [42] 

Polifenole w herbacie 

czarnej i zielonej 

Interakcje z mlekiem [47] (wybrana metoda 

nie daje jasnych wyników [48]) 

Polifenole w herbacie 

chińskiej 
Interakcje z kofeiną [49] 

Kwas taninowy 
Zwiększenie zdolności antyoksydacyjnych 

w oddziaływaniu z otrębami pszennymi [50] 

Polifenole z koniczyny 

czerwonej 

Ochrona wielonienasyconych tłuszczów 

przed uwodornieniem i utlenianiem [43] 

Polifenole z pestek 

winogron 
Silne wytrącanie białek i aglomeracja [51] 

Polifenole w ziarnach 

kakaowca 

Oddziaływanie z białkami mleka, możliwe 

do wykorzystania w napojach mlecznych, 

czekoladzie mlecznej [52] 

Kwas trans-ferulowy 
Nasilenie właściwości antyoksydacyjnych 

różnych typów kawy [44] 

Polifenole jabłkowe 

Oddziaływanie hamujące rozwój bakterii 

Listeria monocytogenes w mielonej 

wołowinie [53] 

Polifenole czarnej 

porzeczki 

Interakcje z biopolimerami pszenicy 

w modelowym pieczywie [45] 

Polifenole owocowe 
Wpływ na jędrność pieczywa, 

oddziaływanie z białkami [46] 

Źródło: Opracowano na podstawie [3, 41-54] 

4.3. Siła oddziaływań 

Istotą rozważań na temat interakcji związków polifenolowych, jest 

uwzględnienie siły tych oddziaływań. Należy zwrócić uwagę na specyfikę 

pochodzenia polifenoli, miejsce i sposób występowania, inaczej mówiąc 

ich biodostępność, a także ilość substancji konieczną dla zaistnienia lub 

zmiany sposobu oddziaływania. Istotą jest czas oddziaływania  i przemiany 

zachodzące w tym okresie [16]. Duży wpływ na sposób przebiegu i siłę 

interakcji w przypadku produkcji żywności i późniejszej konsumpcji, ma 

stopień przetworzenia produktu. W naturalnej postaci tkanki roślin pełnią 

funkcję stabilizującą zawarte w nich związki chemiczne. Gwałtowne 

przemiany zachodzą podczas bezpośredniej konsumpcji (w czasie jedzenia 



 
Marcin Maksymiec, Justyna Libera, Dariusz M. Stasiak, Anna Frąckiewicz 

 

240 

zaczynają się zmiany w mikrostrukturze, podczas żucia następuje 

rozrywanie tkanek, co pozwala na uwolnienie różnych związków, w tym 

polifenoli w postaci całkiem naturalnej i nie zmienionej) i podczas 

przeróbki surowców (naturalna struktura związków polifenolowych 

w zależności od technologii, zostaje w różnym stopniu zmodyfikowana, 

dokładna analiza zmian w zależności od stopnia przetworzenia jest dużo 

bardziej skomplikowana).  

5. Podsumowanie 

Temat związków polifenolowych jest zagadnieniem podejmowanym 

przez szerokie grono naukowców.  Ze względu na liczebność tych 

związków, a także na ich mnogie interesujące i pożądane właściwości, 

dostępnych jest wiele opracowań naukowych dotyczących najpierw ich 

odkrycia, wyizolowania i opisania struktury, potem właściwości i potencja-

lnych zastosowań, a na końcu oddziaływań z innymi elementami żywności 

i w organizmach. Związki polifenolowe są czynnikami, które według 

licznych badań, mogą zmieniać wynik walki z chorobami cywilizacyjnymi 

dzisiejszego społeczeństwa, którego codzienna dieta znacząco odbiega od 

tego do czego przez tysiąclecia natura przygotowywała człowieka. Istotną 

sprawą w analizie zastosowań polifenoli, a także ich interakcji jest ich 

biodostępność, która właściwie determinuje stopień całości oddziaływań 

wszelkich związków w żywności oraz organizmie ludzi i zwierząt. Istnieją 

badania, które wskazują na toksyczność dużych dawek polifenoli, jednak 

nie od dzisiaj znane są słowa szwajcarskiego lekarza i przyrodnika 

Prascelusa: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. 

Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną‖. 

Pomimo ogromnej ilości publikacji podejmujących zagadnienie 

związków polifenolowych, jest to temat nadal wymagający dalszego 

pogłębiania, zwłaszcza w perspektywie precyzyjnego (celowanego) 

działania (i stosowania) preparatów farmakologicznych,  suplementów 

diety, a także ukierunkowanych zastosowań w przemyśle spożywczym. 
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Związki polifenolowe i ich interakcje w świetle najnowszych badań 

Streszczenie  
Rośliny od dawna służą człowiekowi jako żywność i lekarstwo. Posiadają one duże wartości 
odżywcze, smakowe i zawierają liczne substancje biologicznie czynne. Jednymi z takich 
substancji są związki polifenolowe, które występują w roślinach w ogromnym 
zróżnicowaniu. Ta różnorodność dotyczy zarówno rodzaju związków, struktury 
(dostępności), czy ich ilości. Polifenole stanowią nadzwyczaj dużą grupę substancji, których 
najbardziej znaną cechą jest ich działanie przeciwutleniające. Posiadają również liczne inne 
właściwości, które mogą być i są wykorzystywane na potrzeby produkcji żywności, 
suplementów diety, czy specyfików do użytku farmakologicznego. Obecnie polifenole są 
substancjami, których możliwości wykorzystania są na różne sposoby poddawane analizom. 
Wśród związków polifenolowych (ze względu na budowę i właściwości) można wyróżnić: 
flawonoidy, kwasy fenolowe, stilbeny, lignany, ksantony i inne.  Poza samą wiedzą 
dotyczącą działania polifenoli, jest równie istotne poznawanie i zarządzanie ich 
biodostępnością, a także określanie możliwych do wystąpienia oddziaływań z innymi 
substancjami. Interakcji, w których mogą one pełnić funkcje czynników zmieniających 
cechy, czy inhibitorów lub stymulatorów procesów i zjawisk. Występują liczne doniesienia 
naukowe na ten temat. Niniejsze opracowanie miało na celu przybliżyć aktualny stan 
wiedzy dotyczący związków polifenolowych i ich interakcji. Najistotniejszym zagadnieniem 
w określaniu interakcji, jest nie tyle samo stwierdzenie ich zaistnienia, ale także warunki 
wystąpienia i siła tych oddziaływań oraz czas trwania i zachodzące przemiany w tym czasie. 
Istotną sprawą poza samym poznaniem i wykorzystaniem polifenoli w  warunkach 
laboratoryjnych, są badania aplikacyjne do zastosowań w skali przemysłowej. 
Różnorodność związków polifenolowych jak również ich liczne pożądane właściwości dają 
podstawy sądzić, iż mimo setek publikacji traktujących bezpośrednio lub pośrednio 
o polifenolach, nadal będzie to temat często poruszany. 
Słowa kluczowe: polifenole, antyoksydanty, zdrowie, interakcje 
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Polyphenolic compounds and their interactions. A review of recent 

studies 

Abstract  
Plants have long been used as human food and medicine. They have a great nutritional 
value, flavour and contain numerous biologically active substances. Polyphenolic 
compounds which occur in plants in great diversity are some of these substances. This 
diversity refers to both, the type of compounds, their structure (availability) and their 
quantity. Polyphenols represent an extremely large group of substances which best known 
feature is their antioxidant activity. They also have several other properties which can be 
used for the production of food, dietary supplements or medicaments. Currently polyphenols 
are substances which the possibility of using are subjected to analysis into variety of ways. 
Among the polyphenolic compounds (due to their chemical structure and properties) can 
be distinguished: flavonoids, phenolic acids, stilbenes, lignans, xanthones and other. Beyond 
a mere knowledge about the action of polyphenols, it is equally important to know and 
manage their bioavailability, and to identify all possible interactions with other substances. 
Interactions, in which polyphenols can perform the functions of the changing features or can 
be inhibitors or stimulators of processes and phenomena. This topic provides a lot 
of scientific reports. This study was aimed to achieve the current state report about 
knowledge of polyphenolic compounds and their interactions. The most important issue 
in determining the interaction, is not just a finding of their occurrence. These are the 
conditions for the occurrence and strength of these interactions and the duration and changes 
taking place at this time. An important part of today's studies are applied research for 
polyphenolic compounds using on an industrial scale. 
Keywords: polyphenols, antioxidants, health, interactions  
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Monoterpeny – co o nich wiemy? 

1. Wstęp 

Terpeny (inaczej związki terpenowe) to bardzo duża grupa związków 

chemicznych. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują monoterpeny 

i to one są głównym obiektem rozważań tej pracy. Ze względu na liczne, 

specyficzne właściwości fizykochemiczne, którymi substancje te się 

charakteryzują, są one powszechnie stosowane w przemyśle chemicznym, 

farmaceutycznym, perfumeryjnym i spożywczym. Związki te mogą 

ponadto ulegać szeregu różnym przemianom, m.in. stosunkowo łatwo 

izomeryzują pod wpływem katalizatorów o właściwościach kwasowych. 

Wynikiem zajścia takiego procesu jest powstanie różnych izomerycznych 

odmian, czyli innych monoterpenów, często o odmiennych właściwościach 

fizykochemicznych. Ta skłonność do ulegania licznym reakcjom powoduje 

duże zainteresowanie naukowców tym tematem. 

2. Cel pracy 

Celem tej pracy jest przedstawienie bieżącej wiedzy na temat 

właściwości i zastosowań monoterpenów. Omówiony zostanie również 

podział i klasyfikacja związków chemicznych zaliczanych do terpenów. 

Stan badań nad tą grupą substancji chemicznych zostanie przedstawiony na 

przykładzie jednego z najpowszechniej występujących w przyrodzie 

monoterpenów, a mianowicie α-pinenu.  

3. Metody pozyskiwania terpenów i olejków eterycznych 

W naturze terpeny występują bardzo obficie. Są powszechnymi 

składnikami wielu różnych gatunków olejków eterycznych. Z koleiolejki te 

mogą być pozyskiwane z niektórych roślin, zwierząt lub nawet 

mikroorganizmów [1]. Olejki eteryczne są lotnymi substancjami oleistymi 

o przyjemnym zapachu. Otrzymywane są z różnych części roślin, przy 

czym najlepsze olejki uzyskuje się najczęściej z kwiatów. Tradycyjną 

metodą wyodrębniania olejków z roślin jest metoda destylacji z parą 

                                                                   
1Autor do korespondencji: mgierada@chemia.pk.edu.pl, Katedra Technologii Organicznej 
i Procesów Rafineryjnych, Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii 

i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 

24, 31-155 Kraków, tel.: (12) 628-27-64, http://www.chemia.pk.edu.pl/wiitch/index.php 
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wodną. Pamiętać należy jednak, że proces ten nie jest wydajny. Stosując 

ten typ destylacji można otrzymać olejki eteryczne z wydajnością około 

2%. Co więcej, otrzymany w ten sposób produkt jest mieszaniną terpenu 

i szeregu innych związków, co często utrudnia wyizolowanie poszczególnych 

substancji. Rzadziej stosowanymi technologiami wyodrębniania olejków 

eterycznych są: metoda ekstrakcji rozpuszcza-lnikami lub pozyskiwanie 

olejków eterycznych poprzez wytłaczanie. Jedną z nowszych technik, 

stosowaną do pozyskiwania olejków eterycznych jest ekstrakcja w warunkach 

nadkrytycznych przy zastosowaniu CO2 jako rozpuszczalnika. Technologia ta 

jest obecnie szeroko badana, głownie ze względu na liczne zalety wynikające 

ze stosowania jako rozpuszczalnika tlenku węgla(IV). Do głównych 

pozytywów tej metody należy zaliczyć: małą lepkość, wysoką dyfuzyjność, 

niskie parametry krytyczne (304,2 K, 7,38 MPa), niepalność i brak działania 

toksycznego CO2 oraz brak korozyjności aparatury. Najstarszą jednak 

techniką otrzymywania olejków eterycznych jest nawanianie, które polega 

na wyekstrahowaniu z kwiatów odpowiednich roślin olejków eterycznych 

przy zastosowaniu tłuszczów stałych. Tak otrzymany produkt nazywany 

jest absolutem, pod warunkiem, że usunięte zostaną wszystkie inne 

substancje, nie będące związkami zapachowymi. W ten sposób mogą być 

pozyskiwane cenne gatunki olejków. Powszechnie wiadomo, że w składzie 

olejków eterycznych można wyróżnić składniki ciekłe, zwane oleoptenami 

oraz dające się wymrozić substancje stałe, zwane stearoptenami. W skład 

części ciekłej wchodzą węglowodory, a w tym bardzo często terpeny. 

Ponadto, do grupy oleoptenów można zaliczyć niektóre aldehydy, ketony, 

alkohole i estry. Substancjami stałymi najczęściej są pochodne alkoholowe 

lub ketonowe terpenów [2]. 

4. Podział terpenów i reguła izoprenowa 

Z chemicznego punktu widzenia terpeny to oligomery izoprenu, czyli 

2-metylobuta-1,3-dienu. Podlegają one tzw. regule izoprenowej. Reguła ta 

została zaproponowana przez O. Wallacha w 1887 roku i definiuje terpeny 

i ich pochodne jako związki chemiczne, których główny szkielet węglowy 

został utworzony przez łączące się ze sobą fragmenty izoprenowe. 

Analizując budowę 2-metylobutanu (uwodornionego odpowiednika 

izoprenu) można zauważyć, że w tej cząsteczce występuje fragment 

rozgałęzionego łańcucha, który można nazwać „głową‖ oraz fragment 

o budowie liniowej na drugim końcu łańcucha węglowego, a mianowicie 

„ogon‖. Z takiej budowy wynika, że poszczególne jednostki izoprenowe 

mogą łączyć się ze sobą w następujący sposób: „głowa do głowy‖, „ogon 

do ogona‖ oraz „głowa do ogona‖. Najczęściej występującą odmianą jest 

połączenie typu „głowa do ogona‖. Na rys.1 został schematycznie 
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przedstawiony proces łączenia się ze sobą dwóch takich fragmentów. 

Czasem w przyrodzie zdarza się występowanie połączenia „ogon do 

ogona‖. Połączenia tego typu, występujące w centrum łańcucha 

węglowego, są charakterystyczne dla sterydów i karotenoidów. Pozostałe 

fragmenty tych cząsteczek powstają przez połączenie w sposób „głowa do 

ogona‖. Połączenia typu „głowa do głowy‖ są czysto hipotetyczne, gdyż 

obecność takich formacji w przyrodzie nie została stwierdzona. 

Po utworzeniu prostego dimeru łańcuch węglowy może nadal się wydłużać, 

może dojść do wprowadzenia heteroatomu do cząsteczki lub ewentualnie 

zajść proces cyklizacji [3]. 

 

CH3

CH3

CH3

głowa

ogon
CH3

CH3

CH3

głowa

ogon

CH3

CH3 CH3

CH3

 

Rys.2 Schemat łączenia się jednostek izoprenowych w sposób "głowa do ogona" 
na podstawie [3] 

Wzór terpenów ogólnie można zapisać jako (C5H8)n, gdzie n oznacza 

ilość jednostek izoprenowych wchodzących w skład danego związku. 

W zależności od tego z ilu takich jednostek składa się dany terpen, został 

wprowadzony podział przedstawiony w Tabeli 1. 

Wszystkie związki będące dimerami izoprenu, czyli posiadające wzór 

sumaryczny C10H16, zostały wyodrębnione z szerokiej grupy terpenów 

i została im nadana nazwa monoterpeny. Pozostałe, zarówno naturalne, jak 

i syntetyczne pochodne węglowodorów terpenowych, zawierające grupy 

funkcyjne takie jak: -OH, -COOH, -CHO itp. oraz produkty degradacji 

i uwodornienia terpenów nazywa się terpenoidami. Obecnie, coraz częściej 

odbiega się od używania pojęcia terpenoidy i dla wszystkich 

węglowodorów pochodzenia terpenowego używa się wspólnego pojęcia 

terpeny. Nazywając poszczególne monoterpeny powszechnie przyjęło się 

używanie nazw zwyczajowych, rzadziej systematycznych, ze względu na 

skomplikowaną i często zawiłą nomenklaturę zalecaną przez IUPAC [4]. 
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Tab.5 Podział terpenów ze względu na długość łańcucha węglowodorowego 

Nazwa 

Liczba fragmentów 

izoprenowych wchodzących 

w budowę danego związku 

Liczba 

atomów węgla 

w cząsteczce 

Hemiterpeny 1 5 

Monoterpeny 2 10 

Seskwiterpeny 3 15 

Diterpeny 4 20 

Sestraterpeny 5 25 

Triterpeny 6 30 

Tetraterpeny 8 40 

Politerpeny n 5n 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4] 

5. Podział monoterpenów 

Do grupy terpenów zalicza się blisko 30 000 związków chemicznych, 

z czego zdefiniowanych i opisanych jest około 400 monoterpenów. 

Spośród grupy monoterpenów wyróżnia się zarówno związki cykliczne, jak 

i  o budowie łańcuchowej. Można więc stwierdzić, że wśród związków 

o wzorze sumarycznym C10H16 spotyka się substancje zaliczane do 

następujących grup: 

 nienasycone związki alifatyczne z trzema podwójnymi wiązaniami 

(zwane potocznie monoterpenami alifatycznymi); 

 związki pierścieniowe z dwoma podwójnymi wiązaniami, 

przeważnie pochodne cykloheksenu (zwane potocznie 

monoterpenami jednopierścieniowymi); 

 związki z dwoma skondensowanymi pierścieniami 

niearomatycznymi i z jednym wiązaniem etylenowym, 

tj. podwójnym (zwane potocznie monoterpenami bicyklicznymi); 

 związki z trzema skondensowanymi pierścieniami bez wiązań 

etylenowych (zwane potocznie monoterpenami tricyklicznymi) [2,3]. 

Przykłady związków należących do wszystkich tych wcześniej 

wymienionych grup zostały zaprezentowane, odpowiednio na rys. 2, 3, 4 

oraz 5. 
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Rys. 2 Przykładowe monoterpeny alifatyczne 
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Rys. 3 Przykładowe monoterpeny jednopierścieniowe 
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Rys. 4 Przykładowe monoterpeny bicykliczne 
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Rys. 5 Przykład monoterpenutricyklicznego 
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6. Otrzymywanie węglowodorów monoterpenowych 

Węglowodory monoterpenowe mogą być pozyskiwane z surowców 

naturalnych. Techniki stosowane do tego celu zostały pokrótce omówione 

w podrozdziale 3. Należy jednak pamiętać, że metody bazujące na 

surowcach naturalnych są opłacalne jedynie, gdy w skład olejku 

eterycznego danej rośliny wchodzi niezbyt wiele różnych związków 

chemicznych. Oznacza to, że im bardziej urozmaicony skład olejku 

eterycznego, tym trudniej rozdzielić substancje wchodzące w jego skład. 

Opłacalność pozyskiwania monoterpenów z surowców naturalnych 

uwarunkowana jest również zawartością poszczególnych związków 

chemicznych w olejku eterycznym. Tylko gdy zawartość interesującej 

substancji jest wysoka, proces pozyskiwania jej jest opłacalny. 

Czasem pozyskanie związków monoterpenowych z surowców 

naturalnych jest kłopotliwe lub po prostu nieopłacalne.W latach ubiegłych 

prowadzono liczne badania mające na celu rozwiązanie tego problemu. 

W dniu dzisiejszym istnieje szereg metod otrzymywania węglowodorów 

monoterpenowych i ich pochodnych na drodze reakcji chemicznej. Związki 

bardziej wartościowe można otrzymać w procesie izomeryzacji, utleniania, 

estryfikacji, dehydrogenacji oraz karbonylowania innych monoterpenów, 

często dużo tańszych i obficiej występujących w naturze. Przykładem 

surowców w tych procesach może być α-pinen oraz limonen [5].  

Oba wyżej wymienione związki stosunkowo łatwo ulegają procesowi 

izomeryzacji. Efektem zajścia takiego procesu jest otrzymanie szeregu 

różnych produktów, często dużo cenniejszych od substancji wyjściowych. 

7. Izomeryzacja α-pinenu jako reakcja generująca liczne 

produkty 

Niewątpliwie, do jednych z najpowszechniej występujących w naturze 

monoterpenów zalicza się α-pinen. Związek ten wchodzi w skład olejków 

eterycznych pozyskiwanych z większości drzew iglastych. Prawie zawsze 

jeżeli w skład olejku eterycznego jakiejś rośliny wchodzi α-pinen, to 

istnieje duże prawdopodobieństwo, że w składzie tym znajduje się również 

izomer β. Ze względu na obecność asymetrycznego atomu węgla 

w cząsteczce α-pinenu, związek ten posiada dwa enancjomery (+) oraz (−). 

Najwięcej α-pinenu znajduje się w olejku eterycznym sosny, z tym że 

zawartość poszczególnych enancjomerów jest uwarunkowana długością 

oraz szerokością geograficzną. (−)-α-pinen występuje w dużych ilościach 

w sosnach europejskich, natomiast w drzewach amerykańskich dominuje 

izomer (+). Mieszaninę racemiczną obu enancjomerów można spotkać 

w niektórych olejkach eterycznych, np. w olejku eukaliptusowym [6]. 
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Rys. 6 Enancjomery α-pinenu[6] 

Analizując budowę α-pinenu można by przypuszczać, że związek ten 

będzie ulegać licznym reakcjom, w których czteroczłonowy pierścień oraz 

wiązanie podwójne będzie ulegało przekształceniom. Do jednych z takich 

przemian zalicza się wcześniej wspomnianą reakcję izomeryzacji [7].  

Proces izomeryzacji α-pinenu przeprowadza się w obecności kata-

lizatorów o charakterze kwasowym, co prowadzi do otrzymania kamfenu, 

jako głównego produktu reakcji [8]. Ta ostatnia substancja jest cennym 

surowcem w innych licznych syntezach, np. prowadzących do otrzymania 

kamfory, izoborneolu, borneolu oraz octanu izobornylu. Każdy 

z wymienionych związków chemicznych charakteryzuje się odmiennymi 

właściwościami fizykochemicznymi, jednak wszystkie znalazły praktyczne 

zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu [9]. Podstawową 

technologią otrzymywania kamfenu na skalę przemysłową jest reakcja 

izomeryzacji α-pinenu na uwodnionym TiO2 modyfikowanym H2SO4 

w temperaturze około 160°C [10]. Proces izomeryzacji α-pinenu 

katalizowany jest również przez inne układy, posiadające kwasowe centra 

aktywne. Zalicza się do nich takie katalizatory jak: tlenki metali 

modyfikowane kwasem (np. ZrO2) [11] lub mieszaniny tlenków metali 

[12], modyfikowane zeolity [13,14], porowate fosforany [15], hetero-

polikwasy [16-18], materiały mezoporowate [9] oraz aktywowane 

i modyfikowane materiały warstwowe [11]. Wszystkie wymienione wyżej 

układy katalityczne generują liczne produkty reakcji. Skład mieszaniny 

poreakcyjnej uzależniony jest od szeregu czynników, m.in. od właściwości 

poszczególnych katalizatorów i temperatury procesu. Każdy z wyżej 

wymienionych układów katalitycznych prowadzi do otrzymania jako 

produktu głównego kamfenu z selektywnością sięgającą około 30-50% 

[19]. W zależności od użytego katalizatora pojawiają się również pewne 

zmiany składu mieszaniny na poszczególnych etapach procesu. Polegają 

one głównie na różnicach w stopniach konwersji α-pinenu oraz różnych 

selektywnościach otrzymywania poszczególnych produktów w zależności 

od zastosowanego katalizatora. 

Izomeryzacja α-pinenu może być również prowadzona w celu 

otrzymania β-pinenu. Do tego celu stosuje się katalizatory oparte na 
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metalach ziem alkalicznych [20]. Rozważano również inne substancje. 

Okazało się, że jednym z najciekawszych rozwiązań może być prowa-

dzenie procesu w atmosferze H2 przy zastosowaniu katalizatora 

palladowego osadzonego na nośniku z węgla aktywnego (Pd/C). Badania 

z 2008 roku pokazują [21], że zastosowanie tego właśnie układu 

katalitycznego pozwala na otrzymanie β-pinenu z wysoką selektywnością. 

Jak już zostało wspomniane, prowadząc izomeryzację α-pinenu w fazie 

ciekłej w obecności katalizatorów o właściwościach kwasowych otrzymuje 

się mieszaninę związków chemicznych. W skład tej mieszaniny wchodzą 

monoterpeny bicykliczne i tricykliczne (np. kamfen, β–pinen, bornylen 

i tricyklen) oraz monockliczne (limonen, terpinolen, α- i β-terpinen, 

ewentualnie p-cymen i p-menten). Mieszanina poreakcyjna jest zatem 

bogata w liczne związki chemiczne. Bardzo trudno wyeliminować powsta-

wanie któregoś z nich, gdyż poszczególne izomery są produktami 

przejściowymi pomiędzy innymi, bardziej stabilnymi termodynamicznie 

substancjami chemicznymi. Można jedynie ograniczać powstawanie 

niektórych związków, czyli zmniejszać selektywność ich uzyskiwania, 

poprzez dobór odpowiedniego dla danego procesu katalizatora. Wybór ten 

jest w oczywisty sposób powiązany z tym, co jest celem prowadzenia 

procesu izomeryzacji [14]. 

Aktywność katalizatora jest powiązana z jego właściwościami 

kwasowymi, a co za tym idzie, z centrami aktywnymi. Ich rodzaj i moc 

wpływa na stosunek selektywności otrzymywania produktów 

bicyklicznych do monocyklicznych [22]. Ponadto, również temperatura 

prowadzenia procesu ma wpływ na ten parametr. Badania dowodzą, 

że centra aktywne typu Lewisa promują powstawanie produktów bi- oraz 

tricyklicznych, podczas gdy centra aktywne typu Brønsteda zwiększają 

selektywność otrzymywania produktów monocyklicznych [23,24]. W celu 

zintensyfikowania produkcji kamfenu reakcję tą należy prowadzić 

w niskich temperaturach oraz przy zastosowaniu katalizatorów o słabych 

kwasowych centrach aktywnych. Natomiast jeżeli głównym celem 

prowadzenia izomeryzacji α-pinenu jest produkcja monoterpenów 

monocyklicznych, wtedy optymalne warunki prowadzenia procesu 

to wysoka temperatura i katalizator o mocnych kwasowych centrach 

aktywnych [25]. 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej można stwierdzić, 

że istnieją dwie równolegle biegnące ścieżki reakcyjne, prowadzące do 

otrzymania różnych produktów końcowych. Skład mieszaniny poreakcyjnej 

otrzymanej w wyniku izomeryzacji α-pinenu zależy od: rodzaju 

katalizatora, jego właściwości, budowy, a także rodzaju nośnika na jakim 

dany katalizator został osadzony oraz parametrów prowadzenia procesu 

[8,24]. Jednak, jak wcześniej zostało wspomniane, nie ma możliwości 
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całkowitego wyeliminowania powstawania związków jednej z grup. 

Ogólny schemat przedstawiający produkty izomeryzacji α-pinenu 

przedstawiony został na rys. 7. 

Wielu naukowców próbowało zoptymalizować proces izomeryzacji     

α-pinenu poprzez dobór odpowiednich katalizatorów oraz warunków 

prowadzenia reakcji. Prace badawcze Severino i Lobo nad wykorzystaniem 

TiO2 jako katalizatora doprowadziły do zrozumienia wpływu parametrów 

prowadzenia procesu (temperatura, skład itp.) na aktywność katalizatora 

i selektywność otrzymywania kamfenu. Kinetyka reakcji izomeryzacji 

również była obiektem badań tych naukowców [26]. Rozważania nad 

zeolitami jako katalizatorami izomeryzacji α-pinenu doprowadziły do 

zrozumienia, że centra aktywne typu Brønsteda nie są jedynymi, które 

biorą udział w reakcji. Co więcej, wymagana jest również obecność 

centrów aktywnych typu Lewisa [23]. Masini wraz ze współpracownikami 

jako katalizator zastosowali TiO2 modyfikowany H2SO4. Wynikiem tych 

badań było określenie optymalnego składu katalizatora (około 10% mas. 

zawartości kwasu w katalizatorze), wykazującego największą aktywność. 

Dzięki takiemu zabiegowi selektywność otrzymywania kamfenu wzrosła 

do poziomu około 45% [27]. 

CH3

CH3

CH2

I

II

CH3

CH3

CH3

tricyklen kamfen -fenchen bornylen

-pinen limonen terpinolen -terpinen -terpinen

izoterpinolen p-cymen p-mentan p-menten m-cymen  

Rys. 7 Produkty izomeryzacji α-pinenu. I-pochodne bicykliczne i tricykliczne, II- pochodne 
monocykliczne. Opracowanie własne na podstawie [8,23] 

Yamamoto [28] badał wiele katalizatorów o właściwościach 

kwasowych opartych na tlenkach metali ziem rzadkich osadzonych na 

nośniku krzemionkowym. Badania te pozwoliły określić jaki wpływ na 
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aktywność katalizatora ma zastosowanie poszczególnych lantanowców. 

Okazało się że aktywność katalizatora zależała od zastosowanego 

pierwiastka i rosła wraz ze wzrostem liczby atomowej lantanowca. 

W pracach Allahverdieva [29] rozpatrywano izomeryzację α-pinenu 

w obecności naturalnych zeolitów, gdzie w odpowiednich warunkach 

otrzymano jako główne produkty kamfen i limonen, których łączna 

selektywność wynosiła około 80-85% [27,29]. Do dnia dzisiejszego α-

pinen oraz jego pochodne są obiektem wielu różnych badań [30-35]. 

W ostatnim czasie prowadzone są również prace nad zastosowaniem 

heteropolikwasów jako aktywnych katalizatorów izomeryzacji α-pinenu [36].  

Sam mechanizm izomeryzacji α-pinenu wydaje się być dobrze poznany. 

Uznaje się, że pierwszym etapem jest wytworzenie jonu karboniowego 

(karbokationu pinylowego), poprzez addycję protonu do wiązania 

podwójnego [25]. Jon ten jest nietrwały i szybko ulega następczym 

przemianom. Powstały karbokation ulega następnie powszechnie 

występującemu w chemii terpenów przegrupowaniu Wagnera-Meerweina. 

Przegrupowanie to zachodzi z dużą łatwością, czego efektem są powstałe 

kationy izobornylu i p-mentenu. W dalszym etapie reakcji kation 

izobornylu ulega kolejnym przegrupowaniom. W efekcie, po odszczepieniu 

protonu, otrzymuje się grupę związków monoterpenowych o budowie 

bicyklicznej i tricyklicznej. Związki te powstają głównie w początkowym 

etapie izomeryzacji, a najwięcej spośród nich jest kamfenu. Wraz 

ze wzrostem czasu trwania procesu izomeryzacji związki te nie ulegają 

znaczącym przemianom oraz nie ulegają następczym reakcjom. Wskutek 

przegrupowania Wagnera-Meerweina powstaje również kation p-mentenu, 

który to, ulegając dalszym przemianom, prowadzi do otrzymania szeregu 

produktów monocyklicznych [13]. Niektóre z nich mogą ze sobą reagować, 

a wynikiem takich oddziaływań jest obecność w mieszaninie poreakcyjnej 

substancji, które na pierwszy rzut oka nie powinny tam się znajdować. 

Przykładem może być obecność p-cymenu i p-mentanu. Istnienie tych 

substancji jest tłumaczone zachodzącymi procesami dysproporcjonowania. 

8. Zastosowanie monoterpenów 

Szereg związków monoterpenowych, ze względu na swoje specyficzne 

właściwości, znalazło zastosowanie w przemyśle perfumeryjno-

kosmetycznym, jak również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym 

i medycznym. Roczne zużycie tego typu związków sięga 280 ton, 

co spowodowane jest ich bardzo powszechnym zastosowaniem. Obecność 

monoterpenów w przemyśle perfumeryjno-kosmetycznym wydaje się być 

oczywista. Wynika to z faktu, że prawie każdy ze związków zaliczanych do 

tej grupy jest lotny i posiada zapach. Rzadko zdarza się jednak, aby w skład 
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kompozycji zapachowej wchodziły proste węglowodory monoterpenowe. 

Najczęściej w przemyśle perfumeryjno-kosmetycznym stosowane 

są odpowiednio zmodyfikowane pochodne tych związków, otrzymane na 

drodze różnych reakcji chemicznych. Niskie koszty produkcji α-pinenu 

powodują, że związek ten może być surowcem w procesie otrzymywania 

innych monoterpenów m.in.: kamfenu, p-cymenu oraz limonenu. Ponadto, 

stosując α-pinen można zsyntezować związki bardziej cenne. Przykładowo 

cena α-pinenu to około 0,75 USD/kg, a cena odpowiedniej pochodnej 

utlenionej, jaką jest werbenon to już 3000 USD/kg. Zarówno α-, jak            

i β-pinen to związki, które, jak większość monoterpenów, znalazła również 

zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Okazuje się, że oba związki 

wykazują wysoką aktywność przeciwgrzybiczą. Badania prowadzone na 

dwóch grupach grzybów: drożdżakach i grzybach nitkowych wykazały, 

że oba izomery pinenu skutecznie hamują rozwój grzybów z tych grup. 

Związki te mogą być również stosowane jako substancje owadobójcze 

[7,24,35,37,38].  

Niektóre monoterpeny wpływają również pozytywnie na walory 

smakowe, stąd ich zastosowanie w przemyśle spożywczym. Właściwości 

zapachowe i lecznicze monoterpenów znane są nie od dziś. Już wiele 

wieków temu korzystano z tych cech w celach czysto leczniczych, o czym 

świadczyć może fakt częstego podawania różnego rodzaju ziół i naparów 

bogatych w olejki eteryczne w stanach chorobowych. W obecnych czasach 

wiadomo już, że monoterpeny mogą wpływać na prace mózgu, przenikać 

do krwi lub pobudzać ukrwienie skóry. Ponadto, znane są ich właściwości 

antyseptyczne i dezynfekujące. Istnieją również przypadki stosowania tych 

substancji w leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych lub problemów 

natury żołądkowej. Niektóre z monoterpenów mają działanie 

przeciwbólowe. Ostatnimi czasy rozpędu nabrały badania nad 

potencjalnym działaniem przeciwnowotworowym niektórych mono-

terpenów. Obiecujące wydają się być prace badawcze nad limonenem 

i jego pochodnymi. Stwierdzono, że związek ten hamuje niektóre 

nowotwory takie jak: rak sutka, skóry, wątroby, płuc, okrężnicy, trzustki 

i prostaty. Również ciekawe wydają się być badania nad zastosowaniem 

terpenów i ich pochodnych w leczeniu różnych przewlekłych bóli 

[7,35,37,39,40]. 

9. Podsumowanie 

Monoterpeny to obszerna grupa związków chemicznych powszechnie 

występująca w naturze, mająca szereg zastosowań w różnych gałęziach 
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przemysłu. Dzięki intensywnemu zapachowi używane są przy produkcji 

kosmetyków, perfum oraz produktów chemii gospodarczej. Dodane 

dożywności polepszają jej smak, zapach oraz trwałość. Dzięki rozwojowi 

nauki i metod badawczych potwierdzono, znane od starożytności, lecznicze 

właściwości monoterpenów, a także odkryto ich nowe terapeutyczne 

zastosowania. Ze względu na specyficzną budowę chemiczną, substancje 

te ulegają różnym przemianom, co zostało przedyskutowane na przykładzie 

izomeryzacji α-pinenu. Z przedstawionej charakterystyki monoterpenów 

jasno wynika, że są to związki o zróżnicowanej budowie chemicznej 

i wszechstronnym zastosowaniu, stanowiące fragment większej, dużo 

bardziej urozmaiconej grupy, jaką są terpeny. 
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Monoterpeny – co o nich wiemy? 

Streszczenie 

Celem tego opracowania jest przedstawienie bieżącej wiedzy na temat właściwości 

i zastosowań monoterpenów. Omówiono podział związków chemicznych zaliczanych 

do terpenów oraz dokonano ich klasyfikacji. Przedstawiono najważniejsze informację na 
temat reguły izoprenowej, będącej nieformalną zasadą obowiązującą w biochemii oraz 

stanowiącą podstawę podziału terpenów ze względu na długość łańcucha 

węglowodorowego.Opisano metody otrzymywania monoterpenów, zarówno na drodze 

syntezy chemicznej jak również izolacji z surowców naturalnych. Obecny stan badań nad 
tą grupą związków chemicznychprzedstawiono na przykładzie jednego z najpowszechniej 

występujących w przyrodzie monoterpenów, a mianowicie α-pinenu. W szczególności, dużą 

uwagę skupiono na katalitycznym procesie izomeryzacji α-pinenu, generującym liczne 

produkty reakcji. 
Słowa kluczowe:terpeny, monoterpeny, α-pinen, izomeryzacja 

Monoterpenes – what do we know about them? 

Abstract 

The main aim of this work is to present the current knowledge of the applications and the 

properties of the monoterpenes. The classification of the terpenes is made. The most 

important information about the isoprene rule, which is an informal rule in biochemistry, 
is presented.The methods of obtaining monoterpenes, either by chemical synthesis, as well 

as by natural product isolations, are also discussed. The recent research in determining 

the chemistry of monoterpenes are presentedon the basis of one of the most commonly 

occurring monoterpenes in the nature, namely α-pinene. In particular, the main attention 
is focused on the catalytic isomerization of α-pinene, which results in formation of number 

of products. 

Keywords: terpenes, monoterpenes, α-pinene, isomerization 

 



 

261 

Anna Izydorczak
1
, Lena Replin

2
, Katarzyna Kowalcze

3
 

Fitoterapia w cukrzycy typu 2 

1. Wprowadzenie 

Cukrzyca jest chorobą przemiany materii, w której stężenie glukozy we 

krwi przekracza wartości prawidłowe i dochodzi do hiperglikemii. 

Przyczyną tych zaburzeń jest defekt wydzielania i/lub działania insuliny. 

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) cukrzyca jest jedną 

z najgroźniejszych chorób społecznych i cywilizacyjnych [1]. 

Fakt, iż choroba ta dotyka coraz większej liczby osób powoduje, 

że nazwana została epidemią XXI wieku. Obecnie na cukrzycę choruje 

ok.6% populacji, z czego cukrzyca typu 2 stanowi około 90% przypadków 

[2]. Liczba ta jednak cały czas rośnie i przewiduje się, iż w 2030 roku 

liczba chorych na cukrzycę przekroczy 360mln [3]. Czynniki ryzyka 

wpływające na rozwój cukrzycy można podzielić na dwa rodzaje: 

podlegające modyfikacji oraz na takie, które nie podlegają modyfikacji. 

W pierwszej grupie znajdą się m.in.: otyłość, mała aktywność fizyczna, 

stres a także przyjmowanie niektórych leków. Natomiast czynniki 

niemodyfikowalne sprzyjające rozwojowi cukrzycy typu 2 to wiek, 

uwarunkowania genetyczne i infekcje wirusowe. Należy jednak pamiętać, 

że cukrzyca nie jest chorobą śmiertelną, lecz powikłania z nią związane 

mogą stanowić zagrożenie życia. 

Obecnie wyróżniamy następujące rodzaje cukrzycy: 

1) Cukrzycę typu 1 

2) Cukrzycę typu 2 

3) Inne specyficzne typy cukrzycy 

4) Cukrzyca ciążowa [4] 

W etiopatogenezie każdej postaci cukrzycy pierwotnie lub wtórnie 

dochodzi do zaburzeń wydzielania insuliny oraz innych hormonów wysp 

trzustkowych (amyliny, glukagonu, somatostatyny), a także do tkankowej 

oporności na insulinę [5]. Najczęstsze postacie cukrzycy wynikają ze 

zmniejszonej wrażliwości tkanek na insulinę (insulinooporności, która 

często dotyczy pacjentów z cukrzycą typu 2), z upośledzenia lub braku 

                                                                   
1 Koło Naukowe Dietetyków w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, e-

mail : annaizydorczak@gmail.com 
2 Koło Naukowe Dietetyków w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach 
3 Katedra Dietetyki i Oceny Żywności w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w 

Siedlcach katarzyna.kowalcze@uph.edu.pl 
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wydzielania związanego z uszkodzeniem/zniszczeniem komórek 

β w wyspach trzustki skutkujących brakiem insuliny w cukrzycy typu 

1, bądź ze zmian hormonalnych związanych z okresem ciąży w cukrzycy 

ciężarnych [6].  

W przebiegu cukrzycy typu 2 dochodzi do swoistego defektu 

wydzielania insuliny. Pierwotnie jest to zanik pierwszej fazy wydzielania 

tego hormonu, co wykazuje badanie z dożylnym obciążeniem glukozą 

(intravenous glucose tolerance test – IVGTT) [7]. W późniejszym okresie 

rozwoju choroby opóźnione i zmniejszone wydzielanie insuliny dotyczy 

także późnej fazy wydzielania w odpowiedzi na obciążenie doustne 

glukozą w teście doustnym (oral glucose tolerance test – OGTT) czy też 

posiłkiem złożonym.  

W bardzo zaawansowanej fazie choroby, po wielu latach jej trwania, 

sekrecja insuliny utrzymuje się jedynie na bardzo małym, podstawowym 

poziomie [8]. Już wiele lat temu udowodniono, że w przebiegu cukrzycy 

typu 2 upośledzeniu ulegają pulsy i oscylacje wydzielania insuliny, które 

fizjologicznie występują u osób zdrowych [9]. Stają się one nieregularne 

i mają niewielką amplitudę. Obserwuje się także zmniejszenie stosunku 

insuliny do proinsuliny w produkcie wydzielniczym komórki, ponadto 

ulega osłabieniu czynność osi inkretynowej [10,11]. 

Nolan i współpracownicy podsumowali współczesną wiedzę na temat 

patofizjologii cukrzycy typu 2. Według w/w autorów do rozwoju choroby 

dochodzi najczęściej u osób, u których komórki β trzustki nie są zdolne do 

sprostania zapotrzebowaniu wynikającym ze sposobu żywienia, na przy-

kład nadmiaru energii dostarczanej w postaci węglowodanów i tłuszczów. 

Wskutek współistniejących zaburzeń osi inkretynowej obniża się wydzie-

lanie insuliny stymulowanej bodźcem pokarmowym, obserwuje się także 

nadmiernie wysoki poziom glukagonu, a co za tym idzie brak hamowania 

glukoneogenezy i glikogenolizy wątrobowej [12]. 

Tak jak już wspomniano najczęściej występującym typem cukrzycy jest 

cukrzyca typu 2. Charakteryzuje się ona insulinoopornością i względnym 

niedoborem insuliny. Ten rodzaj cukrzycy dotyka najczęściej osoby 

dorosłe.   

W tym typie cukrzycy trzustka produkuje insulinę, jednak jej ilość może 

być niewystarczająca bądź wrażliwość komórek na ten hormon jest 

zmniejszona. Insulinooporność może poprzedzać u pacjentów wystąpienie 

jawnej cukrzycy. W tym właśnie czasie komórki beta wysp trzustkowych 

wyrównują spadek wrażliwości na insulinę, poprzez wydzielanie większej 

ilości tego hormonu. Po pewnym czasie funkcja tych komórek ulega 

uszkodzeniu i staje się niemożliwym utrzymanie prawidłowego poziomu 

glukozy we krwi. Narasta wtedy hiperglikemia i cukrzyca przybiera postać 
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objawową. Zmniejszenie wydzielania insuliny najczęściej związane jest 

z cechami genetycznymi. 

 Na cukrzycę typu 2 wpływ mają  czynniki dziedziczne oraz 

środowiskowe, z których najistotniejsza jest otyłość, korelująca dodatnio 

z insulinoopornością. Tkanka tłuszczowa trzewna produkuje zbyt dużą 

ilość wolnych kwasów tłuszczowych, co zwiększa utlenienie tłuszczów 

w wątrobie i mięśniach. Taki proces hamuje metabolizm glukozy, co 

sprzyja hiperglikemii. Dlatego ważna jest postępowanie behawioralne 

obejmujące odpowiednią dietę oraz aktywność fizyczną, jako sposób 

leczenia cukrzycy na każdym jej etapie trwania. 

Ważną rolę w rozwoju cukrzycy typu 2 odgrywają także czynniki 

genetyczne. W rodzinach, w których wystąpiła cukrzyca, jest większe 

prawdopodobieństwo, iż następne pokolenia także mogą zachorować. 

Prawdopodobieństwo, że dziecko rodzica chorego na cukrzycę zachoruje 

wynosi ok. 40%. Natomiast gdy chorują oboje rodzice to prawdopo-

dobieństwo zachorowania wzrasta do 60% [2]. Należy jednak pamiętać, iż 

nie dziedziczy się samej choroby, ale skłonność do niej. W związku z tym 

zawsze oprócz czynników genetycznych, na rozwój cukrzycy mają wpływ 

także brak aktywności fizycznej, czy niezdrowe odżywianie. 

Cukrzyca typu 2 bardzo często ma początek bezobjawowy, utajony 

i dotyczy ok. 85% chorych [13]. Główne objawy cukrzycy to zwiększone 

stężenie glukozy we krwi, występowanie glukozy w moczu, nadmierne 

pragnienie, zwiększone oddawanie moczu, zwiększone łaknienie, ale także 

niespecyficzne takie jak przewlekłe zmęczenie, apatia, częste infekcje dróg 

moczowych czy bakteryjne zmiany skórne [14]. 

Klaus Oberbeil w swojej książce pisał, iż „cukrzyca to choroba, która 

jest podsycana żądzą słodyczy, w skutek czego rozwija się i staje się 

groźna‖ [15]. Zatem ważne jest dostrzeganie pierwszych sygnałów 

ostrzegawczych. To od nas samych zależy czy nie zlekceważymy tych 

symptomów i rozpoznamy chorobę we wczesnej fazie.  
Znając czynniki ryzyka cukrzycy możemy dołożyć wszelkich starań aby 

nie rozwinęła się choroba. Wprowadzając zmiany w stylu życia związane 
z aktywnością fizyczną oraz sposobem odżywiania warto pomyśleć 
również nad naturalnymi sposobami profilaktyki. Jedną z metod 
profilaktyki zdrowotnej jest medycyna ajurwedyjska, medycyna 
niekonwencjonalna, w myśl której każdy organizm powinien żyć w zgodzie 
z naturą a podejście do pacjenta jest holistyczne [16]. Łatwiej zapobiegać 

niż leczyć, w związku z tym czasem warto sięgnąć po ludowe receptury 
ziołowe.  

Wczesne wykrycie choroby umożliwia uniknięcie komplikacji 

i powikłań, których ryzyko związane jest z utrzymującym się 

podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Powikłania cukrzycowe mogą 
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mieć charakter ostry i przewlekły.  Do pierwszych zaliczamy hipoglikemię 

(obniżenie poziomu glukozy we krwi) oraz  kwasicę ketonową. Powikłania 

o charakterze przewlekłym, w zależności od rozmiaru naczyń 

krwionośnych, których dotyczą, mogą mieć charakter mikro- 

i makronaczyniowy. Powikłania mikronaczyniowe mogą dotyczyć narządu 

wzroku i nerek, ale także uszkodzeń włókien nerwowych. Natomiast 

powikłania o charakterze makroangiopatii mogą dotyczyć naczyń 

krwionośnych mięśnia sercowego, mózgu i tętnic obwodowych, prowadząc 

do zwiększonej zapadalności na choroby układu sercowo-naczyniowego. 

Te z kolei stanowią  blisko w 80% przyczynę śmierci  w tej grupie chorych, 

z powodu zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu czy powikłań po 

amputacji kończyny dolnej. Terapia cukrzycy to proces złożony, a jego 

składowe to: dieta, aktywność fizyczna, farmakoterapia, samokontrola. 

Postępowanie medyczne można również wspomóc różnego rodzaju 

produktami naturalnymi np. środkami pochodzenia roślinnego, na przykład 

ziołami. Zwiększają one skuteczność terapii farmakologicznej i są 

pozbawione działań ubocznych. Szczególnie przy nietolerancji glukozy w 

stanach przedcukrzycowych oraz początkowej fazie choroby, gdy nie 

występują jeszcze powikłania, korzystne jest utrzymanie poziomu cukrów 

we krwi w normie [17]. Utrzymanie normoglikemii, może opóźnić proces 

rozwoju choroby i powikłań. Poznano już około 200 różnych substancji 

roślinnych, które obniżają poziom cukru we krwi. Wykryto je w 88 

gatunkach roślin stosowanych tradycyjnie w medycynie ludowej [18]. 

Stosowanie preparatów roślinnych u chorych na cukrzycę typu 2 ma 

dość duże znaczenie. Mechanizm działania substancji czynnych zawartych 

w omawianych poniżej roślinach to m.in. wpływ na zwiększenie 

wydzielania insuliny z komórek β wysp Langerhansa, poprawa tolerancji 

glukozy przez komórki organizmu poprzez wpływ na receptory dla 

insuliny, zwiększenie syntezy glikogenu a także spowolnienie wchłaniania 

cukrów w przewodzie pokarmowym. Każdej danej roślinie przypisuje się 

więcej niż jedną funkcję w profilaktyce cukrzycy [19]. 

Wiele roślin wykazuje właściwości, które mogą być skuteczne 

w prewencji cukrzycy lub wspomóc terapię. Przykładowymi roślinami 

mogą być morwa biała, kozieradka, czarnuszka, imbir, aloes. 

2. Morwa biała (Morus alba) 

Morwa jest długowiecznym drzewem z rodziny morwowatych –

 Moraceae. Jej wysokość dochodzi do 15m, rośnie szybko przez 40-50 lat, 

a później dynamika wzrostu spada. W drugim, trzecim roku owocuje [19,20]. 

Złożone owoce morwy podobne są do maliny czy jeżyny, o barwie od białej 

poprzez różową, czerwoną, do czarnej. Surowcem zielarskim są liście, które 

zawierają liczne związki biologicznie czynne, m.in. fitosterole, w tym β-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neuryt
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sitosterol, stigmasterol, kampesterol, glukozyd β-D-sitosterolu, olejki 

eteryczne, kwasy takie jak: octowy, propionowy, walerianowy, salicylowy, 

aminokwasy: kwas asparaginowy i kwas glutaminowy, mikroelementy m.in.: 

cynk, miedź, bor, mangan, żelazo. W swoim składzie posiadają także 

witaminy z grupy B: tiaminę, ryboflawinę, pirydoksynę oraz witaminę PP. W 

liściach morwy obecne są również w znacznych ilościach flawonoidy, które 

wykazują działanie antyoksydacyjne. Cukry złożone zawarte w liściach 

morwy mają wbudowany w strukturę atom azotu, dzięki czemu wykazują 

podobne działanie do leków przeciw-cukrzycowych [21]. Substancje czynne 

występujące w morwie hamują działanie enzymów odpowiedzialnych za 

rozkład węglowodanów, co wiąże się  z ograniczeniem wchłaniania glukozy 

przez organizm. W efekcie część węglowodanów złożonych przedostaje się 

przez jelita w formie niestrawionej i zostaje wydalona z organizmu. Powoduje 

to wyrównanie poziomu glukozy we krwi i mniejsze przyswajanie jej po 

posiłkach. Ponieważ w organizmie przemiana węglowodanowa związana jest 

również z przemianą lipidową, ograniczenie wchłaniania cukrów wspomaga 

utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz zmniejsza odkładanie się tkanki 

tłuszczowej. Dodatkowo substancje występujące w morwie wpływają 

korzystnie na poziom trójglicerydów i frakcji lipoprotein o niskiej gęstości 

(LDL), obniżając ich poziom, podczas gdy poziom frakcji lipoprotein o dużej 

gęstości (HDL) zwiększa się [22]. Potwierdzają to niektóre badania naukowe. 

Wskazują one na możliwość wykorzystania liści morwy jako źródła 

związków zapobiegających chorobom m.in. nowotworom, schorzeniom 

układu krążenia, cukrzycy typu 2, schorzeniom układu nerwowego [23,24]. 

Działanie przeciwcukrzycowe morwa biała Zawdzie-cza obecności 

alkaloidu1,5-didezoksy-1,5-imino-D-sorbitol=1-dezoksy-nojirimycinę (DNJ) 

[24]. Udowodniono, iż obniża on poziom glukozy we krwi poprzez 

zahamowanie aktywności enzymów: α-gluko-zydazy, sacharazy i maltazy. 

Spowalnia to rozkład skrobi na cukry proste [26]. 

W badaniach na szczurach, u których cukrzyca trwała 8-tygodni 

wykazano, że suplementowanie wyciągiem z liści morwy białej powoduje 

zmniejszenie masy ciała o 36%, obniżenie stężenia glukozy we krwi o prawie 

30% oraz normalizację pracy serca i ciśnienia krwi [27]. 

W innych badaniach dowiedziono, że stężona frakcja flawonoidów z kory 

i korzeni morwy białej posiada działanie ochronne na szczurze komórki β. 

Dowiedziono również, iż ecdysteroidy przyczyniają się także do działania 

przeciwcukrzycowego w skutek zwiększania wrażliwość tkanek na insulinę 

u szczurów [28]. 

W badaniu Hajizadeh i współpracowników udowodniono, iż stosowanie 

ekstraktu z morwy białej znacząco obniża poziom glukozy we krwi 

(26%)u szczurów [29]. Podobny efekt uzyskali u myszy Wang 

i współpracownicy [30]. 
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3. Kozieradka pospolita (Trigonella foenum-graecum L) 

Jednoroczna roślina, dość wysoka o specyficznym i intensywnym 

zapachu, należąca do motylkowatych. Owocem kozieradki jest strąk 

z nasionami [20]. Nasiona kozieradki mają długość ok. 3-5 mm i szerokość 

2-3 mm, są podzielone podłużną bruzdą na dwie nierówne części.  

Surowcem leczniczym Trigonelli są nasiona. Zawierają one 20-30% 

substancji śluzowych, składających się głównie z galaktomannanów, do 

10% stanowią tłuszcze i około 30% białka. Występują w nich również 

saponiny sterolowe do 0,3%, flawonoidy, witamina PP, cholina, lecytyna, 

trygonelina do 0,4%, gorycze, olejki eteryczne i sole mineralne [31,32]. 

W badaniu na 25 osobach wykazano, że wyciąg z nasion kozieradki 

pospolitej oraz dieta i  ćwiczenia mogą być skuteczną strategią dla 

osiągnięcia normoglikemii u chorych na cukrzycę typu 2. W badanej grupie 

poziom glukozy we krwi, po spożywaniu ekstraktu z kozieradki, obniżył 

się z 148,3mg/dl na 119,9mg/dl [33]. 

Inne doświadczenie przeprowadzone w 2008r, obejmujące 69 pacjentów 

wybranych losowo z cukrzycą typu 2 również dowodzi, iż kozieradka 

redukuje poziom glukozy we krwi oraz wartość hemoglobiny glikowanej 

(HbA1c). Pacjentów w tym badaniu podzielona na dwie grupy, pierwsza 

licząca 46 osób otrzymywała kozieradkę w postaci sześciu kapsułek 3 razy 

dziennie, natomiast druga grupa 23 pacjentów otrzymywało placebo. 

Badanie trwało 12 tygodni. Wykazało, iż w grupie przyjmującej kozieradkę 

poziom glukozy na czczo obniżył się z 155mg/dl na 122mg/dl, zaś dwie 

godziny po posiłku zanotowano redukcję z 240mg/dl na 170mg/dl. Wartość 

hemoglobiny glikowanej również znacząco zmniejszyła się z 8,02% na 

6,56% [34]. Raghuram i wpółpracownicy wykazali w badaniu na 

10 pacjentach z cukrzycą typu 2, iż podawanie kozieradki powoduje 

znaczne zredukowanie glikemii przygodnej. Pacjenci w badaniu 

przyjmowali leki hipoglikemizujące w dawce 2,5-7,5mg na dzień, 

dodatkowo otrzymywali 25g sproszkowanych nasion kozieradki dwa razy 

dziennie do posiłku lub bez posiłku przez 15 dni. Kozieradka była 

podawana w postaci błonnika. W grupie przyjmującej kozieradkę 

zaobserwowano statystycznie znaczącą poprawę poziomu glukozy we krwi 

w teście tolerancji oraz przygodnej glukozy w surowicy 136,4±6,36 

mg/mL/min [33]. Przeciwcukrzycowy wpływ Trigonelli może być 

związany z 4-aminohydroksyizoleucyną, która działa na zwiększenie 

wrażliwości tkanek na insulinę [19,35]. Inne badanie, prowadzone przez 

Gupta i współpracowników, wykazało znaczną redukcję stężenia glukozy 

na czczo we krwi z 148,3 do 119,9mg/dl. Również poziom HbA1c obniżył 

się z 8,25 do 7,54%. Udowodniono także, iż nasiona kozieradki 

zmniejszają insulinooporność. Badanie to zostało przeprowadzone na 25 
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pacjentach z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 2. Podczas eksperymentu 

podawano 1g ekstraktu z kozieradki lub odpowiednio próbę placebo, 

obserwację prowadzono przez okres dwóch miesięcy. Pacjenci otrzy-

mywali również leki hipoglikemizujące, jeśli poziom glikemii był 

niedostateczny [36,37]. To samo badanie potwierdziło również korzystny 

wpływ tych nasion na poziom trójglicerydów i cholesterolu HDL (p<0,05). 

Według przeprowadzonego badania przy podawaniu pacjentom 1g/dobę 

wodno-alkoholowego wyciągu z nasion kozieradki następuje redukcja 

poziomu trójglicerydów we krwi z 184,2mg/dl do 131,0mg/dl oraz wzrasta 

poziom cholesterolu HDL z 45,3mg/dl do 47,2mg/dl [37]. Podobne wyniki 

uzyskano w obserwacji 60 pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy swoją dietę 

suplementowali 25g sproszkowanych nasion kozieradki każdego dnia przez 

okres 24 tygodni. Wyniki pokazują, iż poziom cholesterolu całkowitego, 

cholesterolu LDL oraz trójglicerydów zmniejszył się o około 14-16%, 

a poziom cholesterolu HDL wzrósł o ok. 10% [31,38]. 

4. Czarnuszka siewna (Nigella sativa) 

Jest to roślina jednoroczna do 40 cm wysokości. Posiada delikatne 

pędy i liście o kolorze jasnozielonym. Na szczycie pędów znajdują się 

pięciopłatkowe kwiaty. Owoc stanowi mieszek, w którym dojrzewają 

czarne nasiona [39]. W nasionach N. sativa znajdują się alkaloidy 

diterpenowe: m.in. nigellina oraz rzadko występujące w roślinach alkaloidy 

indazolowe [40]. Ponadto zawierają olejki eteryczne, które stanowią 

ok. 0,4-2,5% [41] oraz tymochinoni nigellon [39]. Zawartość tymochinonu 

oscyluje w granicach 24-25% [42]. W składzie nasion czarnuszki 30-50% 

to olej, który zawiera 85% nienasyconych kwasów tłuszczowych (linolowy 

55,6%, oleinowy 23,4%, α-linolenowy 0,4–1% oraz rzadko występujący 

eikozadienowy 2,6–3%) oraz kwasy (oleomirystynowy, oleopalmitynowy, 

margarynowy, margarooleinowy). Z kwasów tłuszczowych nasyconych 

znajduje się palmitynowy (12,5%) arachidowy, behenowy, lignocerynowy, 

mirystynowy, stearynowy. Innymi substancjami zawartymi w nasionach 

N. sativa są glikozydy flawonoidowe, kwercytyna oraz saponiny. Około 

35% stanowią węglowodany a białka w granicach 22%, które zawierają 

aminokwasy takie jak fenyloalaninę, izoleucynę, leucynę, lizynę, 

metioninę, treoninę, tryptofan, walinę. Związki mineralne będące 

składnikiem nasion to m.in. sole wapnia, magnezu, żelaza, sodu, potasu, 

selenu i cynku, z witamin zaś, głównie znajdziemy B1 i B6 [40].Z badań 

przeprowadzonych na szczurach wynika, że mechanizm działania 

czarnuszki polega na obniżeniu stresu oksydacyjnego, poprawie 

wrażliwości komórek trzustki oraz na poprawie metabolizmu glukozy 

i zwiększonym wydzielaniu insuliny. Zaobserwowano również redukcję 

jelitowej absorpcji glukozy [43]. Dzięki zawartej w nasionach N. sativa 
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kwercetynie u szczurów, jak również myszy zaobserwowano wzrost 

wydzielania insuliny przez komórki beta trzustki średnio o około 44-70%. 

Redukcja stresu oksydacyjnego wynika głównie z działania kwercetyny na 

wolne rodniki [40,44].W innym badaniu przeprowadzonym na szczurach 

dowiedziono również, że zawarte w nasionach czarnuszki olejki eteryczne 

i tymochinon spowodowały obniżenie poziomu glukozy i zwiększone 

wydzielanie insuliny [45]. W najnowszych obserwacjach, które 

przeprowadzono wśród pacjentów chorujących na cukrzycę typu 

2 wykazano obniżenie stężenie glukozy we krwi na czczo, hemoglobiny 

glikowanej jak również zwiększoną wrażliwość komórek beta trzustki. 

Eksperyment ten został przeprowadzony u 94 pacjentów, podzielonych na 

3 grupy. Każda z grup otrzymywała inną dawkę (1, 2 i 3g/dobę przez 

3 miesiące) czarnuszki siewnej w kapsułkach. Najlepsze efekty terapeuty-

czne zaobserwowano u pacjentów otrzymujących 2g/dobę leku ziołowego. 

Poziom glukozy na czczo zmniejszył się o 45, 62 i 56mg/dl po 4, 8 i 12 

tygodniach. Natomiast poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c został 

zredukowany o 1,52% po 12 tygodniach. Będący odzwierciedleniem 

insulinooporności wskaźnik HOMA-IR (homeostasis model assessment 

of insulin resistance) uległ istotnemu zmniejszeniu (p<0,01). Zanotowano 

także poprawę funkcjonowania komórek β. Zauważono również, że dawka 

3g/dobę nie wpływa negatywnie na funkcje wątroby oraz nerek [46]. 

W kolejnym badaniu, które było prowadzone przez okres jednego roku, 

 u 114 pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 również zaobserwowano 

korzystne działanie nasion czarnuszki siewnej. Pacjenci ci leczeni 

standardowymi lekami doustnymi przydzieleni zostali do 2 grup (1 grupa 

57 osób otrzymywała placebo a druga grupa N. sativa). W tym przypadku 

również dowiedziono obniżenia insulinooporności oraz wzrost aktywności 

komórek beta trzustki (mierzonej wartością HOMA-IR). Ponadto wartości 

glikemii na czczo u pacjentów spożywającej czarnuszkę uległy 

zmniejszeniu o ok. 20mg/dl. W wynikach hemoglobiny glikowanej również 

nastąpiła poprawa (Tab.1) [47]. 

Warto również zwrócić uwagę na badanie, które zostało przeprowadzone  

W celu sprawdzenia  wpływu nasion N. sativa na profil lipidowy pacjentów 

chorych na cukrzycę typu 2. W tym celu została zebrana grupa 94 pacjentów 

i podzielona na 3 grupy dawkowania (po 1, 2 i 3g przez 12 tygodni). 

Wszyscy pacjenci zostali poddaniu badaniu na poziomu cholesterolu 

wysokiej gęstości (HDL). W grupie gdzie dawkowanie zostało przyjęte 

2g/dobę wykazano znaczącą redukcję trójglicerydów (TG), cholesterolu 

całkowitego (TC) i LDL oraz zwiększenie stężenia cholesterolu HDL 

w porównaniu z wyjściowymi wynikami i pozostałymi grupami. W grupie N. 

sativa również zaobserwowano obniżenie insulinooporności o 17% 

obliczonej według współczynnika insulinooporności HOMA-IR (Tab.2) [48]. 
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Tab.1 Porównanie badanych parametrów pacjentów przyjmujących N. sativa i w grupie 

kontrolnej 

badany 

parametr 

grupa przed 

badaniem 

po 6 

miesiącach 

po 12 

miesiącach 

Glukoza na 

czczo(mg/dl) 

N. sativa 195±6,57 164±5,97 172±5,83 

kontrolna 180±5,75 185±5,59 180±5,59 

HbA1c(%) N. sativa 8,6±0,13 7,8±0,22 8,2±0,14 

kontrolna 8,2±0,12 8,3±0,13 8,5±0,14 

HOMA-IR N. sativa 3,0±0,24 2,4±0,17 2,5±0,18 

kontrolna 2,5±0,17 2,7±0,19 2,5±0,15 

Aktywność 

komórek β 

(%) 

N. sativa 45,8±3,73 57,6±4,77 58,6±4,61 

kontrolna 59,4±4,93 58,3±4,34 56,6±3,51 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [47] 

Tab.2 Porównanie badanych parametrów pacjentów przyjmujących N. sativa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [48] 

 

 

Badany 

 parametr 

wyniki 

przed 

badanie

m 

wyniki w kolejnych tygodniach 

4 8 12 

TG (mg/dl) 191,76 

±27,10 

153,32 

±23,23 

158,37 

±30,88 

149,18 

±22,75 

Redukcja (%)   20 17,4 22,2 

TC  (mg/dl) 195,24 

±7,38 

173,12 

±7,74 

165,63 

±8,44 

173,5 

±10,44 

Redukcja (%)  11,3 15,2 11,1 

LDL (mg/dl) 125,84 

±8,67 

113,05 

±6,73 

105,29 

±6,78 

104,71 

±9,37 

Redukcja (%)  10,1 16,3 16,8 

HDL (mg/dl) 43,94 

±3,45 

46,58 

±2,81 

43,00 

±2,97 

45,35 

±3,35 

Redukcja/Wzrost 

(%) 

 6 2,1 3,2 
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5. Imbir lekarski (Zingiber officinale  Roscoe) 

Jest to roślina zielna o kłączu podzielonym na bulwiaste odcinki [49] 

o długości do 10 cm. Z bulw wyrastają liściaste łodygi o długości ok. 1m. 

Z łodygi wyrastają pędy z kwiatostanem. Korowa warstwa imbiru otoczona 

jest walcem osiowym, w którym rozmieszczone są wiązki przewodzące 

zawierające skrobię [50]. Kłącze stanowi surowiec i ma charakterystyczny 

ostry smak i aromat. Zawiera ono 0,6-3% olejku eterycznego oraz 

substancje nielotne – żywice [49]. Połowę składu olejku stanowi 

seskwiterpen zingiberen, a resztę skrobia oraz kwasy organiczne (szczawio-

wy, jabłkowy i bursztynowy) [50]. Ponadto znajdziemy również mikro-

elementy takie jak potas, magnez, żelazo, mangan oraz witaminę B6 [18]. 

W jednym z badań przeprowadzonych wśród pacjentów chorych na 

cukrzycę typu 2 poddano ocenie efekty działania imbiru lekarskiego na 

wybrane parametry biochemiczne krwi. W tym celu 64 pacjentów podzie-

lono na 2 grupy (jedna otrzymała placebo, druga 2g imbiru). Przed i po 

2 miesięcznej interwencji sprawdzono m.in. stężenie glukozy we krwi na 

czczo, HbA1c, profil lipidowy (cholesterol całkowity, LDL, HDL, 

trójglicerydy). Obliczono również wskaźniki insulinooporności według 

HOMA-IR oraz QUICKI (Quantitative Insulin Sensitivity Check Index). 

Badanie wykazało, że w grupie, w której podawano imbir, u pacjentów 

zaobserwowano obniżone stężenie w zakresie kilku parametrów: insuliny 

(11,0±2,3 vs 12,1±3,3; p<0,001), frakcji LDL cholesterolu (67,8±27,2 vs 

89,2±24,9; p<0,04), triglicerydów (127,7±43,7 vs 128,2±37,7; p<0,03). 

Ponadto w porównaniu z grupą kontrolną obniżeniu uległ współczynnik 

HOMA-IR (3,9±1,09 vs 4,5±1,8; p<0,002), natomiast wartość wskaźnika 

QUICKI uległa zwiększeniu (0,313±0,012 vs 0,308±0,012; p<0,005). 

Nie zanotowano zmian w wartościach glukozy na czczo, cholesterolu 

całkowitego, HDL i HbA1c [51]. 

W innej analizie przeprowadzonej na 70 chorych na cukrzycę typu 

2 sprawdzono wpływ imbiru na stan glikemii, profil lipidowy i niektóre 

markery stanu zapalnego – CRP (C Reactive Protein) i PGE2 

(Prostaglandin E2). Grupę pacjentów podzielono na otrzymujących 

1600mg imbiru i tyle samo mąki pszennej przez 12 tygodni. Po zako-

ńczeniu badania, wyniki wykazały, że znacząco (p<0,05) zmniejszyły się 

parametry (HbA1c, insuliny, HOMA-IR, trójglicerydy, cholesterol 

całkowity, CRP i PGE) w porównaniu z grupą otrzymującą placebo [52].  

W badaniu przeprowadzonym w 2015 r sprawdzono wpływ działania 

imbiru na stężenie glukozy we krwi na czczo, na HbA1c, apolipoproteiny B 

(Apo B), apolipoproteiny AI (Apo A-I) i malonodialdehydu (MDA) 

u pacjentów z cukrzycą typu 2. 41 pacjentów podzielono na 2 grupy. 

22 osoby otrzymywały placebo a 19 osób sproszkowany imbir – 2g przez 
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12 tygodni. Badanie to dowiodło, że w grupie przyjmującej imbir znacznie 

obniżył się poziom glukozy we krwi, HbAc1, Apo B, Apo AI i MDA 

w stosunku do grupy placebo [53]. 

Tab. 3 Porównanie badanych parametrów w grupie przyjmującej placebo i imbir 

badany 

parametr 
grupa 

przed 

badaniem 
po badaniu różnica 

Glukoza 

na czczo 

(mg/dl) 

Imbir 161,50±58,01 142,09±47,90 -19,41±18,83 

Placebo 155,47±81,83 157,10±81,83 1,63±4,28 

HbA1c 

(%) 

Imbir 7,37±1,86 6,60±1,26 -0,77±0,88 

Placebo 7,30±1,31 7,32±1,32 0,02±0,16 

Apo B 

(mg/dl) 

Imbir 92,95±39,44 80,50±36,69 -12,45±10,57 

Placebo 89,21±20,67 

 

 

90,07±20,48 0,86±0,57 

 Apo A-I 

(mg/dl) 

Imbir 141,36±68,43 161,91±71,73 20,54±14,74 

 Placebo 119,55±3,73 118,85±3,89 -0,70±1,23 

MDA 

(nmol/ml) 

Imbir 3,75±1,38 2,90±0,98 -0,85±1,08 

Placebo 2,89±0,66 2,95±0,69 0,06±0,08 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [53] 

6. Aloes zwyczajny (Aloe vera) 

Aloesy są to wiecznie zielone byliny oraz krzewy o charakterze 
sukulentów (mają zdolność magazynowania wody). W lecznictwie 
wykorzystywane są różne surowce i z różnych gatunków aloesów. 
W przypadku leczenia cukrzycy największe znaczenie ma żel aloesowy 
otrzymywany z aloesu zwyczajnego oraz sok aloesowy z aloesu 
drzewiastego. Sok aloesowy zawiera frakcje polisacharydowe, które mają 
aktywność immunostymulującą oraz przeciwcukrzycową. Działanie 
przeciwcukrzycowe aloesu jest skutkiem przede wszystkim aktywności 
antyoksydacyjnej związków fenolowych pochodnych aloerozyny. 
W aloesie występują również enzymy antyoksydacyjne. Oprócz wyżej 
wymienionych składników znajdziemy również witaminę C, E, karo-
tenoidy, flawonoidy oraz charakterystyczne dla tej rośliny związku 
antrachinonowe [54].  

Grupa badaczy z Iranu przeprowadziła badanie wpływu żelu 
aloesowego na poziom glukozy we krwi oraz stężenie lipidów u pacjentów 
diabetologicznych z rozpoznaną dyslipidemią. Pacjenci nie przyjmowali 
żadnych leków hipolipemicznych a otrzymywana terapia hipoglikemiczna 
(2 x 5mg gliburydu oraz 2 x 500mg metforminy) nie przynosiła poprawy 
wyrównania metabolicznego. Grupę 60 pacjentów w wieku 40-60 lat 
podzielono na otrzymującą placebo oraz przyjmującą kapsułki z 300mg 
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aloesu przez 2 miesiące co 12 godzin. Badanie wykazało, że w grupie osób 
otrzymującej kapsułki z aloesem obniżył się poziom glukozy we krwi na 
czczo, HbA1c, cholesterol całkowity (TC) oraz cholesterol frakcji LDL, ale 
bez znaczącego wpływu na poziom innych lipidów we krwi i w wątrobie. 
Działań niepożądanych nie odnotowano (Tab.4) [55]. 
 

Tab. 4 Porównanie badanych parametrów w grupie przyjmującej placebo oraz aloes 

badany 

parametr 
grupa 

Przed 

badaniem 
po badaniu 

zmiana 

wartości 

badanych 

parametrów 

(%±SD) 

Glukoza 

(mg/dl) 

Aloes 173±19,6 167,8±32,8 4,8±14,7 ↓ 

Placeb

o 
184±31,1 191,2±42,9 5,2±25,1 ↑ 

HbA1c 

(%) 

Aloes 7,3±1,1 6,6±1,1 8,1±18,0 ↓ 

Placeb

o 

7,3±1,4 7,8±1,8 6,8±24,0 ↑ 

TC 

(mg/dl) 

Aloes 242,3±39,4 217,9±28,2 8,3±17,0 ↓ 

Placeb

o 
227±31,4 181±42,9 18,9±22,2 ↓ 

LDL 

(mg/dl) 

Aloes 134,8±20,2 125,7±15,2 4,5± 21,1 ↓ 

Placeb

o 
123,4±20,2 100,6±25,4 16,4± 25,5 ↓ 

Trójglicerydy 

(mg/dl) 

Aloes 308±103,6 210,8±79,1 30± 22,2↓ 

Placeb

o 
341,4±128 169,7±76,9 45± 26,7 ↓ 

HDL 

(mg/dl) 

Aloes 44,9±13,8 43±10,9 2± 31,6 ↓ 

Placeb

o 
48,4±13,2 44,2±8,8 0,4±41,5 ↓ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [55]; SD – odchylenie standardowe; ↓ - 

obniżenie; ↑- podwyższenie 

Inne badanie przeprowadzone wśród 136 otyłych osób ze stanem 

przedcukrzycowym lub wczesną nieleczoną cukrzycą miało określić wpływ 

aloesu na masę ciała, BFM (body fat mass), czyli masę tkanki tłuszczowej,  

glikemię na czczo, stężenie insuliny w surowicy oraz insulinooporność 

(HOMA-IR). W tym celu przydzielono pacjentów do grupy kontrolnej oraz 

przyjmującej aloes. Badane parametry oceniano na początku interwencji 

i po 4 i 8 tygodniach. W 8 tygodniu masa ciała została zredukowana 

średnio o 1%, natomiast masa tkanki tłuszczowej ulega zmianie o ok. 4% 

(w grupie placebo masa ciała nieznacznie wzrosła a BFM pozostał bez 

zmian). Poziom insuliny w surowicy obniżył się z 12,1µIU/mL do 

11,1µIU/mL zaś wskaźnik HOMA-IR z 3,5 do 3,1 (w 4 tygodniu wynosił 

2,8). W 8 tygodniu poziom glukozy na czczo miał tendencję spadkową 

w grupie badanej z 115,2mg/dl do 112,1mg/dl [56]. 
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7. Podsumowanie 

Cukrzyca bez wątpienia jest chorobą cywilizacyjną i może stanowić 

duże zagrożenie dla zdrowia. Coraz częstsze zachorowania na cukrzycę 

typu 2 skłaniają naukowców z całego świata do szukania nowych 

właściwości naturalnych surowców roślinnych. Badania substancji 

aktywnych zawartych w roślinach, wykazały korzystny wpływ składników 

odżywczych występujących w surowcach roślinnych na zwiększenie 

wrażliwości tkanek na insulinę i wyrównanie metaboliczne wyrażone 

zmniejszeniem insulinooporności, poprawą profilu glikemii i normalizacją 

profilu lipidowego. 

 

Literatura  
1. http://www.who.int/diabetes/en/ z dn. 29.02.2015r 

2. Susane Holst Cukrzyca. Objawy, przyczyny, leczenie, profilaktyka KDC 2007, 

s. 9 i 19  

3. Jarosz M. Cukrzyca. Zapobieganie i leczenie. PZWL, Warszawa 2007, Str 7 

4. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2015 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Diabetologia 

Kliniczna PTD 2015, tom 4, suplement A 

5. Kokot F. Choroby wewnętrzne, PZWL Warszawa 2001 rozdz. XI „Zaburzenia 

przemiany materii‖ str 892-954 

6. Tatoń J. i wsp., Endokrynologia otyłości: wpływ systemowych regulacji 

endokrynnych na homeostazę energii. Otyłość. Zespół metaboliczny. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL; wyd. 1, 2007, 148-167. 

7. Deiss D, Bolinder JP, Improved glycemic control in poorly controlled patients 

with type 1 diabetes using real-time continuous glucose monitoring. Diabetes 

Care, 29,2006 s. 2730 

8. Rossner S, Neovius M, Mattsson A, Marcus C, HOMA -IR and QUICKI: 

decide on a general standard instead of making further comparisons. Acta 

Paediatr, 99, 2010 s.1735 

9. Coates PA,  A glimpse of the ‗natural history‘ of established type 2 (non-

insulin dependent) diabetes mellitus from the spectrum of metabolic and 

hormonal responses to a mixed meal at the time of diagnosis. Diabetes Res 

Clin Pract, 26, 1994 s.177 

10. Polonsky KS i wsp.,  Abnormal patterns of insulin secretion in non-insulin-

dependent diabetes mellitus. N Engl J Med.; 318, 1988 s.1231 

11. Reaven G i wsp., Obesity, insulin resistance, and cardiovascular disease. 

Recent. Prog. Horm. Res, 59, 2004 s.207 

12. Reaven G,  Insulin Resistance: Associated Abnormalities and Clinical 

Syndromes, Journal Clinical Endocrinology Metabolism, 6,2009 s. 8 

13. Nolan ChJ. i wsp.,  Type 2 diabetes across generations: from pathophysiology 

to prevention and management, LINK: Lancet; 378, 2011 s. 69 

14. Ciborowska H, Rudnicka A Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego 

człowieka PZWL 2014, str. 413 



 
Anna Izydorczak , Lena Replin , Katarzyna Kowalcze 

 

274 

15. Oberbeil K Prawda i mity na temat cukru KDC Warszawa 2009r st.r 59-60 

16. http://ajurweda.com/ z dn. 25.03.2015r  

17. Moszczyński P. Kwartet śmierci. Cz. III. Cukrzyca. Wiad Ziel 2002 12:10 

18. Kania M, Derebecka N Surowce roślinne w cukrzycy typu 2 Borgis - Postępy 

Fitoterapii 2/2010, s. 76-84  

19. Rutkowska E, Smutkiewicz A, Han-Marek M Zioła w terapii wspomagającej 

leczenie cukrzycy Postępy Fitoterapii 3/2006, s. 155-162  

20. Gawęda M Kręgosłup-Drzewo życia. Zioła. Warszawa 2001 s.147-149 

21. Yamashita T, Yasuda K, Ikeda K, Kizu H, Kameda Y, et al. J Agric Mulberry 

(Morus alba) leaves as human food: a new dimension of sericulture. Food 

Chem 2001;49:4208. 

22. http://food-forum.pl/morwa-biala-obniza-poziomu-cukru-i-cholesterolu/ z dn. 

25.03.2015 

23. Katsube T, Imawaka N, Kawano Y i wsp. Antioxidant flavonol glycosides in 

mulberry ( Morus alba L.) leaves isolated based on LDL antioxidant activity. 

Food Chem 2006; 97:25-31.   

24. Musabayane CT, Bwititi PT, Ojewole JA. Effects of oral administration of 

some herbal extracts on food consumption and blood glucose levels in normal 

and streptozotocin-treated diabetic rats. Methods Find Exp Clin Pharmacol 

2006; 28:223-8. 

25. Asano N, Oseki K, Tomioka E i wsp. N-containing sugars from Morus alba 

and their glycosidase inhibitory activities. Carbohydr Res 1994; 17, 

259(2):243-55. 

26. Greń A Postępy Fitoterapii 4/2012, s. 220-225 

27. Naowaboota J, Pannangpetcha P, Kukongviriyapana V, Kukongviriyapanb U,  

Nakmareongb S, Itharatc A Mulberry leaf extract restores arterial pressure in 

streptozotocin-induced chronic diabetic rats Nutrition Research 29 (2009) 

602–608 

28. Hunyadi A, Martins A, Zupkó I In Vivo Anti-Diabetic Activity of Morus alba 

Leaf Extract on Type II Diabetic Rats. Phytother Res. 2013 Jun;27(6):847-51 

29. Mohammad Reza Hajizadeh, Ebrahim Eftekhar, Fatemeh Zal, Aida Jafarian, 

Zohreh Mostafavi-Pour Mulberry Leaf Extract Attenuates Oxidative Stress-

Mediated Testosterone Depletion in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats Iran 

J Med Sci March 2014; Vol 39 No 2 

30. Yihai Wang, Limin Xiang, Chunhua Wang, Chao Tang, Xiangjiu He 

Antidiabetic and Antioxidant Effects and Phytochemicals of Mulberry Fruit 

(Morus alba L.) Polyphenol Enhanced Extract. July 30, 2013 

31. Ożarowski A, Jaroniewski W Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. 

Warszawa 1989r str. 207-208 

32. Gumowska I Ziółka i my. Warszawa 1983 s. 76-77 

33. Basch E, Ulbricht C, Kuo G, Szapary P, Smith M Therapeutic Applications 

of Fenugreek Altern Med Rev 2003;8(1):20-27 

34. Lu FR1, Shen L, Qin Y, Gao L, Li H, Dai Y. Clinical observation on 

trigonella foenum-graecum L. total saponins in combination with 

sulfonylureas in the treatment of type 2 diabetes mellitus. Chin J Integr Med. 

2008 Mar;14(1):56-60 



 
Fitoterapia w cukrzycy typu 2 

 

275 

35. Syed Ibrahim Rizvi, Neetu Mishra Traditional Indian Medicines Used for the 

Management of Diabetes Mellitus Journal of Diabetes Research Volume 2013, 

Article ID 712092,  

36. Arjuna B Medagama, Ruwanthi Bandara The use of Complementary and 

Alternative Medicines (CAMs) in the treatment of diabetes mellitus: is 

continued use safe and effective? Nutrition Journal 2014, 13:102 

37. Gupta A, Gupta R, Lal B: Effect of Trigonella foenum-graecum (fenugreek) 

seeds on glycaemic control and insulin resistance in type 2 diabetes mellitus: 

a double blind placebo controlled study.J Assoc Physicians India 2001, 

49:1057-1061. 

38. Sharma RD, Sarkar DK, Hazra B, et al. Hypolipidaemic effect of fenugreek 

seeds: a chronic study in non-insulin dependent diabetic patients. Phytother 

Res 1996;10:332-334. 

39. Senderski ME Prawie wszystko o ziołach poradnik 2007 r s. 251-252 

40. Mańkowska D, Bylka W. Nigella sativa L. – związki czynne, aktywność 

biologiczna. Herba Polonica Vol. 55 No 1 2009 s 111-112 

41. Nickavar B, Mojab F, Jayidnia K, Amoli MA. Chemical composition of the 

fixed and volatile oils of Nigella sativa L. from Iran. Z Naturforsch 2003; 

58(9-10):629-631. 

42. El-Dakhakhny M, Madi NJ, Lembert N, Ammon HPT. Nigella sativa oil, 

nigellone and derived thymoquinone inhibit synthesis of 5-lipoxygenase 

products in polymorphonuclear leukocytes from rats. J Ethnopharmacol 2002; 

81:161-4. 

43. Mansi KMS. Effects of Oral Administration of Water Extract of Nigella sativa 

on Serum Concentrations of Insulin and Testosterone in Alloxan - induced 

Diabetic Rats. Pakistan J Biol Sci 2005; 8(8):1152-6. 

44. Alam MM, Meerza D, Naseem I. Protective effect of quercetin on 

hyperglycemia, oxidative stress and DNA damage in alloxan induced type 

2 diabetic mice. Life Sci. 2014 Jul 25;109(1):8-14 

45. Kanter M. Effects of Nigella sativa and its Major Constituent, Thymoquinone 

on Sciatic Nerves in Experimental Diabetic Neuropathy. Neurochemical 

Research 2008; 33: 87- 96. 

46. Bamosa A, Kaatabi H, Lebdaa FM, Elq AM, Al-Sultanb A Effect of Nigella 

sativa seeds on the glycemic control of patients with type 2 diabetes mellitus 

2010; 54(4):344-54.  

47. Kaatabi H, Bamosa AO, Badar A, Al-Elq A, Abou-Hozaifa B, Lebda F, Al-

Khadra A, Al-Almaie S. Nigella sativa Improves Glycemic Control and 

Ameliorates Oxidative Stress in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: 

Placebo Controlled Participant Blinded Clinical Trial.  2015 Feb 23;10(2)  

48. Kaatabi H, Bamosa AO, Lebda FM, Al Elq AH, Al-Sultan AI. Favorable 

impact of Nigella sativa seeds on lipid profile in type 2 diabetic patients. 

J Family Community Med. 2012 Sep;19(3):155-61  

49. Lisowski W, Kowalczyk A, Jamontt J Kłącze imbiru – zastosowanie lecznicze 

oraz składniki czynne Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2004, s. 71-76 

50. Grys A, Łowicki Z, Parus A Właściwości lecznicze imbiru ( Zingiber officinale 

Roscoe) Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2010, s. 42-45  



 
Anna Izydorczak , Lena Replin , Katarzyna Kowalcze 

 

276 

51. Mahluji S, Attari VE, Mobasseri M, Payahoo L, Ostadrahimi A, Golzari SE. 

Effects of ginger (Zingiber officinale) on plasma glucose level, HbA1c and 

insulin sensitivity in type 2 diabetic patients. Int J Food Sci Nutr. 2013 

Sep;64(6):682-6  

52. Arablou T, Aryaeian N, Valizadeh M, Sharifi F, Hosseini A, Djalali M. 

The effect of ginger consumption on glycemic status, lipid profile and some 

inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Food Sci 

Nutr. 2014 Jun;65(4):515-20  

53. Khandouzi N, Shidfar F, Rajab A, Rahideh T, Hosseini P, Mir Taheri M.The 

effects of ginger on fasting blood sugar, hemoglobin a1c, apolipoprotein B, 

apolipoprotein a-I and malondialdehyde in type 2 diabetic patients. Iran J 

Pharm Res. 2015 Winter;14(1):131-40.  

54. Błach-Olszewska Z, Dobryszycka W, Kowal-Gierczak B Fitoterapia i leki 

roślinne 2007 r s 216-217 

55. Huseini HF, Kianbakht S, Hajiaghaee R, Dabaghian FH. Anti-hyperglycemic 

and anti-hypercholesterolemic effects of Aloe vera leaf gel in hyperlipidemic 

type 2 diabetic patients: a randomized double-blind placebo-controlled 

clinical trial. Planta Med. 2012 Mar;78(4):311-6 

56. Choi HC, Kim SJ, Son KY, Oh BJ, Cho BL Metabolic effects of aloe vera gel 

complex in obese prediabetes and early non-treated diabetic patients: 

randomized controlled trial Nutrition 2013 29(9):1110-4. 

Fitoterapia w cukrzycy typu 2 

Streszczenie 

Cukrzyca jest chorobą, na którą choruje coraz więcej osób. Szacuje się, że w 2030 roku 

będzie dotyczyła 360 mln osób, dlatego też określa się tę chorobę mianem epidemii 
XXI wieku. Choroba postępuje stopniowo, zatem na początku choroby pacjent może nie 

odczuwać objawów. W związku z tym przed wystąpieniem pierwszych objawów należy 

podjąć działania profilaktyczne, takie jak dbałość o racjonalną dietę z ograniczeniem 

węglowodanów prostych i tłuszczów nasyconych oraz codzienną aktywność fizyczną. 
Naukowcy z różnych ośrodków badawczych na świecie szukają nowych substancji 

aktywnych i surowców roślinnych w leczeniu cukrzycy typu 2. Coraz więcej badań 

wskazuje na profilaktyczne i terapeutyczne działanie substancji czynnych zawartych 

w różnych surowcach roślinnych. Badania potwierdzają skuteczność działania między 
innymi w zwiększeniu wrażliwości tkanek na działanie insuliny, obniżaniu stężenia glukozy 

we krwi czy normalizacji stężenia lipidów. Roślinami, które mają wymienione wyżej 

działanie są m.in. morwa biała, kozieradka pospolita, czarnuszka siewna, imbir lekarski czy 

aloes zwyczajny. 
Słowa kluczowe: profilaktyka, cukrzyca typu  2, substancje czynne, rośliny lecznicze  

Phytotherapy in type 2 diabetes mellitus 

Abstract 

Diabetes is a disease, which suffers more and more people. It is estimated that in 2030 will 

affect 360 million people, which is why this disease is defined as the XXI century epidemic. 

The disease progresses gradually so patient may not feel any symptoms at first. Therefore, 
before the first symptoms we should take preventive measures, such as taking care 

of rational restricted diet of simple carbohydrates and saturated fat, and daily physical 
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activity. Scientists from various research centers in the world are looking for new active 

substances and plant materials in the treatment of type 2 diabetes mellitus. More and more 

research shows the preventive and therapeutic effect of the active substances contained 

in different plant materials. Tests confirm the efficacy for example in increasing tissue 
sensitivity to insulin, lowering blood glucose, or normalization of blood lipids. Plants, which 

have the above-mentioned effect include white mulberry, fenugreek, black cumin leaves, 

ginger and aloe vera marshmallow. 

Keywords: prevention, type 2 diabetes , active substances , medicinal plants 
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