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Wstęp
Wiedza i postęp w nauce są istotnymi czynnikami, które wpływają na
powstawanie innowacji i rozwój gospodarki.
Ta monografia wieloautorska stanowi owoc interdyscyplinarnej refleksji nad
zagadnieniem: wiedzy i technologii, które są motorem rozwoju gospodarki i ma na
celu zaprezentowanie artykułów o różnorodnej tematyce. Autorzy opracowań
umieszczonych w
tej monografii z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i
weterynaryjnych prezentują aktualny stan wiedzy z różnych dziedzin nauki, a także
przedstawiają własne badania poszerzając zakres dotychczasowej wiedzy .
Autorzy mają nadzieją, że niniejsza monografia rozbudzi w czytelniku chęć do
poszukiwania nowych rozwiązań.

Agnieszka Synowiec.

5|Strona

Dr Renata Włodarczyk1

TECHNOLOGIE WODOROWE – WODOROWE OGNIWA PALIWOWE

Streszczenie:
W opracowaniu przedstawiono analizę możliwości wykorzystania wodoru
w generatorach produkcji energii elektrycznej i ciepła zwanych ogniwami paliwowymi. Przedstawiono
zasadę działania ogniw paliwowych i klasyfikację z uwzględnieniem rodzajów stosowanych
materiałów, temperatury pracy, wytwarzanej mocy. Szczególną uwagę skupiono na funkcjach
elementów pojedynczej celi ogniwa paliowego, materiałów z jakich są one wytwarzane oraz
technologię produkcji. W dalszej części zanalizowano metody wytwarzania wodoru stosowane
w przemyśle na szeroką skalę oraz propozycje produkcji wodoru z wykorzystaniem energetyki
odnawialnej. Uwzględniono rodzaje surowców stosowanych do produkcji wodoru, przedstawiono
procesy, aby w końcowej części zapoznać z metodami magazynowania wodoru zarówno w postaci
gazowej, jak i ciekłej. W podsumowaniu przedstawiono perspektywę rozwoju technologii wodorowych
ogniw paliwowych w najbliższych latach ze wskazaniem na szczególny rodzaj ogniwa.
Słowa kluczowe: wodór, paliwa alternatywne, infrastruktura wodorowa, ogniwa paliwowe

Wprowadzenie
Ocieplenie klimatu, anomalie pogodowe, zanieczyszczenie środowiska, to tylko
niektóre problemy wywołane silnie rozwijającą się gospodarką i stale rosnącym
zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Pogłębiające się zmiany klimatyczne są
już w tej chwili zagadnieniami poruszanymi przez międzynarodową społeczność
i przedstawicieli sektorów energetycznych.
Energetyka odnawialna stanowi obecnie silnie docenianą propozycję produkcji
energii, ograniczając jednocześnie negatywny wpływ działalności energetycznej na
środowisko naturalne, poprawiając efektywność produkcji energii i zapewniając
krajom bezpieczeństwo energetyczne. Energetyka odnawialna wykorzystuje energię
ze źródeł, których zasób odnawia się w krótkim czasie, bez deficytu dla danego
źródła. Do odnawialnych źródeł energii zalicza się więc: wiatr, promieniowanie
słoneczne, energię pływów morskich i fal morskie, ciepło skumulowane pod
powierzchnią Ziemi.

1

Katedra Inżynierii Energii, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska
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W świetle obecnych problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska
naturalnego, atrakcyjnym nośnikiem energii wydaje się być wodór; produktem
spalania wodoru jest woda. Gaz ten ma niską energię inicjacji zapłonu (przez co
spalanie jest sprawniejsze), a jego zapasy w postaci wody są praktycznie
niewyczerpalne. Problemy pojawiają się podczas magazynowania wodoru, gdyż, jako
gaz o małej cząsteczce, z łatwością dyfunduje przez metale. Urządzenia,
w których wodór jest spalany, dzięki czemu produkowana jest energia elektryczna
i ciepło (energia chemiczna zawarta w wodorze jest bezpośrednio zamieniania na
energię elektryczną) nazywane są ogniwami paliwowymi. Różnorodność rodzajów
ogniw paliwowych świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu tą tematyką.
Podstawowa klasyfikacja dotyczy rodzaju elektrolitu (jednego z podstawowych
elementów ogniwa). Dzieli się też ogniwa w zależności od sposobu podawania
paliwa, temperatury pracy, wytwarzanej mocy, zastosowania, oraz kształtu stosu.
Zastosowanie ogniw paliwowych rozpatruje się w jednostkach małej i średniej mocy,
jako rozproszone źródła energii elektrycznej i ciepła, generatory podtrzymujące
napięcie podczas awarii, zasilanie przenośnych urządzeń, itp. Ogniwa paliwowe są
już wykorzystywane na statkach kosmicznych, w przemyśle samochodowym do
napędu pojazdów, w wojsku na poligonach, jako urządzenia rozpoznawcze, pojazdy
bezzałogowe, na pokładach łodzi podwodnych, a możliwości zastosowań tego typu
generatorów wciąż można mnożyć.
Mimo wielu światowych sukcesów w zakresie technologii ogniw paliwowych, prace
nad udoskonaleniem ogniw trwają nieprzerwanie. W chwili obecnej pracuje się
intensywnie nad rozwiązaniem kwestii otrzymywania i przechowywania wodoru,
obniżenia kosztów produkcji generatorów, nad miniaturyzacją samego generatora
oraz urządzeń pomocniczych, wydłużeniem żywotności ogniwa. Wymienione
problemy wraz z wysokimi kosztami materiałów, dużą masą oprzyrządowania
i magazynowaniem wodoru (brak infrastruktury wodorowej), stanowią przeszkodę dla
szerszej komercjalizacji tych rozwiązań. Wydłużenie żywotności ogniwa jest możliwe
jedynie

poprzez

zastosowanie

materiałów

spełniających

wymagania

wytrzymałościowe, odporności na korozję, co z kolei przyczyni się do obniżenia
kosztów produkcji samego generatora i w konsekwencji pozwoli na masową
produkcję ogniw.
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1. Ogniwa paliwowe sposobem na wykorzystanie wodoru
Najefektywniejsze wykorzystanie wodoru możliwe jest w ogniwach paliwowych.
W tego typu generatorach, w wyniku elektrochemicznego, bezpłomieniowego
utleniania wodoru na elektrodzie ujemnej i redukcji tlenu na elektrodzie dodatniej,
produkowana jest energia elektryczna a ciepło i woda stanowią produkt uboczny.
Ogromne zainteresowanie technologią wodorowych ogniw paliwowych doprowadziło
do powstania różnego rodzaju odmian wodorowych ogniw z uwzględnieniem
stosowanych materiałów na elektrody, rodzaj elektrolitu i katalizatora, zakres mocy,
temperaturę

pracy,

rodzaje

reakcji

zachodzących

na

elektrodach,

sposób

wykorzystania2,3.
Jednym z najprostszych podziałów ogniw paliwowych, jest klasyfikacja ze względu
na sposób wykorzystania paliwa:
 ogniwa

z

bezpośrednim

wykorzystaniem

danego

paliwa,

np.

przy

bezpośrednim doprowadzeniu paliwa i utleniacza,
 ogniwa z pośrednim wykorzystaniem paliwa, wówczas paliwo jest uzyskiwane
w procesie reformingu (konwersji) czyli do ogniwa doprowadzany jest metan
lub biogaz oraz utleniacz.
Istotnym kryterium podziału jest temperatura pracy ogniwa paliwowego:
 niskotemperaturowe (25-100oC),
 średniotemperaturowe (100-500oC),
 wysokotemperaturowe (500-1000oC),
 super wysokotemperaturowe (powyżej 1000oC).
Najistotniejszą klasyfikacją z punktu widzenia zastosowania ogniw paliwowych jest
rodzaj stosowanego elektrolitu. W zależności od rodzaju elektrolitu, a tym samym
jonów, jakie przepływają przez elektrolit, wyróżnia się pięć głównych typów ogniw
paliwowych, powszechnie wykorzystywanych na całym świecie. Należą do nich:
ogniwo alkaliczne (AFC - Alkaline Fuel Cell), ogniwo paliwowe wykorzystujące kwas
fosforowy (V) jako elektrolit (Phosphoric Acid Fuel Cell - PAFC), ogniwo paliwowe,
2

3

C. Song, Fuel processing for low-temperature and high-temperature fuel cells. Challenges, and
st
opportunities for sustainable development in the 21 century, Catalysis Today, 77 (2002) 17-49,
A. Kirubakaran, S. Jain, R. K. Nema, A review on fuel cell technologies and power electronic
interface, Renewable and Sustainable Energy Rev., 13 (2009) 2430-2440,
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w którym elektrolitem jest ciekły, stopiony roztwór węglanów litu i sodu (Moltel
Carbonate Fuel Cell - MCFC), ogniwo paliwowe z wykorzystaniem tlenków metali
(elektrolitem jest tu stały, ceramiczny tlenek cyrkonu z dodatkiem tlenku itru; Solid
Oxide Fuel Cell -

SOFC) oraz ogniwo paliwowe wykorzystujące membranę

protowymienną (Proton Exchange Membrane Fuel Cell - PEMFC). Wśród
wymienionych ogniw paliwowych, można wyróżnić, te z elektrolitami ciekłymi oraz
stałymi.

Przebieg reakcji elektrochemicznych w wodorowych ogniwach paliwowych
zobrazowano w tabeli 1. Na elektrodzie dodatniej (katodzie) następuje we wszystkich
przypadkach redukcja tlenu, pochodzącego zazwyczaj z powietrza, przy czym
produkty, które powstają w wyniku redukcji tlenu są zależne od pH środowiska.
Reakcje na elektrodzie ujemnej (anodzie) są uzależnione od rodzaju ogniwa, a tym
samym od rodzaju paliwa, środowiska pracy ogniwa (kwaśne, alkaliczne) oraz
rodzaju elektrolitu. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że ogniwa typu MCFC,
SOFC emitują szkodliwy dla środowiska CO2. W ogniwach z membraną
protonowymienną PEMFC oraz w ogniwie z kwasem fosforowym(V), przez elektrolit
przepływa proton, pochodzący z utleniania wodoru (paliwa). W ogniwie alkalicznym
przez elektrolit przepływają jony OH- od katody do anody. W ogniwie ze stopionymi
węglanami przepływają jony CO32-, natomiast jonami migrującymi przez elektrolit
w ogniwie typu SOFC są O2-.

Tabela 1. Reakcje elektrochemiczne w wodorowych ogniwach paliwowyc4
Ogniwo

4

Reakcje na elektrodzie
ujemnej (anodzie)
+

-

+

PEMFC

H2 → 2H + 2e

AFC

H2 + 2OH → 2H2O + 2e

PAFC

H2 → 2H + 2e

MCFC

H2 + CO3 → CO2 + 2e

SOFC

H2 + O2 → H2O + 2e
2CO + O → CO2 + 2e
2CH4 + 4O → 2H2O + CO2 +
8e

-

½ O2 + 2H + 2e → H2O

-

+

Reakcje na elektrodzie
dodatniej (katodzie)

-

-

-

½ O2 + H2O + 2e → 2OH
+

-

-

½ O2 + 2H + 2e → H2O

2-

-

-

-

½ O2 + CO2 + 2e → CO3
-

½ O2 + 2e → O

2-

2-

N. Sammes, Fuel Cell Technology, Reaching Towards Commercialization, Springer, London 2006,
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Pojedyncza

cela

ogniwa

składa

się

elektrolitu/membrany,

elektrod,

na

powierzchni których zachodzą reakcje elektrochemiczne oraz okładek oddzielających
od siebie poszczególne cele. Przekrój poprzeczny elektrod z membraną ogniwa
przedstawia rys. 1. Produkcję połączonych ze sobą membrany z elektrodami –
Membrane Electrode Assembly (MEA), rozpoczyna się od napylania warstwy
dyfuzyjnej na papier węglowy, następnie prowadzi się napylanie warstwy
katalitycznej

z

katalizatorem

i

wreszcie

następuje

łączenie

obu

elektrod

z membraną5. Komercyjnie wytwarzaną membranę (zazwyczaj Nafion ®) należy
wcześniej oczyścić i aktywować chemicznie. Etapem końcowym jest prasowanie
elektrod wraz z membraną w prasie hydraulicznej, pod ciśnieniem kilkudziesięciu bar.
W ogniwie typu PEMFC, membrana przenosi jedynie kationy (membrana
o właściwościach protonowymiennych), a elektrony powstałe w wyniku reakcji na
elektrodach wędrują zewnętrznym układem do odbiornika.
W niskotemperaturowych ogniwach paliwowych elektroda składa się z warstwy
dyfuzyjnej i warstwy katalitycznej lub wyłącznie z warstwy zawierającej katalizator.
Katalizator w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych poprawia szybkość reakcji
elektrochemicznych. Najczęściej stosowanym katalizatorem zarówno procesu
redukcji tlenu, jak i utleniania wodoru, jest platyna (patrz rys. 1). W pierwszych
prototypach niskotemperaturowych ogniw paliwowych ilość stosowanej platyny
wynosiła ok. 28 mg cm-2 6. W latach 90-tych ilość katalizatora w strukturach elektrod
została zredukowana do 0,3 – 0,4 mg cm-2. Obecnie stosuje się rozdrobnienie
cząstek katalizatora (4 nm i mniej) osadzonych na rozbudowanej powierzchni
proszku węglowego o średnicy ziarna ok. 40 nm i powierzchni właściwej > 75 m 2 g-1.
Szczegółową budowę i reakcje w warstwie katalitycznej przedstawiono na rys. 2.
W procesie katalizy reakcji elektrochemicznych istotną rolę odgrywa powierzchnia
katalizatora (ilość miejsc aktywnych). Podstawowa zasada podczas przygotowania
warstwy katalitycznej polega na tym, aby ilość miejsc aktywnych była jak najwyższa
przy równie wysokim stopniu rozdrobnienia katalizatora. Powierzchnia aktywna
katalizatora może dodatkowo znacznie wzrosnąć jeśli jonomer (z membrany) będzie
5
6

J. Larminie, Dicks A.; 2003, Fuel Cell Systems Explained, Wiley & Sons, Ltd,
Tomoki Akita, Akira Taniguchi, Junko Maekawa, Zyun Siroma, Koji Tanaka, Masanori Kohyama,
Kazuaki Yasuda, Analytical TEM study of Pt particle deposition in the proton-exchange membrane
of a membrane-electrode-assembly, Journal of Power Sources 159 (2006) 461–467,
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zawarty w warstwie katalitycznej. Taką warstwę można przygotować poprzez
malowanie, natryskiwanie, przy czym należy pamiętać, że optymalna zawartość
jonomeru to ok. 30% mas.7.

Rysunek 1. Budowa ogniwa niskotemperaturowego typu PEMFC8

7

8

N. Rajalakshmi, K.S. Dhathathreyan, Nanostructured platinum catalyst layer prepared by pulsed
electrodeposition for use in PEM fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 33 (2008)
5672-5677,
T. Uhl, R. Wlodarczyk, A. Hanc, S. Popielarz, Technologia ogniw paliwowych w generowaniu
energii elektrycznej i ciepła, Systemy Instalacyjne, 4(64), 98-103 (2008),
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Rysunek 2. Procesy zachodzące na warstwie katalitycznej ogniwa
niskotemperaturowego

Źródło: Opracowanie własne.

Jeśli chodzi o rodzaj katalizatorów procesów zachodzących po stronie katodowej
ogniwa (redukcji tlenu), obecnie nie występuje żadna alternatywa do platyny. Celem
ograniczenia kosztów związanych z zastosowaniem drogiej platyny, stosuje się stopy
na bazie platyny. Należy jednak pamiętać o tym, że stopy te w kwaśnym środowisku
pracy ogniw paliwowego muszą być stabilne chemicznie. Do stopów stosowanych
jako katalizatory procesu redukcji tlenu należą między innymi: PtCr, PtZr, PtTi, PtCo,
PtRu

9,10

. Katalizatory, które przyspieszają proces ORR (Oxygen Reaction

Reduction) podzielono na trzy grupy: metale szlachetne, elektrody z metali
nieszlachetnych i związki metaloorganiczne (tabela 2). Platynę, jako katalizator
stosuje się w postaci cząstek, których rozmiary wynoszą od 1 do 100 nm.
Właściwości

fizyczne,

chemiczne,

mechaniczne,

elektroniczne

i

optyczne

nanocząstek różnią się od właściwości materiału w skali makro. Ze zmniejszaniem
rozmiaru cząstek platyny znacznie wzrasta rozwinięcie powierzchni, co poprawia
wykorzystanie katalizatora; zmiana średnicy nanocząstki z 12 nm na 2 nm powoduje
wzrost rozwinięcia powierzchni platyny z 25 m2 g-1 do 150 m2 g-1.
9
10

Andr´e L. Santos, Demetrius Profeti, Paulo Olivi, Electrooxidation of methanol on Pt microparticles
dispersed on SnO2 thin films, Electrochimica Acta 50 (2005) 2615–2621,
S. A. Grigoriev, P. Millet, K.A. Dzhus, H. Middleton, T. O. Saetre, V. N. Fateev, Design and
characterization of bi-functional electrocatalytic layers for application in PEM unitized regenerative
fuel cells, Interantional Journal of Hydrogen Energy, 35 (2010) 5070-5076,
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Tabela 2. Powszechnie stosowane katalizatory redukcji tlenu10
Metale szlachetne
Materiały lite






platyna
ruten
miedź -ruten
złoto
pallad -kobalt

Nanocząstki
 nanocząstki Ti
osadzone na Au
 nanocząstki Pd
osadzone na Au
 nanocząstki Pd na
nanorurkach
węglowych
 nanocząstki Ag
na węglu

Elektrody z metali
nieszlachetnych

Kompleksy organicznometaliczne

 miedź
 nikiel
 tlenek tytanu lub
tytan
 tlenki wanadu
 węglik wolframu
lub tantal

 kompleksy metali
przejściowych
z ligandami
porfirynowymi
 kompleksy metali
przejściowych bez
ligandów porfirynowych

Elektrody produkowane przy zastosowaniu nanocząstek katalizatora platynowego
wydają się być wypierane w ostatnich czasach. Główna przyczyna leży po stronie
wysokich kosztów produkcji ogniw. Badano między innymi stopy Pt-Cr, Pt-Pd, Pt-Fe,
Pt-Co, Pt-Ru, Pt-Sn, Pt-Ni, Pt-WO311-12 oraz stopy platyny z heteropolizwiązkami13.
Substancje te są bardzo dobrymi przekaźnikami protonów, oraz posiadają zdolność
spontanicznej adsorpcji na powierzchni ciała stałego (np. szklistego węgla lub
platyny). Najbardziej obiecującymi związkami z tej grupy są polioksometalany, tj:
H3SiW 12O40, H3SiMo12O40, H3PW 12O40, H3PMo12O40. Metoda nanoszenia, potocznie
zwana „warstwą na warstwie” (layer-by-layer) polega na nakładaniu kolejnych warstw
na podłoże papieru węglowego14.

11

12

13

14

John L. Haan, Richard I. Masel, The influence of solution pH on rates of an electrocatalytic
reaction: Formic acid electrooxidation on platinum and palladium, Electrochimica Acta 54 (2009)
4073–4078,
Dae-Suk Kim, Essam F. Abo Zeid, Yong-Tae Kim, Additive treatment effect of TiO2 as supports
for Pt-based electrocatalysts on oxygen reduction reaction activity, Electrochimica Acta 55 (2010)
3628–3633,
R. Włodarczyk, M. Chojak, K. Miecznikowski, A. Kolary, P. J. Kulesza, R. Marassi, Electroreduction
of oxygen at polyoxometallate-modified glassy cabon-supported Pt nanoparticles, Journal of Power
Sources, 159 (2006) 802-809,
R. Włodarczyk, A. Kolary-Zurowska, R. Marassi, M. Chojak, P.J. Kulesza, R. Marassi,
Enhancement of oxygen reduction by incorporation of heteropolytungstate into the electrocatalytic
ink of carbon supported platinum nanoparticles, Electrochim. Acta, 52 (2007) 3958-3964,
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Warstwy dyfuzyjne w ogniwach z membraną protonowymienną stanowią część
elektrod ogniwa. Właściwości, jakie powinna spełniać warstwa dyfuzyjna to 15:
- dobre właściwości transportowe, dla równomiernego rozkładu reagentów w całej
powierzchni elektrod;
- wysoka przewodność elektronowa, aby umożliwić przepływ elektronów między
warstwą katalityczną oraz płytką bipolarną;
- dobra odporność mechaniczna, z uwagi na to, że warstwa ta jest podporą
warstwy katalitycznej;
- dobra wydajność usuwania pary wodnej z katody.
Warstwa

dyfuzyjna

(GDL-

gas

diffusion

layer)

jest

przygotowywana

z materiałów węglowych, między innymi z tkaniny węglowej, stosunkowo sztywnego
włókna węglowego, o mikroporowatej (średnia średnica porów od 300 do 400µm)
i wysoce przewodzącej strukturze. Z uwagi na to, że warstwa ta pozostaje
w kontakcie z wodą, materiał węglowy impregnuje się Teflonem lub żywicą fluorową
na przykład PTFE (politetrafluoroetylen), aby warstwa dyfuzyjna stała się materiałem
hydrofobowym, czyli odpychała cząsteczki wody. Zabieg impregnacji pomaga
w zapewnieniu odpowiedniej gospodarki wodnej i nie hamuje dostępu reagentów
w postaci gazów oraz zapobiega kumulowaniu się wody na katodzie. Odpowiednia
ilość Teflonu pomaga także w utrzymaniu mechanicznej integralności warstwy
dyfuzyjnej podczas przygotowywania MEA (prasowanie między gorącymi szczękami
prasy). W niektórych przypadkach, dodatkowo na warstwie papieru węglowego czy
też tkaniny węglowej nakłada się drugą warstwę z sadzy na przykład Vulcan XC-72R
z Teflonem oraz rozpuszczalnikiem organicznym. Mieszanina ta tworzy gęstą
zawiesinę, którą następnie nakłada się na materiał węglowy poprzez malowanie,
natryskiwanie, rozpylanie itp.16. Obecność tej mikroporowatej warstwy sprawia,
że w warstwie GDL następuje jednolity rozkład prądu między warstwą dyfuzyjną
a katalityczną, minimalizuje się problem zalania warstwy wodą, zapewnia
podwyższenie kontaktu między warstwą katalityczną. Schemat podwójnej warstwy

15

16

Z. Shengsheng, Xiao-Zi Y., C.H. Jason Ng, Haijiang W., K. Andreas F., Mathias S., A review of
platinum-based catalyst layer degradation in proton exchange membrane fuel cells, Journal of
Power Sources 194 (2009) 588–600,
M. Mark, R. Joerg, F. Jerry, L. Werner, Chapter 46, Diffusion media materials and characterization,
Handbook of Fuel Cells – Fundamentals, Technology and Applications, Edited by Wolf Vielstich,
Hubert A. Gasteiger, Arnold Lamm. Volume 3: Fuel Cell Technology and Applications, 2003 John
Wiley & Sons, Ltd,
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GDL wraz z zakresem rozmiaru porów przedstawiono na rys. 3. Jednym
z dodatkowych czynników mających wpływ na działanie elektrody jest rozkład porów
w funkcji ich promieni17. Jak wynika z danych literaturowych tylko taka elektroda
może działać prawidłowo, w której rozmiary makroporów występują w pewnych
określonych granicach.
Kilka porów o zbyt wielkim przekroju może spowodować, że gaz przeniknie do
elektrolitu, co w konsekwencji zniszczy elektrolit. Z drugiej strony przy zbyt licznych
porach o bardzo małej średnicy, w przypadku ogniw z elektrolitem ciekłym, może
spowodować, że elektrolit przeniknie do elektrody, przez co elektroda stanie się
niesprawna.

Rysunek 3. Schemat rozkładu porowatości w warstwie dyfuzyjnej stosowanej w
ogniwach typu PEMFC, opracowano na podstawie16

Skład i funkcje elektrolitu. W zależności od rodzaju ogniwa paliwowego możemy
mówić o różnych typach elektrolitu: elektrolit stały–membrana jonowymienna,
elektrolit ciekły- wodny roztwór KOH (lub NaOH), stopione węglany, spiek
ceramiczny. Cechą charakterystyczną ogniw niskotemperaturowych jest stały
elektrolit w formie protonowymiennej membrany. Powszechnie stosowane materiały
polimerowe

wydają

się

być

obiecującymi

dla

ogniw

paliwowych

nisko-

temperaturowych. Ich zastosowanie umożliwia znaczne zmniejszenie masy ogniwa,
gdyż stały elektrolit nie wymaga dodatkowego uszczelnienia, jak to ma miejsce
w przypadku ciekłych. Elektrolity do niskotemperaturowych ogniw muszą odznaczać
17

L. Lobato, Can˜izares Ć P., Rodrigo Ć M. A., Ruiz-Lo´pez C., Linares J., Influence of the Teflon
loading in the gas diffusion layer of PBI-based PEM fuel cells, J Appl Electrochem (2008) 38:793–
802,
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się wysoką wytrzymałością mechaniczną, chemiczną i fizyczną, ponieważ czynniki te
bezpośrednio wpływają na sprawność ogniwa, koszt wytworzenia, gwarantują
długotrwałą żywotność ogniwa i stabilną pracę. Membrana w ogniwach paliwowych
stanowi barierę oddzielającą dwie fazy i umożliwia swobodny przepływ określonym
jonom, cząsteczkom, związkom. Grubość wytwarzanych membran może być różna,
zaczynając już od kilku mikronów, a kończąc na kilku centymetrach. Struktura
polimerowej membrany składa się z umieszczonych na końcach łańcuchów
fluorowęglowych (stanowiących szkielet) nieruchomych grup SO3-. Hydrofobowy
szkielet membrany zapewnia odpowiednią sztywność, natomiast hydrofilowe grupy
SO3- mają bezpośredni związek z transportem protonu18. Membrana protonowymienna pełniąca rolę elektrolitu w ogniwach paliwowych typu PEM powinna
charakteryzować się następującymi właściwościami:
-

niski koszt wytwarzania;

-

trwałość powyżej 10 lat;

-

wysoką wytrzymałością mechaniczną, tak aby można było wykonywać
membrany o grubości od 25 μm do 100 μm;

-

wysoka przewodność jonowa w temperaturach od 0oC do 100oC, powyżej 10
S m-1 przy wysokiej rezystancji elektronowej;

-

zapobiega bezpośredniemu mieszaniu się wodoru i tlenu;

-

stanowi izolację elektronową między elektrodami;

-

odporna na długotrwałe działanie wody.

Obecnie, szeroko stosowanym elektrolitem jest produkt opatentowany przez firmę
DuPont o nazwie Nafion®. W polimerze tym, wodór został zastąpiony fluorem,
wykazującym wyższą energię wiązania z węglem. Na rys. 4. przedstawiono
chemiczną

strukturę

Nafionu®

oraz

charakterystyczny

rozkład

elementów

hydrofilowych, zapewniających przepływ jonów przez membranę.

18

J. Balster, D.F Stamatialis, M. Wessling, Electro-catalytic membrane reactors and the development
of bipoolar membrane technology, Chemical Engineering and Processing, 43 (2004) 115- 1127,
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Rysunek 4. Chemiczna struktura Nafionu®117 a); mikrostruktura Nafionu® TEM,
powiększenie 150000x, b); organizacja elementów hydrofilowych w membranie
umożliwiający transport protonów, c) średnica porów w porowatej strukturze
Nafionu®18

a)

b)

c)

W zależności od ilości poszczególnych grup, rozróżnia się kilka odmian membran,
co przedstawiono w tabeli 3. Materiały Nafion®, Aciplex i Dow wykazują jednakową
strukturę oraz morfologię, różnią się natomiast budową łańcuchów bocznych; liczby n
i m określają ilość grup fluorowęglowych w łańcuchu polimeru. Charakterystyka pracy
ogniwa paliwowego zależy ściśle od mechanizmu transportu masy, który z kolei jest
uzależniony od ilości wody zawartej w membranie (przewodzenie jonów). Z uwagi na
temperaturę pracy niskotemperaturowych ogniw, powstająca woda jest w stanie
ciekłym, należy zatem stale monitorować jej ilość oraz zapewnić odpowiedni sposób
jej odprowadzenia 19,20.

19

20

Zhi-Gang Shao, Prabhuram Joghee, I-Ming Hsing, Preparation and characterization of hibrid
Nafion-silica membrane Drosed with phosphotungstic acid for high temperature operations of
proton Exchange membrane fuel cells, Journal of Membrane Science, 229 (2004) 43-51,
Jochen A. Kerres, Development of ionomer membranes for fuel cells Journal of Membrane Science
185 (2001) 3–27,
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Tabela 3. Właściwości polimeru w zależności od parametrów m, n, k, l 21
Rodzaj polimeru
®

Nafion 117
®
Flemion
®
Aciplex
Dow membrane

Parametry
m≥1; n=2; k=5-13,5; l=1000
m=0; 1; n=1-5
m=0,3; n=2-5; k=1,5-14
m=0; n=2; k=3,6-10

Grubość w stanie suchym
[μm]
115-175
50-120
25-100
ok. 125

Funkcje okładek ogniw paliwowych
Efektywność procesu przekształcania energii chemicznej paliwa na energię
elektryczną w ogniwie zależy od wielu czynników, m.in. od: równomierności
rozprowadzenia paliwa i utleniacza, przewodności prądu elektrycznego pomiędzy
sąsiadującymi ze sobą celami, odprowadzenia ciepła z ogniwa, w tym stopnia
wychłodzenia układu oraz stopnia wycieku mediów (gazów i produkowanej wody).
Za spełnienie wszystkich podanych warunków odpowiadają między innymi okładki,
kolejny element ogniwa paliwowego. Okładki, zwane też interkonektorami,
oddzielają MEA i zamykają pakiet, mają kanały po obu stronach (bipolarne)

22

.

Kształt kanałów i kierunek przepływu mediów może być inny w zależności od tego,
czy dana okładka przylega do anody, czy do katody. Kształt wybranych, obecnie
proponowanych kanałów przedstawia rys. 5. Kształt serpentynowy jest najczęściej
stosowanym rozwiązaniem. Media wędrują jedną ścieżką, zatem woda nie zalega
w ogniwie i jest natychmiast wyprowadza na zewnątrz. W przypadku kanałów
o układzie prostym równoległym i serpentynowym równoległym (nie pokazanych na
rysunku), głównym problemem jest spadek ciśnienia reagentów wzdłuż kanałów,
co hamuje proces odprowadzania wody i może wywołać zapchanie kanałów.
Częściowo, rozwiązano problem kumulowania się wody poprzez zastosowanie
szerszych kanałów rozprowadzających (zewnętrznych) oraz zwiększoną (nawet do
kilkudziesięciu) ilość kanałów poprzecznych (wewnętrznych). W celu rozwiązania
problemu intensyfikowania dyfuzji gazu do warstwy dyfuzyjnej zaproponowano
kanały w formie przeplatanej. Efektywne usuwanie wody oraz równomierną
dystrybucję mediów realizuje się dzięki zastosowaniu kanałów w kształcie spirali.

21

22

Hsiu-Li Lin, T. Leon Yu, Fang-Hsin Han, Method for Improving Ionic Conductivity of Nafion
Membranes and its Application to PEMFC, Journal of Polymer Research (2006) 13: 379–385,
R. Jiang, Chu D., Stack design and performance of polymer electrolyte membrane fuel cells,
Journal of Power Sources, 93 (2001) 25-31,
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Istotne znaczenie na pracę ogniwa mają, obok kształtów kanałów ich pozostałe
parametry: głębokość, szerokość, rozstawienie kanałów na powierzchni okładki,
ilość spiral itp. Wybór optymalnych parametrów jest zależny od rodzaju ogniwa oraz
zapotrzebowania na media w ogniwie. Odpowiednia odległość między kanałami oraz
ilość kanałów, zapewniają szybką dyfuzję i efektywne odprowadzanie wody,
szczególnie na katodzie. Należy jednak podkreślić, że spośród różnorodności typów
kanałów stosowanych do rozprowadzania mediów w ogniwie paliwowym, nie ma
jednoznacznych opinii, który z nich jest najlepszy.
Rysunek 5. Wybrane kształty kanałów stosowane na okładkach ogniw paliwowych:
a) serpentynowy; b) „przeplatany”; c) spiralny

a

b

c

2. Obszary wykorzystania wodorowych ogniw paliwowych
Z uwagi na zalety ogniw paliwowych: szybki rozruch, cicha praca, odporność na
zmiany temperatury, generatory są chętnie stosowane do urządzeń wojskowych,
w promach kosmicznych, na pokładach łodzi podwodnych 23,24. Obecnie można
mówić o trzech podstawowych sektorach zastosowania ogniw paliwowych w realnej
gospodarce zdefiniowanych, jako przenośne ogniwa paliwowe, stacjonarne ogniwa
paliwowe i transportowe ogniwa paliwowe 25. W tabeli 4 zostały zdefiniowane trzy
podstawowe sektory zastosowania ogniw paliwowych, przedstawiony typowy zakres
mocy ogniw oraz typowa technologia ogniw dla poszczególnych sektorów,
a także pokazane przykłady zastosowań w danym sektorze.

23

24

25

Z. Korczewski, P. Szac, Warunki techniczne zastosowania ogniw paliwowych do rezerwowego
zasilania okrętu podwodnego klasy Kobben, Zeszyt naukowy SYMSO, Gdynia, (2006).
G. Frydrychowicz-Jastrzębska, Zespół napędowy samochodu hybrydowego na przykładzie Toyoty
Prius, Czysta Energia, No 11, 18 – 19, (2007),
Fuel Cell Today.: The Fuel Cell Today Industry Review 2011,
http://www.fuelcelltoday.com/media/1351623/the_industry_review_2011.pdf (1.12.2015),
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Tabela 4. Sektory zastosowań ogniw paliwowych, opracowano na podstawie25
Typ
aplikacji
Definicja

Przenośne

Stacjonarne

Transportowe

Jednostki, które są
zaprojektowane do
przenoszenia, które można
wbudować lub podnieść

Jednostki , które dostarczają
elektryczność (i czasami
ciepło)ale nie są
zaprojektowane do
przenoszenia

Jednostki , które
napędzają energię
napędową pojazdom

Typowy
zakres
mocy

5 W- 20 kW

0,5 kW-400 kW

1 kW-100 kW

Typowa
technologia

PEMFC
DMFC

MCFC
PEMFC

PEMFC
DMFC

Przykłady

- pomocnicze jednostki
energii (samochody
kampingowe, łódki,
oświetlenie),
- aplikacje militarne
- (sprzęt przenośny,
generatory przenośne),
- produkty przenośne (latarki,
zasilacze baterii),
- mała elektronika osobista
(odtwarzacze mp3,
kamery),
- -duża elektronika osobista
(laptopy, drukarki, radia),
- - sprzęt edukacyjny i
zabawki.

- duże stacjonarne
generatory
- energii elektrycznej i
cieplnej CHP,
- małe stacjonarne mikro
CHP,
- awaryjne źródła zasilania
(UPS).

SOFC
PAFC

- pojazdy do przewozu
towarów,
- samochody
elektryczne
napędzane ogniwami
paliwowymi,
- samochody ciężarowe
i autobusy.

Podsumowując, ogniwa paliwowe wykazują następujące cechy:
 ogniwo

paliwowe

zasilane

wodorem

nie

produkuje

żadnych

lokalnych

zanieczyszczeń, produktem ubocznym jest para wodna;
 brak infrastruktury wodorowej związanej z wytwarzaniem, magazynowaniem oraz
rozprowadzeniem paliwa (głównie wodoru);
 energia w ogniwach jest produkowana z wysoką sprawnością, która dodatkowo
nie zależy od wymiarów urządzenia;
 ogniwa mogą pracować w systemach modułowych; aby zwiększyć ilość
produkowanej energii wystarczy podłączyć kolejne pakiety (cele) do ogniwa;
 praca ogniwa jest bezgłośna, słychać jedynie pracę urządzeń pomocniczych,
w przypadku, gdy generator nie generuje energii, ogniwo paliwowe nie pobiera
paliwa lub pobiera go tylko tyle, ile wymaga utrzymanie stanu gotowości
generatora;
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 ze względu na to, że układ nie posiada ruchomych części, czas pracy ogniwa
paliwowego wynosi ponad 30 000 godzin, a w najbliższych latach może
zwiększyć się;
 czas pracy ogniwa paliwowego zależy od jakości dostarczanego paliwa oraz
charakterystyki pracy ogniwa, w przypadku pracy ogniwa w warunkach stałych
obciążeń, czas pracy jest najdłuższy;
 praca w ogniwie paliwowym może zachodzić bez przerwy, o ile paliwo i utleniacz
będą doprowadzane w trybie ciągłym,
 ogniwo samoczynnie dobiera paliwo i reguluje odpowiednią ilość utleniacza;
 dzięki zastosowaniu ogniwa z elektrolitem stałym, układ może pracować
w trudnych warunkach eksploatacyjnych, czas pracy ogniwa obecnie wynosi
3 lata pracy ciągłej, a do roku 2011 czas ten może się wydłużyć nawet do 10 lat,
przy jednoczesnym spadku cen ogniw;
 usytuowanie niewielkich generatorów w pobliżu odbiorców energii, umożliwia
dodatkowo wykorzystywanie przez nich ciepła zrzutowego do ogrzewania
pomieszczeń, ogrzewania wody i do chłodzenia absorpcyjnego, co może
podwyższyć wydajność wykorzystania paliw naturalnych nawet do 80%;
 wysokie nakłady materiałowe, szczególnie wysokie koszty materiałów używanych
na katalizatory.
3. Metody produkcji i magazynowania wodoru - nowoczesnego nośnika energii
Wodór jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, charakteryzuje się niską gęstością.
Niska lepkość wodoru umożliwia sprężenie go do wysokich ciśnień. Wodór jest słabo
rozpuszczalny

w

wodzie.

W

przyrodzie

wodór

przybiera

postać

wolną

i związaną. Głównie tworzy on cząsteczki dwuatomowe, tj. H2. Aczkolwiek znaleźć
można śladowe jego ilości w stanie wolnym w najwyżej położonych warstwach
atmosfery. Wodór może być pochłaniany przez niektóre metale takie jak: pallad, niob,
platyna, nikiel, żelazo, lit. Jest dobrym przewodnikiem ciepła, posiada wysoką
wartość ciepła właściwego i wysoką wartość opałową, w wyniku procesu spalania
wodoru powstaje woda. Te ostatnie cechy, zwróciły szczególną uwagę środowiska
naukowego,

wykorzystania

wodoru,

jako

potencjalnego

nośnika

energii

i alternatywę dla paliw konwencjonalnych.
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Jak wskazują dane statystyczne, roczna światowa produkcja wodoru do 2005
roku, wynosiła około 400 mld m3, z czego prawie 20% w USA26. Równocześnie
obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na wodór w granicach od kilku do
kilkunastu procent rocznie. Przyczyny zainteresowania wykorzystaniem wodoru
wynikają z jego szczególnych właściwości w porównaniu do innych paliw. Wodór
spełnia wszystkie wymagania stawiane paliwom. Jest gazem łatwym w posługiwaniu
się o dużej entalpii spalania. Produktem spalania wodoru jest ekologicznie
akceptowalna woda, a poza tym spala się on bezpłomieniowo w obniżonej
temperaturze, co zapobiega zatruciu katalizatora i pozwala na uniknięcie tworzenia
się tlenków azotu. Wodór może być efektywnie wykorzystywany do zasilania ogniw
paliwowych. Około 15% zużywanego w świecie wodoru pochodzi ze źródła, jakim
jest węgiel. Jednak ta liczba ciągle wzrasta wraz z rozwojem nowoczesnych
procesów zgazowania. Gaz syntezowy, który jest głównym produktem procesu
zgazowania może być z kolei półproduktem między innymi dla silnikowych paliw
płynnych, surowców dla przemysłu chemicznego w oparciu głównie o syntezę
Fischera-Tropscha, syntezy metanolu, dla ogniw paliwowych, do otrzymywania
czystego wodoru.
Dla porównania ilości wytwarzanego wodoru w zależności od sposobu
wytwarzania, w tabeli 5. zamieszczono dane ilości wytwarzania Nm 3 wodoru na rok.
Aktualnie na świecie wytwarza się około 500 mld Nm 3 tego gazu. Kwestią główną
dotyczącą zastosowania danej metody produkcji wodoru pozostaje cena jego
pozyskania. W Stanach Zjednoczonych, produkcja wodoru koncentruje się na
przetwarzaniu węgla i wynosi ok. 9 mln. ton rocznie o kosztuje tyle, co 1 galon
benzyny (3,79 litra)27. Przewiduje się, że w najbliższym czasie wskutek rozwoju
technologii, koszt produkcji zmniejszy się.

26

27

T. Borowiecki, A. Gołebiowski, 2005 – Nowoczesne wytwórnie gazu syntezowego i wodoru.
Przemysł Chemiczny. T. 84, nr 7, s. 503–507,
http://www.ekoenergia.pl (10.04.2016),
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Tabela 5. Ilość wytwarzanego wodoru na świecie26
3

Źródło

-1

Ilość w mld Nm rok

[% obj.]

Gaz ziemny

240

48

Ropa naftowa

150

30

Węgiel

90

18

Elektroliza

20

4

Razem

500

100

Sprawność poszczególnych procesów wytwarzania wodoru znacznie się różni,
najlepsza sprawność osiągana jest przy reformingu parowym gazu ziemnego
i przy rozkładzie termicznym ropy naftowej, co można zaobserwować na podstawie
danych zamieszczonych w tabeli 6. Koszty wytwarzania wodoru z różnych surowców
również są bardzo zróżnicowane. Najtańszy sposób pozyskiwania wodoru polega na
przeróbce węgla i gazu ziemnego. Właśnie te technologie będą przez najbliższe lata
najbardziej powszechnie stosowane. Niewątpliwe wraz z postępem technicznym
będzie taniała produkcja wodoru w skojarzeniu ze źródłami odnawialnymi.

Tabela 6. Zestawienie kosztów produkcji wodoru z różnych nośników28
Sprawność
termiczna

Koszt instalacji [€/GJ]

Koszt całkowity [€/GJ]

Gaz ziemny

74%

2,1

10,9

Ropa naftowa

73%

2,2

15

Olej ciężki

60%

4,05

14,8

Węgiel brunatny

52%

5,55

11,1

Węgiel kamienny

54%

5,45

14,25

Elektroliza

90%

7,35

21,5

Surowiec

Aby wodór był zamiennikiem innych nośników energii należy opracować jego
tanią,

wydajną

i

szybką

produkcję.

Znanych

jest

wiele

metod,

zarówno

laboratoryjnych, jak i przemysłowych otrzymywania wodoru, jednak wciąż istnieje
potrzeba ich udoskonalania i rozwijania nowych koncepcji Podstawowe metody
wytwarzania wodoru przedstawiono w tabeli 7. Najważniejsze z nich to:

28

A. Felszensztain, L. Pacuła, L. Pusz, Wodór paliwem przyszłości, IWT, (2003),
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elektroliza - proces wymuszonej reakcji rozkładu wody przy użyciu stałego prądu
elektrycznego, ale jak wynika z danych zawartych w tabeli 6, jest to proces
nieatrakcyjny ekonomicznie i energetycznie, opłacalność produkcji wodoru
w procesie elektrolizy jest zauważalna, w przypadku, jeśli jest tania energia
elektryczna, a w

szczególności, gdy energia elektryczna pochodzi ze źródeł

odnawialnych np.: przepływowe elektrownie wodne lub energia geotermalna
(Islandia). Wydaje się, że racjonalną metodą wytwarzania wodoru byłoby
produkowanie go w elektrowniach wiatrowych, które ze względu na swoją
specyfikę nie pracują w sposób ciągły. Wodór mógłby być wytwarzany podczas
zmniejszonych poborów mocy oraz magazynowany, a następnie zużywany
podczas dużych obciążeń systemu energetycznego.


fermentacja metanowa – główną zaletą tej metody jest to, że do procesu
wytwarzania

wodoru

można

użyć

odpadów

organicznych

komunalnych

i przemysłowych, z produkcji rolnej i zwierzęcej, osadów ściekowych, odcieków
z przemysłu spożywczego, które są przetwarzane wskutek działania bakterii
w fazie kwaśnej oraz dekompozycji glukozy.


gazyfikacja katalityczna biomasy, do której zalicza się m.in.: zgazowanie
biomasy,

zgazowanie

odpadów,

tworzyw

sztucznych,

zgazowanie

węgli

kopalnych. W przypadku pierwszej metody można uzyskać produkt gazowy
zawierający około 46% obj. wodoru i 39% obj. metanu, który może być
przedmiotem dalszej konwersji do gazu syntezowego i wodoru. Proces ten może
być brany pod uwagę, jako metoda utylizacji odpadów przemysłu leśnego
i drzewnego, gdyż zgazowaniu podlegają drewno, słoma itp.


reforming parowy gazu ziemnego, który polega na przepuszczeniu mieszaniny
gazu ziemnego i pary wodnej przez złoże katalizatora. Proces reformingu
parowego gazu ziemnego można również skutecznie prowadzić wewnątrz
ogniwa paliwowego, co upraszcza cały proces, gdyż nie ma konieczności
używania klasycznego reformera. Warunkiem jest jednak odpowiednio wysoka
temperatura pracy ogniwa paliwowego. Warunek ten jest spełniają dwa typy
ogniw paliwowych: MCFC oraz SOFC, pracujące w temperaturze 800–1000oC.
Reforming parowy prowadzony wewnątrz ogniwa paliwowego nosi nazwę
bezpośredniej konwersji wewnętrznej (Direct Internal Reforming). Gdy natomiast
w przedziale anodowym ogniwa paliwowego zostanie umieszczone dodatkowe
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złoże katalizatora, w którym ma miejsce proces reformingu, proces nosi nazwę
niebezpośredniej konwersji wewnętrznej (Indirect Internal Reforming). Jest to
sposób wykorzystania ciepła odpadowego powstającego podczas pracy ogniwa
paliwowego, które można wykorzystać w procesie reformingu poprawiając bilans
energetyczny samego urządzenia, również przez zmniejszenie jego rozmiarów.


proces zgazowania węgla był pierwszym sposobem wytwarzania wodoru,
zastosowaną

na

skalę

przemysłową.

Zgazowanie

jest

to

proces

wysokotemperaturowy polegający na rozbiciu struktury węgla na nanoelementy.
Jest to proces złożony, uwarunkowany prawidłowym przebiegiem fizycznych,
jak i chemicznych zjawisk29. Występowanie konkretnych reakcji chemicznych, jak
i miejsc powstawania produktów gazowych uzależniona jest od rodzaju węgla,
ciśnienia temperatury i składu gazu. Procesowi zgazowania można poddawać
zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny, a skład otrzymanego gazu
syntezowego

jest

uzależniony

od

zastosowanego

do

procesu

węgla

30

i zastosowanej do tego celu technologii .
Wśród metod zgazowania węgla wyróżnia się technologie:
 metoda HYPOGEN jest technologią zgazowania miału węglowego rozwijana
przez kraje wysokorozwinięte. Ma to na celu uniknięcie problemów
związanych z mieszaniem się gazów procesowych z azotem z atmosfery,
eliminuje NOx i zmniejsza ogólną ilość gazów w procesie, co ułatwia
wyekstrahowanie wodoru i ewentualnie dwutlenku węgla31.
 metoda COGAS polega na zgazowaniu parą wodną karbonizatu powstałego
we fluidalnym reaktorze pirolizy, przy temperaturze 700 oC. Surowiec jest
wprowadzany do górnej części złoża, para wodna wprowadzana jest od dołu,
co ma duży wpływ na czas i efektywność kontaktu z karbonizatem.
Poreakcyjny nieprzereagowany karbonizat, zostaje odprowadzony, ogrzany
spalinami i ponownie wprowadzony do reaktora w celu kontynuacji procesu.

29

30
31

M. Ściążko, H. Zieliński, 2003 – Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Zabrze-Kraków:
Wyd. Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN, s. 99–123,
J. Domeczek, Zgazowanie węgla, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, (1991),
Tzimas E., F. Starr, A Large Scale Test Facility for the Production of Hydrogen and Electricity. The
HYPOGEN Project: AJRC-SERTIS Perspective. The Institute for Energy Petten, The Netherlands,
(2005),
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 metoda

HYDROMAX

jest

zmodyfikowanym

procesem

żelazo-woda

stosowanym w metodzie Dygas (HYGAS oraz HYDRANT to główne metody
hydrozgazowania węgla. Proces HYGAS prowadzi do powstania gazu o dużej
zawartości metanu)32. Wytwarzanie wodoru prowadzone jest w reaktorze przy
temperaturze 930oC i ciśnieniu 70 atm.

Przed wprowadzeniem węgla do

reaktora jest on suszony i wprowadzany do zbiornika oleju, gdzie tworzy
zawiesinę.

Tabela 7. Podstawowe sposoby produkcji wodoru, opracowano na podstawie33
Źródła

Surowiec

Reforming

Gaz ziemny

Reforming
Przygotowanie
materiału

Generowanie
elektryczności /
Przygotowanie
materiału

Słońce

Wiatr
Energia
geotermalna

etap

Generowanie
elektryczności
Generowanie
elektryczności /
Przygotowanie
materiału

na





Elektroliza /
Fotoliza/
Procesy termochemiczne

Elektroliza

Algi

Kolejny

Gazyfikacja
 Gazyfikacja
 Fermentacja mikroorganizmami
 Rozkład beztlenowy

Biomasa

Źródła
odnawialne

Rodzaj procesu wytwarzania wodoru

Ropa naftowa

Węgiel
kamienny

Paliwo
kopalne

Produkt
przejściowy

drodze

do

Elektroliza

Metoda fitobiologiczna

przygotowania

infrastruktury

wodorowej

to

magazynowanie wodoru lub przesyłanie wodoru do stacji paliw. Wykorzystanie
32
33

L. Michalik, J. Szuba, 1983 – Karbochemia. Zarys rozwoju. Wydawnictwo OEląsk, s. 54–145.
Technology Transition Corporation, Hydrogen production overview, Fact Sheet Series,
http://www.ttcorp.com/pdf/factsheet_nha.pdf, (07.11.2015),
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wodorowych ogniw paliwowych w transporcie, urządzeniach przenośnych wymaga
magazynowania wodoru, tak aby po zużyciu można było wymienić zbiornik i w trybie
ciągłym korzystać z urządzenia. Najważniejszymi celami technicznymi, które powinny
być spełnione podczas projektowania zbiornika wodoru są34:
- ograniczenie strat wodoru wynikających np. z przenikania wodoru przez ścianki
zbiornika;
- uzyskanie dużej masowej gęstości zmagazynowanego wodoru i objętościowej
zdolności jego magazynowania (tzn. zmagazynowanej masy wodoru odniesionej
do objętości i masy zbiornika);
- uzyskanie zasięgu pojazdu między dwoma tankowaniami przekraczającego 500
km, co wymaga zmagazynowania wodoru o masie, co najmniej 5kg;
- możliwość pełnego zatankowania w czasie kilku minut;
- zapewnienie bezpieczeństwa w czasie eksploatacji i podczas wypadku (np.
zapalność wodoru przy jego uwolnieniu i przy uwzględnieniu niskiej toksyczności
materiału, z którego zbiornik został wykonany).
W tabeli 8 przedstawiono sposoby na rozwiązanie magazynowania wodoru
w stanie gazowym i ciekłym. Nieprzerwanie trwają prace nad magazynowaniem
wodoru związanego chemicznie (wodorki metali), fizycznie (sorbenty, nanomateriały),
w zbiornikach kompozytowych wyposażonych w kilka warstw, w postaci sprężonej,
itp. Jak wynika z doniesień literaturowych, magazynowanie wodoru w zbiornikach
ciśnieniowych, jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych i najprostszych form
magazynowania wodoru, z uwagi na możliwość zwiększenia gęstości energii wodoru
przez jego sprężenie 35.

34

L. Van Woensel, Archer G., Dziesięć technologii, które mogą zmienić nasze życie: Potencjalny

35

wpływ i skutki polityczne, EPRS/Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, PE 527.417, 2015,
J. Cleveland, Hydrogen Storage, DOE, (2008); www.eoearth.org/contributor/DOE/Hydrogen
storage (4.04.2016),
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Tabela 8. Podstawowe sposoby magazynowania wodoru, opracowano na podstawie36
Nośnik energii

H2

Proces/sposób magzynowania
Stan skupienia
W stanie ciekłym lub
gazowym

Butle z wodorem sprężonym

W materiałach stałych wodorki

Butle z wodorem ciekłym

W materiałach hybrydowych

Wodór związany chemicznie

W materiałach węglowych,
nanomateriałachj, sorbentach

Absorpcja
Adsorpcja
Reakcje hydrolizy Uwodornienie/
odwodornienie

4. Perspektywy wykorzystania technologii wodorowych
Od czasów, kiedy wykorzystano ogniwo paliwowe na stacji kosmicznej Apollo,
poczyniono znaczne postępy w kierunku obniżenia ceny ogniwa oraz wzrostu mocy.
Jednak ogniwa paliwowe są wciąż zbyt drogie, a ich żywotność (ok. 10 000 godz.)
jest zbyt krótka, aby je skomercjalizować. Ogniwa paliwowe są również bardzo
wymagające jeśli chodzi o czystość paliwa. Zanieczyszczenia powodują „zatrucie”
katalizatora i obniżają ich działanie. Przy wysokich kosztach katalizatora, jakim jest
platyna, dbanie o jej stabilność i trwałość w czasie pracy ogniwa jest niezwykle
ważna. Również gospodarka wodna w ogniwie musi być zoptymalizowana: zbyt
wysoki poziom zawilgocenia może bowiem wywołać „zalanie” membrany; zbyt niski
poziom spowoduje wyschnięcie membrany i jej nieodwołalne zniszczenie.
Ponieważ zasoby źródeł pozyskiwania energii stają się coraz bardziej
ograniczone, a zakup paliw konwencjonalnych może wywoływać destabilizację
polityczną, wzrasta stopień zanieczyszczenia środowiska, co niesie z kolei za sobą
ryzyko zmian klimatycznych, generatory energii takie, jak ogniwa paliwowe,
pozwalają na produkowanie energii z różnych paliw przy zachowaniu wysokich
wydajności z minimalną emisją zanieczyszczeń do środowiska. Wdrożenie na
szeroką skalę ogniw paliwowych zapewni następujące korzyści:
-

zmniejszenie uzależnienia od importu ropy naftowej, paliwa szeroko
stosowanego do napędu pojazdów;

36

L. Romański, Wodór nośnikiem energii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław,
2007,
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redukcję emisji ditlenku węgla w celu obniżenia ryzyka wystąpienia zmian

-

klimatu;
-

ograniczenie lokalnego zanieczyszczenia powietrza na obszarach miejskich;

-

wspieranie rozproszonych źródeł energii i dystrybucji energii elektrycznej;

-

wspieranie

rozwoju

dystrybuowania

energii

elektrycznej

w

krajach

rozwijających się;
dostarczanie energii elektrycznej i wody do odległych obszarów krajów

-

rozwijających się, w tym szczególnie w czasie suszy;
dostarczanie energii elektrycznej i wody do zastosowań komercyjnych

-

i mieszkaniowych;
włączanie odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej

-

w celu zapewnienia ciągłej pracy urządzeń w przypadku klęsk, awarii.
Mimo tego, że w ciągu ostatnich dekad technologie ogniw paliwowych przeszły
w fazę znacznego zaawansowania, koszty i trwałość ogniw paliwowych wymagają
dużego

nakładu

badań,

tak

aby

finałem

było

wdrożenie

handlowe.

Dziś, bardzo trudno jest wskazać, który rodzaj ogniw paliwowych ma szansę
osiągnąć masową produkcję. W Polsce, technologie wykorzystujące ogniwa
paliwowe są dopiero w fazie badań wstępnych bądź przygotowawczych. Prowadzi
się jedynie badania testowe jednostek ogniw paliwowych i praktycznie brak jest
jednostek przystosowanych do zastosowania komercyjnego. Przypuszcza się,
że w przyszłości w Polsce dużą rolę odegrają ogniwa alkoholowe zasilane wodorem
produkowanym z biomasy.
W przyszłości przewiduje się wykorzystanie ogniw paliwowych do zastosowań
biomedycznych, między innymi jako biokomórki i jako mikrourządzenia przeznaczone
do produkcji energii elektrycznej. W najbliższym czasie prawdopodobnie najbardziej
obiecującym rynkiem dla ogniw paliwowych będzie zasilanie awaryjne, a następnie
generatory przenośne, stacjonarne i transportowe.

Opracowanie wydane w ramach BS/PB-404-301/11
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Artur Trzebny, Mirosława Dabert37

UZYSKIWANIE SIEWEK MIESZAŃCOWYCH Salix x Populus
Streszczenie: Siewki Salix x Populus otrzymano poprzez kontrolowane zapylanie żeńskich
kwiatostanów wierzby (S. fragilis) pyłkiem P. tremula lub P. simonii. Receptywne znamiona kotek
wierzby zapylano pyłkiem topoli poprzez nanoszenie pędzelkiem pyłku i odpowiednio oznaczano
kombinacje krzyżowania. Obserwacje wzrostu łagiewek pyłkowych prowadzono po 24 oraz
48 godzinach po zapyleniu. Po upływie 27 – 33 dni od zapylenia izolowane zarodki lub zalążki wraz
z zarodkami wykładano na zmodyfikowane warianty pożywki MS (Murashige i Skoog, 1962). Analiza
procesu rozwoju kwiatostanów żeńskich i ocena receptywności znamion słupków S. fragilis wykazała,
że optymalnym czasem zapylenia kotki jest 9 – 10 dzień kwitnienia (fenofaza druga – anteza). Bariery
postzygotyczne przezwyciężono poprzez zastosowanie metody ratowania zarodków.
Słowa kluczowe: biomasa, krzyżowanie międzyrodzajowe, siewki mieszańcowe, topola, wierzba

Wprowadzenie
Niecałe 300 lat temu cała energia wykorzystywana do zaspokojenia potrzeb
ludzkości pochodziła z odnawialnych źródeł energii, a jeszcze 125 lat temu
90% wykorzystywanej energii pochodziło z biomasy. Od czasów Rewolucji
Przemysłowej (XVIII wiek) nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię,
a dynamiczny rozwój przemysłu zmusił rządy państw do podpisania dokumentów
zobowiązujących do obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz zastępowania
kopalnych surowców energetycznych odnawialnymi źródłami energii 38.
Obecnie postępuje niszczenie i degeneracja środowiska naturalnego w wyniku
działania przemysłu, którego energetyka oparta jest na węglu oraz ropie naftowej.
Produktami spalania paliw kopalnych są toksyczne i zatruwające środowisko tlenki
azotu, siarki i węgla oraz pyły. Jedyną możliwością wyeliminowania tych szkodliwych
czynników

jest

modernizacja

energetyki

konwencjonalnej39.

W

2005

roku

oszacowano, że najdłużej, bo jeszcze 158 lat będzie można korzystać ze złóż węgla,
63 lata będzie mogła trwać eksploatacja gazu ziemnego, natomiast ropy naftowej
37

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydziałowa Pracowania Technik
Biologii Molekularnej
38
K. Kubica, Spalanie biomasy i jej współspalanie z węglem – techniki, korzyści i bariery
39
W. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwo Naukowo–Techniczne,
Warszawa, 2007,
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wystarczy na 41 lat. Rosnące zapotrzebowanie na energię spowodowało, że w 2014
roku oceniono, iż łatwo dostępne złoża węgla wyczerpią się już w 2112 roku 40. Warto
nadmienić, że zapotrzebowanie na surowce energetyczne będzie rosło ze względu
na szybko postępujący przyrost ludności oraz coraz większe uprzemysłowienie wielu
krajów. Alternatywą dla tradycyjnych pierwotnych źródeł energii są OZE (odnawialne
źródła energii) odróżniające się od źródeł konwencjonalnych niską szkodliwością dla
środowiska oraz niewyczerpalnością. Do odnawialnych źródeł energii zalicza się:
energię wodną, geotermalną, prądów morskich, pływów i falowania, słoneczną,
wiatru, biopaliwo, biomasę oraz biogaz. Obecny udział biomasy wykorzystywanej
jako odnawialne źródło energii wynosi 50EJ/y spośród 406 EJ/y, co stanowi
14% całkowitego zapotrzebowania energetycznego. Uważa się, że jednym
z podstawowych źródeł energii odnawialnej w Polsce będzie biomasa 41, dlatego
rozpoczęto uprawę roślin o zastosowaniu energetycznym takich jak wierzby, topole,
robinie, miskanty, słoneczniki, rdestowce oraz spartiny. Aby zwiększyć wydajność
upraw energetycznych przystąpiono do prac hodowlanych takich jak krzyżowanie
międzygatunkowe wierzb, krzyżowanie topoli oraz selekcja i ocena roślin
mieszańcowych. Pierwsze doniesienia o uzyskaniu mieszańców międzyrodzajowych
Salix x Populus pojawiły się w 2004 roku42. Rodzaj Salix oraz Populus dobrano
do krzyżowania między innymi ze względu na dużą łatwość rozmnażania
wegetatywnego, długi cykl życiowy oraz wysoką heterozygotyczność.
Głównym celem krzyżowania międzyrodzajowego był zamiar wprowadzenia
do genomu wierzby genomu topoli i uzyskanie zarodków międzyrodzajowych
S. fragilis x P. simonii oraz S. fragilis x P. tremula, zakładając osiągnięcie
zwiększonego

przyrostu

biomasy

lignino–celulozowej.

Uzyskanie

roślin

mieszańcowych przyczyniłoby się do szerszego wykorzystania energii pochodzącej
z odnawialnych źródeł energii

40

J.D.J. Olmos, J. Kargul, Oxygenic photosynthesis: translation to solar fuel technologies. Acta
Societatis Botanicorum Poloniae 83(4):423–440, 2014,
41
S. Szczukowski, J. Tworkowski, M. Stolarski, J. Kwiatkowski, M. Krzyżaniak, W. Lajszner, Ł.
Graban, Wieloletnie rośliny energetyczne. MULTICO Oficyna Wydawnicza., Warszawa, 2012,
42
M. Zenkteler, M.K. Wojciechowicz, A. Bagniewska–Zadworna, E. Zenkteler, S. Jeżowski S,
Intergeneric crossability studies on obtaining hybrids between Salix viminalis and four Populus
species. In vivo and in vitro pollination of pistils and the formation of embryos and plantlets. Tree
Structure and Function 19(6):
638–643, 2004,
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1. Metodyka
Pędy S. fragilis pobierano z 3 osobników występujących na stanowisku
naturalnym, znajdującym się na obrzeżach miasta Poznania. Materiał do badań
pobierano jednorazowo w roku 2014, w połowie lutego oraz trzykrotnie w roku 2015,
pod koniec stycznia, z początkiem lutego i marca. Pędy ścinano w okresie spoczynku
zimowego, spłukiwano letnią wodą i wstawiano do pojemników z wodą wodociągową.
Materiał etykietowano (nazwa gatunkowa oraz termin zbioru) i umieszczano w pokoju
hodowlanym, w fotoperiodzie 16/8. W ciągu dnia temperatura osiągała 22 oC,
a w nocy 16oC. Wilgotność względną (RH) utrzymywano na poziomie 40%, natężenie
światła wynosiło 250–300 µmolm-2 s-1. W warunkach naturalnych (in situ) S. fragilis
kwitnie od końca kwietnia do połowy maja. Przyspieszenie rozwoju pędów S. fragilis
już od lutego umożliwiło wydłużenie okresu kwitnienia o 2 miesiące. Pędy Salix oraz
obydwu gatunków Populus ścięte w lutym zapewniały uzyskanie kwiatostanów
w okresie poprzedzającym masowe kwitnienie własnego gatunku, co chroniło żeński
komponent krzyżowania przed własnym pyłkiem. Stymulowanie do kwitnienia pędów
P. tremula oraz P. simonii zapewniło nieprzerwaną dostawę pyłku wykorzystywanego
do zapylania. Pędy z zamkniętymi kwiatostanami męskimi P. tremula oraz P. simonii
zbierano z drzew rosnących w środowisku naturalnym, na terenie Kampusu UAM
Morasko, przemywano powierzchniowo letnią wodą i wstawiano do pojemników z
wodą wodociągową. Materiał roślinny przyspieszano do kwitnienia w temperaturze
pokojowej, w warunkach naturalnego dobowego oświetlenia. Zbiór ziaren pyłku
prowadzono

w

momencie

otwierania

się

pylników.

Pyłek

zbierano

do

wyautoklawowanych szalek Petriego, używając do zapylania świeżo zebrany pyłek.
Od dnia ukazania się kotki spod łuski pąka zimującego rozpoczęto codzienne
obserwacje fenologiczne kolejnych faz rozwojowych kwiatostanów. Zestawiając
kolejne obrazy rozwoju słupka i kotki uzyskano chronogram przebiegu kwitnienia.
Ponadto ustalono średnią liczbę słupków występujących w 100 dojrzałych
kwiatostanach żeńskich oraz zmierzono długość kwiatostanów żeńskich wierzby.
Pomiaru dokonano od pierwszego okółka słupków do wierzchołka kwiatostanu.
Podczas

doświadczeń

zapylono

pyłkiem

P.

tremula

oraz

P.

simonii

2346 kwiatostanów żeńskich S. fragilis. Na receptywne słupki S. fragilis przy pomocy
pędzelka nanoszono pyłek pochodzący z męskich kwiatostanów P. tremula lub
P. simonii. Kotki oznaczano kolorową nitką w celu identyfikacji kombinacji
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krzyżowania oraz daty przeprowadzenia zapylenia. Po 24 oraz 48 godzinach od
zapylenia słupków wierzby pyłkiem topoli zliczano liczbę kiełkujących ziaren pyłku na
znamionach oraz sprawdzano efektywność ich kiełkowania. Z kotki S. fragilis
pobierano losowo słupki i wybarwiano błękitem aniliny. Kotki z powiększonymi
słupkami zbierano po upływie 27–33 dni po zapyleniu i poddawano dezynfekcji
powierzchniowej. Następnie w warunkach sterylnych, w komorze z laminarnym
przepływem powietrza ze słupków izolowano zalążki z widocznymi zarodkami lub
zarodki i wykładano je na zmodyfikowane warianty pożywki MS 43 (Tabela 1).
Tabela 1. Warianty pożywki MS stosowane w kulturach zalążków i zarodków

Substancje dodatkowe (mg • l -1)
Wariant

Pożywka
podstawowa 2x Fe
EDTA

Mleczko
IAA

BAP NAA KIN

2,4-D

GA3

kokoso-we

1

MS

X

2

MS

3

MS

4

MS

5

MS

0,5

6

MS

0,35 2,25

7

MS

0,1

8

MS

0,5

9

MS

2,5

2
0,5

0,1

0,1

0,1

10%
0,5

0,5

10%

0,5

Źródło: Opracowanie własne

43

T. Murashige, F. Skoog, A revised medium for rapid growth and bio–assays with tobacco tissue
cultures. Physiol Plant 15(3): 473–497, 1962,
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W celu uzyskania materiału do analiz mikroskopowych utrwalono receptywne
zarodki mieszańcowe S. fragilis x P. tremula oraz S. fragilis x P. tremula w różnym
czasie po zapyleniu (DPZ – dni po zapyleniu). Dodatkowo utrwalono zalążki wraz
z zarodkami w różnych stadiach rozwoju.
Materiał utrwalono na dwa sposoby:
1. Przy użyciu FAA (70% skażony alkohol etylowy, kwas octowy lodowaty,
4% formalina; w stosunku 18:1:1). Materiał umieszczano w szklanych butelkach
zawierających utrwalacz. Po 24 – 48 godzinach utrwalania w temperaturze
4oC usuwano utrwalacz, a obiekty umieszczano w 70% alkoholu etylowym.
2. Przy wykorzystaniu 2% PFA (paraformaldehyd) oraz 2% GA (aldehyd glutarowy)
w stosunku 1:1. Obiekty umieszczano w szklanych, zamykanych butelkach
zawierających mieszaninę. Po 12 godzinach utrwalania w temperaturze 4 oC
usuwano utrwalacz, trzykrotnie płukano po 15 minut w buforze kakodylowym
o temperaturze 4oC. Po trzecim płukaniu materiał pozostawiano w buforze
kakodylowym na 12 godzin.
Zarodki oraz słupki przeznaczone do zatopienia w paraplaście po 12 godzinach
utrwalania w buforze kakodylowym odwodniono w szeregu alkoholi 5%, 15%, 30%,
50%, 60%, 70% (po 30 minut w każdym stężeniu, temp. 4oC).
Po utrwaleniu materiału roślinnego w FAA zatapiano go w paraplaście (Paraplast
Plus, Sigma). Zatapianie obiektów wykonano w następujących etapach:
1. Materiał roślinny poddano procedurze odwadniania w szeregu alkoholi
o wzrastającym stężeniu. W każdym stężeniu (70%, 80%, 90%, 96%) materiał
znajdował się przez 60 minut. Następnie 2 razy, po 30 minut w 100% alkoholu.
2. Przejaśnianie w mieszaninie alkoholu etylowego oraz butanolu (w stosunku: 3:1,
1:1, 1:3) przeprowadzano po 15 minut w każdym wariancie stosunkowym
mieszaniny. Następnie inkubowano w czystym butanolu dwa razy przez 30 minut,
jeden raz przez 60 minut oraz jeden raz przez 12 godzin.
3. Materiał zatapiano w rozpuszczonej parafinie (Paraplast Plus,

Sigma),

umieszczano w cieplarce (temp. 60oC). Wykonano 3 zmiany parafiny po 2 – 3
godzinach. Zatopione obiekty pozostawiano w parafinie do czasu krojenia materiału.
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Po utrwaleniu materiału roślinnego w 2% PFA oraz 2% GA zatapiano
go w zmodyfikowanej żywicy epoksydowej wg Spurr'a (Spurr, 1969). Procedurę
przeprowadzono według następujących etapów:
1. Materiał odwodniono w serii alkoholi o wzrastającym stężeniu (10%, 30%, 50%,
70% 80% 90%) przez 30 minut każdy. Następnie materiał przeprowadzono przez
mieszaninę alkoholu z acetonem oraz czysty aceton, według następującej kolejności:
alkohol etylowy/aceton (3 : 1), alkohol etylowy/aceton (1 : 1), alkohol etylowy/aceton
(1 : 3), aceton (90%), aceton (96%), aceton (100%). Obiekty inkubowano w każdej
mieszaninie przez 30 minut. 100% aceton wymieniano dwukrotnie po 30 minutach.
2. Po zlaniu większości 100% acetonu dodano taką samą ilość żywicy (VCD, DER,
NSA, DMAE; w stosunku 18,4:9:5:1), płyn dokładnie wymieszano i pozostawiono
w temperaturze pokojowej na 30 minut.
3. Usunięto połowę objętości płynu i dodano taką samą ilość żywicy, mieszaninę
wymieszano i pozostawiono przez 30 minut w temperaturze pokojowej.
4. Po 30 minutach zlano większość płynu, a obiekty zalano czystą żywicą
i pozostawiono w temperaturze pokojowej przez noc. Po tym czasie wymieniono
żywicę na świeżą i pozostawiono na 24h w temperaturze pokojowej.
5. Po upływie 24 godzin obiekty osuszono przy użyciu bibuły filtracyjnej oraz
przeniesiono do kapsułek zawierających świeżą żywicę. Kapsułki z materiałem
roślinnym wstawiono do cieplarki (temp. 70oC) w celu polimeryzacji żywicy.
Z zatopionego w paraplaście materiału formowano bloczki parafinowe a obiekty
orientowano w płaszczyźnie pionowej lub poziomej w celu uzyskania właściwych
przekrojów. Bloczki krojono na mikrotomie HM 340E Microm. Do uzyskania
skrawków o grubości 12 µm używano ostrza Technovit Histoblade. Taśmę
parafinową nakładano na odtłuszczone szkiełka podstawowe z naniesionym lepikiem
Haupta (mieszanina: żelatyna, glicerol, fenol oraz woda destylowana) i kilkoma
kroplami wody. Następnie preparaty umieszczano na płycie grzewczej (temp. 43 oC)
w celu odparowania wody i rozprostowaniu skrawków, po czym suszono w cieplarce
(temp. 36oC).
Zatopione preparaty w kapsułkach z żywicy krojono w Wydziałowej Pracowni
Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Kapsułki skrojono szklanym ostrzem, przy wykorzystaniu mikrotomu
LKB. Półcienkie skrawki nakładano na kroplę wody znajdującą się na szkiełku
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podstawowym. Materiał na szkiełkach umieszczano na płycie grzewczej (temp.
80oC), a następnie przechowywano w temperaturze 80 oC do czasu barwienia.
Preparaty zatopione w paraplaście, przebywające ponad 72 godziny w cieplarce
(temp. 36oC) barwiono hematoksyliną żelazistą oraz zielenią trwałą. Szkiełka
z przyklejonymi skrawkami parafiny zanurzano w ksylenie (ok. 20 min) w celu
usunięcia parafiny.
Następnie przeprowadzono uwodnienie materiału w serii rozpuszczalników,
kolejno: alkohol etylowy 100%/ksylen (1:1), alkohol (100%), alkohol (96%), alkohol
(80%), alkohol (70%), woda destylowana. Tak przygotowane preparaty umieszczano
w ałunie amonowo–żelazowym (ok. 50 min), płukano wodą i barwiono hematoksyliną
(10–15 min). Szkiełka płukano wodą i ponownie umieszczano w ałunie amonowo–
żelazowym (2–3 min). Preparaty przepłukiwano kolejno: woda destylowana, alkohol
(70%), alkohol (80%), alkohol (96%), alkohol (100%), izopropanol. Następnie
preparaty różnicowano zielenią trwałą (5–10 sek.), przepłukiwano izopropanolem
i przechowywano w ksylenie do momentu „zamknięcia”. Preparaty zamykano
w balsamie syntetycznym Entellan, a następnie inkubowano przez 72 godziny
w cieplarce (temp. 36oC).
Eponowe, półcienkie skrawki po 7 dniach przechowywania w cieplarce (temp.
80oC) barwiono błękitem metylenowym oraz fuksyną zasadową (Humprey i Pitmman,
1974). Na szkiełka z przyklejonymi półcienkimi skrawkami nakraplano błękit
metylenowy i ogrzewano przez 3 minuty na płycie grzewczej (temp. 70 oC).
Spłukiwano wodą i w temperaturze pokojowej nakładano kroplę fuksyny zasadowej
(ok. 6 min). Preparaty przepłukiwano wodą i przeprowadzano obserwacje
mikroskopowe.

2. Wyniki
Szeregując w czasie obrazy poszczególnych faz rozwojowych słupków oraz kotki
uzyskano chronogram (Rys. 1). W rozwoju słupków wyróżniono trzy fenofazy:
 Preanteza (ramka zielona) – słupki niereceptywne, nieprzydatne do zapylenia
 Faza 1 i 2 – kształt słupka butelkowaty, znamiona nieuformowane.
lFaza 3, 4, 5 i 6 – słupek wydłuża się oraz nieco rozszerza, znamiona
kształtują się.
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 Faza 7 i 8 – słupek znacząco wydłuża i poszerza się, na znamionach
uwypuklają się brodawki (papille).
 Anteza (ramka żółta) – okres pełnej dojrzałości słupka do zapylenia i zapłodnienia
 Faza 9 i 10 – znamiona receptywne, papille uformowane, słupek powiększa się
w niewielkim stopniu.
 Postanteza (ramka pomarańczowa) – słupki niereceptywne, nieprzydatne
do zapylenia.
 Faza 11 i 12 – stadium postreceptywne, brodawki znamion zasychają, a słupek
wydłuża się.
Ze względu na akropetalny rozwój kotki (od podstawy osi ku jej szczytowi)
występuje asynchroniczny rozwój poszczególnych słupków, a w pojedynczej kotce
okresowo występują równocześnie słupki przejrzałe (część bazypetalna kotki),
dojrzałe (część środkowa kotki) oraz niedojrzałe (część szczytowa kotki), co wpływa
na wydłużenie okresu kwitnienia całej kotki. Na podstawie fenologii kwitnienia kotki
wskazano, że czas optymalny do zapylenia przypada kiedy fenofaza druga (anteza)
obejmie co najmniej połowę długości kotki. Poszukując markerów morfologicznych
wyznaczających fazę antezy porównano cechy słupka (długość) w relacji do długości
kotki, dlatego rozpatrywano również takie cechy jak barwa znamion i turgor papilli
(Rys. 1). Obserwacje przy zastosowaniu chronogramu wykazały, że dojrzałość
znamienia pojedynczego słupka trwała 1 – 2 doby. Wówczas ziarna pyłku naniesione
na dojrzałą część szczytową kotki kiełkowały w następnej dobie, napotykając
na dojrzałe w międzyczasie brodawki znamion. Po dokonaniu zapylenia zalążnia
słupka powiększała się, a cały słupek również się wydłużał. Kotki S. fragilis
przyspieszane do kwitnienia były stosunkowo krótkie i wykazywały wyrównaną
długość w obrębie wyznaczonych faz oraz niewielki dystans pomiędzy skrajnymi
(max/min) wartościami tej cechy (Tab. 4, Rys. 1). Pomiary wykazały, że anafazę
przypadającą średnio na 9 – 10 dzień od rozpoczęcia rozwoju kotki charakteryzowały
średnia długość kotek rzędu 40,24 mm oraz średnia długość słupka 3,242 mm (Tab.
4, Rys. 1 i 2a). Cecha szerokości zalążni słupka podczas kolejnych fenofaz zmieniała
się stosunkowo nieznacznie, rozrastając się wszerz dopiero po zapyleniu (Rys. 2b).
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Zestawienie rozkładu średnich długości znamion słupka oraz długości zalążni
ukazało niewielkie zróżnicowanie obydwu wartości, dlatego do dalszych porównań
wybrano cechę całkowitej długości słupka (Tab. 2, Rys. 3).
Rysunek 1. Chronogram rozwoju kotek i słupków S. fragilis

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 2. Rozkład pomiarów: a - długości słupka; b – szerokości słupka

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 2. Średnie pomiarów elementów słupka S. fragilis podczas jego rozwoju
(z zaznaczeniem antezy)

Średnia długość

Średnia

Średnia

Średnia

całego słupka

długość

długość

szerokość

(mm)

zalążni(mm)

znamion(mm)

słupka(mm)

1

0,269

0,266

0,003

0,243

2

0,273

0,269

0,004

0,257

3

0,881

0,734

0,147

0,505

4

1,055

0,877

0,178

0,592

5

1,292

1,111

0,181

0,605

6

1,511

1,223

0,288

0,633

7

2,846

2,408

0,438

0,809

8

2,877

2,435

0,442

0,819

9

2,910

2,463

0,447

0,838

10

3,186

2,737

0,449

0,844

11

3,242

2,758

0,484

0,909

12

3,244

2,763

0,481

1,073

Faza

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 3. Rozkład średnich pomiarów elementów słupka
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Źródło: Opracowanie własne

Średnia liczba słupków w kotce dla 100 kwiatostanów żeńskich S. fragilis wynosiła
94. Wartości minimalnej i maksymalnej liczby słupków w kotce wykazały znaczne
zróżnicowanie (Tab. 3)
Tabela 3. Liczba słupków w kotce S. fragilis

Pomiar

Liczba słupków

Najniższa liczba słupków

74

Najwyższa liczba słupków

114

Średnia liczba słupków

94

Źródło: Opracowanie własne

Pomiary poszczególnych składowych słupka wykazały, że maksymalna długość
słupka S. fragilis wynosiła 3,33 mm. Najszerszy słupek mierzył 1,45 mm. Najdłuższe
znamiona osiągnęły długość 0,59 mm (Tab. 2). Pomiary długości kwiatostanów
żeńskich wierzby w kolejnych fenofazach cyklu rozwojowego, wykazały, że podczas
antezy kotka S. fragilis osiąga długość od 35,62 do 40,24 mm (Tab. 4).
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Tabela 4. Średnia długość kotki S. fragilis podczas rozwoju
(z zaznaczeniem antezy)

Średnia długość kotki

Faza

Średnia długość kotki

Faza

(mm)

(mm)

1

7,31

7

28,67

2

9,94

8

32,03

3

13,35

9

35,62

4

19,42

10

40,24

5

22,61

11

41,11

6

25,63

12

41,83

Źródło: Opracowanie własne

Ziarna pyłku P. tremula oraz P. simonii kiełkowały na znamionach wierzby już po
24 godzinach od zapylenia. Średnia liczba ziaren pyłku naniesionych na znamię
S. fragilis wynosiła 86. Po 24h średnia liczba ziaren pyłku P. tremula kiełkujących
na znamieniu S. fragilis wynosiła 13,4, natomiast P. simonii 34,3. Po 48h liczba
ta wzrosła do 15,9 w przypadku P. tremula oraz 39,7 w przypadku P. simonii
(Rys. 4).
Rysunek 4. Procentowy udział kiełkujących ziaren pyłku na znamionach
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Źródło: Opracowanie własne
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Łagiewki pyłkowe obydwu gatunków wrastały do szyjki słupka (Rys. 5). Pyłek
P. simonii kiełkował efektywniej, a łagiewki pyłkowe były znacznie dłuższe niż
w przypadku P. tremula.

Po 48 godzinach obserwowano wnikanie łagiewek

pyłkowych do zalążni.
Rysunek 5. Kiełkowanie i wzrost łagiewek pyłkowych (Ł) na znamieniu
S. fragilis a – P. tremula, b – P. simonii

Źródło: Opracowanie własne

Analiza embriologiczna wykazała obecność dużej liczby kulistych prazarodków.
Tylko w nielicznych zalążkach obserwowano zarodki w stadium wyodrębnionych
liścieni (Rys. 6). W żadnym z analizowanych woreczków zalążkowych nie
zanotowano występowania komórek bielma.

Analiza przekrojów podłużnych

zarodków wykazała występowanie pojedynczej warstwy komórek epidermy. Część
komórek epidermy podlegała jeszcze podziałom komórkowym (Rys.7a). Komórki
miękiszu w części centralnej osi pędowo—korzeniowej charakteryzowały się silną
wakuolizacją. W integumentach osłaniających rozwijający się zalążek obserwowano
powstawanie wzmocnień (zgrubień na ścianach komórkowych) charakterystycznych
dla formującej się później okrywy nasiennej.

Preparaty histologiczne uzyskane

metodą parafinową ujawniały zaburzenia rozwojowe zarodków (Rys. 6). Część
zarodków nie wykształciła liścieni, nawet po upływie 28 DPZ, a niektóre w stadium
kulistym były osadzone na kilkukomórkowym wieszadełku (Rys. 6a). Zarodki
S. fragilis x P. simonii charakteryzowały się nierównomiernym wzrostem liścieni (Rys.
6b i 7a). W części radikularnej zarodka kształtowały się komórki, które w dalszym
etapie rozwijały się w korzeń siewki. Zarodki mieszańcowe S. fragilis x P. tremula
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podlegały

sukcesywnej

degeneracji,

postępującej

od

wierzchołków

liścieni,

w kierunku radikuli (Rys. 6c, 7b). Jedną z przyczyn degeneracji zarodków
mieszańcowych mógł być brak tkanki odżywczej – bielma.
Rysunek 6. a, b - Przekrój przez zarodek mieszańcowy S. fragilis x P. symonii
28 DPZ, z zaznaczonym kilkukomórkowym wieszadełku (W) i rozwijającymi się
w dalszym etapie w korzeń zarodka (K), c- Przekrój przez zarodek mieszańcowy S.
fragilis x P. tremula 28 DPZ z objawami degeneracji
jednego z liścieni (L), radikula (R)

Źródło: Opracowanie własne

Rozwój zarodków mieszańcowych S. fragilis x P. simonii charakteryzował się
nierównomiernym wzrostem jednego z liścieni. Ponadto obserwacje półcienkich
skrawków ujawniły, że podczas rozwoju zarodków nie występował wierzchołek
wzrostu pędu (Rys. 7a). Zarodki S. fragilis x P. tremula również charakteryzowały się
nierównomiernym wzrostem liścieni. Preparaty histologiczne uwidoczniły zarys
różnicującego się walca osiowego rozgałęziającego się w stronę obu liścieni. Nie
zanotowano kształtującego się wierzchołka wzrostu pędu.
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W części radikularnej obserwowano dużą liczbę komórek merystematycznych.
U większości zarodków mieszańcowych liścienie degenerowały na różnych etapach
embriogenezy (Rys. 7b).
Rysunek 7. a - Przekrój podłużny przez zalążek wraz z zarodkiem
mieszańcowymS. fragilis x P. simonii 28 DPZ, wakuolizacja (W) części
centralnej osipędowo–korzeniowej zarodka, epiderma (E) okrywająca zarodek,
wzmocnienia integumentów (WI) formującej się okrywy, b - Przekrój podłużny
środkowy przez zalążek wraz z zarodkiem mieszańcowym S. fragilis x P.
tremula 28 DPZ,I - walec osiowy (WO) oraz komórki merystematyczne (KM) w
części radikularnej, II - obszar wierzchołka wzrostu bez wyodrębnionej plumuli
i obecną warstwą komórek epidermy (E), III – liścienie – jeden liścień w fazie
degeneracji (LD)

Źródło: Opracowanie własne

Zastosowanie metody ratowania zarodków (embryo rescue) poprzez ich izolację
i wyłożenie na pożywkę MS (Murashige i Skoog, 1962) zapewniło zarodkom
dostarczenie składników odżywczych składnikami pożywki, która zastępowała bielmo
nieobecne w woreczkach zalążkowych zarodków mieszańcowych. Spośród około
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10.000 powiększonych słupków, po 28 – 33 DPZ wyizolowano 150 zalążków wraz
z zarodkami na różnych etapach embriogenezy oraz 230 dojrzałych zarodków.
Po przetestowaniu 9 wariantów pożywek (Tab. 1) wybrano kombinację MS + 2 x Fe
(pożywka MS, Murashige i Skoog z podwójnym stężeniem jonów żelaza). Była ona
najefektywniejsza w pobudzeniu zarodków do dalszego rozwoju.
Prawie 47% (46,96%) zarodków mieszańcowych S. fragilis x P. tremula oraz
S.

fragilis

x P.

simonii

po

24 godzinach wytworzyło

włoski hypokotyla.

W późniejszych etapach siewki rozwijały się w różnym tempie. Zarodki znajdujące się
w zalążkach po kilku dniach od wyłożenia na pożywkę zamierały (Rys. 8). Średnio
2 dni po wyłożeniu na pożywkę (DPW) zarodki, których męskim komponentem
krzyżowania była P. tremula rozchylały liścienie. 4 DPW następowało ich
powiększanie, a 6 DPW jeden z liścieni był bardziej wydłużony. Po tym okresie
rozwój zarodka spowalniał, a jego kształt i rozmiary nie zmieniały się przez kolejne
20 dni. W przypadku zarodków mieszańcowych S. fragilis x P. simonii 2 DPW
liścienie przylegały do siebie, a ich rozchylanie następowało 3 – 4 DPW. 6 DPW
rozwinął się trzeci liść, który rozrastał się przez około 4 – 6 dni. Po tym czasie
następowało zahamowanie rozwoju siewki.
Rysunek 8. Rozwój zarodków mieszańcowych

Źródło: Opracowanie własne
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Podsumowanie
W niniejszej pracy podjęto próbę uzyskania siewek mieszańcowych krzyżując
tetraploidalny gatunek (2n = 76) S. fragilis z diploidalnymi gatunkami (2n = 38)
P. tremula oraz P. simonii. Otrzymano 286 zarodków mieszańcowych S. fragilis x P.
tremula oraz 94 zarodki mieszańcowe S. fragilis x P. simonii.
Zarodki w starszych stadiach rozwojowych oraz zarodki młodsze, na różnych
etapach embriogenezy izolowano i wykładano na zmodyfikowane warianty pożywki
MS, w celu zastąpienia bielma pełniącego funkcje odżywcze, a tym samym według
Zenktelera44 umożliwienia ich dalszego rozwoju. W obecnej pracy najefektywniejszą
w pobudzeniu zarodków do dalszego rozwoju okazała się pożywka MS+2 x Fe
(pożywka MS Murashige i Skoog z podwójnym stężeniem jonów żelaza).
W

przeciwieństwie

do

krzyżowania

międzyrodzajowego

wykonanego

w ramach uzyskania roślin mieszańcowych między S. viminalis oraz czterema
gatunkami Populus obecnie uzyskane siewki mieszańcowe nie posiadały stożka
wzrostu, czego skutkiem było zahamowanie ich rozwoju po około 6 – 10 dniach
od wyłożenia na pożywkę.
Aby dodatkowo potwierdzić mieszańcowość siewek należałoby wykonać analizy
molekularne,

takie

jak:

analiza

mikrosatelitarnego

polimorfizmu

krótkich

tandemowych powtórzeń (SSR), a także przeprowadzić analizę cytometryczną
jądrowego DNA siewek.
Biomasa

wierzbowa

pozyskiwana

na

cele

energetyczne

stanowi

ważną

alternatywę dla tradycyjnych upraw rolniczych. Podjęte próby krzyżowania
międzyrodzajowego Salix x Populus korzystnie rokują na przyszłość. Rośliny
mieszańcowe mają szansę podnieść wydajność plonów z jednego hektara plantacji,
czego skutkiem będzie większe zainteresowanie zastosowaniem biomasy drzewnej,
jako odnawialnego źródła energii.

44

ibidem
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Joanna Matuska – Łyżwa

NOWE SIEDLISKA EKOLOGICZNE NICIENI ENTOMOPATOGENICZNYCH
NALEŻĄCYCH DO RODZINY HETERORHABDITIDAE

Streszczenie: Różnorodność gatunkowa oraz zmienność występowania dotyczy wielu różnych grup
organizmów. W przypadku nicieni entomopatogenicznych informacje takie mogą mieć istotne
znaczenie przy produkcji środków ochrony roślin. Bioinsektycydy na bazie rodzimych populacji nicieni
owadobójczych są uważane za skuteczniejsze w zwalczaniu szkodników, niż izolaty odłowione
z innych regionów. W niniejszej pracy zbadano występowanie nicieni entomopatogenicznych z rodziny
Heterorhabditidae w wybranych siedliskach przyrodniczych oraz oceniono ich inwazyjność względem
owada testowego.

Słowa kluczowe: Heterorhabditis bacteriophora, Heterorhabditis megidis, nowe siedliska, Galleria
mellonella.

Wprowadzenie
Nicienie są jednymi z najbardziej powszechnych organizmów na Ziemi, wśród
których wyróżnia się gatunki wolno żyjące i pasożytnicze 46,47,48. Do pasożytów
zaliczane są również nicienie z rodzin Steinernematidae i Heterorhabditidae, które ze
względu na swoje możliwości owadobójcze są uważane za organizmy pożyteczne
49,50

. Populacje tych zwierząt występują naturalnie w środowisku glebowym oraz są

wykorzystywane

do

entomopatogenicznych

produkcji

bioinsektycydów51.

(owadobójczych,

entomofilnych)

Obecność
w

nicieni

naturalnych
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ekosystemach jest stale notowana w wielu krajach52. W zależności od lokalizacji,
potwierdzenie występowania tych zwierząt plasuje się na poziomie od 3 do 26%
53,54,55

. Różnorodność gatunkowa oraz zmienność występowania uzależnione są od

wielu czynników środowiskowych i preferencji tych organizmów. W przypadku
Steinernematidae powszechność występowania stała się już niemal normą, czego
nie można przypisać nicieniom z mniej licznej rodziny - Heterorhabditidae56.
Z około 14 poznanych dotychczas gatunków zaledwie dwa występują w Polsce 57,58.
Na obszarze Szczecina59 i okolic (Police i Gryfino) notowany jest

przede

wszystkim gatunek H. megidis60. Ten sam gatunek odnotowano w pobliżu Opola,
Torunia i Skarżyska-Kamiennej61. W okolicach miejscowości Jelenia Góra, Bieniew
i Nowy Tomyśl odnotowano obecność gatunku H. bacteriophora62.
Celem pracy było stwierdzenie występowania nicieni entomofilnych w wybranych
siedliskach przyrodniczych oraz charakterystyka ich inwazyjności względem barciaka
większego (Galleria mellonella L.), który jest owadem często wykorzystywanym
w badaniach nad nicieniami entomopatogenicznymi

63,64

.

52

W. M. Hominick, Biogeography. In: Gaugler R. ed. Entomopathogenic Nematology, CABI Publishing.
Wallingford, UK 2002, s. 115-143,
53
M. Agazadeh, D. Mohammadi, N. E. Kary, Distribution of entomopathogenic nematodes of the
families Steinernematidae and Heterorhabditidae in potato fields in north-west Iran (Nematoda:
Rhabditida), Munis Entomology & Zoology, 2010, 5(2), s. 758-763,
54
Z. Mraček, J. M. Webster, Survey of Heterorhabditidae and Steinernematidae (Rhabditida
Nematode) in Western Canada, Journal of Nematology, 1993, 25(4), s. 710 – 717,
55
P. S. Stock, M. B. Pryor, K. H. Kaya, Distribution of entomopathogenic nematodes
(Steinernematidae and Heterorhabditidae) in natural habitats in California, USA, Biodiversity and
Conservation, Kluwer Academic Publishers, 1999, s. 535-549,
56
W. M. Hominick, Biogeography…,
57
A. Bednarek, Ekologiczne uwarunkowania aktywności biologicznej nicieni entomofilnych
w środowisku glebowym agrocenoz, Rozprawy naukowe i Monografie, Wyd. SGGW 1990, s. 108,
58
M. Dzięgielewska, Występowanie nicieni owadobójczych (Steinernematidae, Heterorhabditidae)
w północno-zachodniej Polsce oraz biologia i zdolności infekcyjne Steinernema bicornutum (Tallosi,
Peters & Ehlers), Praca dokt., AR Szczecin 2001, s. 119,
59
M. Dzięgielewska, B. Myśków, I. Adamska, B. Czerniawska, Sezonowa dynamika aktywności nicieni
owadobójczych Steinernematidae i Heterorhabditidae w glebie w wybranych zieleńcach Szczecina,
Proceedings of ECOpole, 2010, 4(2), s. 351-355,
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z wybranych użytków zielonych, Proceedings of ECOpole, 2011, 5(1), s. 71-75,
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1. Materiały i metody
Badania prowadzono od kwietnia do listopada 2014 roku. Próby glebowe do
odłowu nicieni pobierano sondą Egnera do głębokości 25 cm. Do analiz
wykorzystano

dzikie

izolaty

nicieni

entomopatogenicznych

z

rodziny

Heterorhabditidae oraz larwy barciaka większego (Galleria mellonella L.). Metodą
Beddinga i Akhursta (1975), z prób glebowych pozyskanych z 20 różnych środowisk
na terenie Polski (tabela 1., rys. 1.), odłowiono nicienie glebowe 65,66.

Numer próby lub
brak nicieni w
próbie

170704E

dolnośląskie

las

piaszczysta

312

2.

Kruszów

513444N

193401E

łódzkie

pole

piaszczystogliniasta

307

3.

Miechów

502148N

200232E

małopolski

pole

gliniasta

brak

4.

Przysieka

502801N

195948E

małopolskie

pole

piaszczysta

302f

5.

Sobków

504204N

202657E

świętokrzyskie

pole

gliniasta

brak

6.

Widnica

502355N

200152E

małopolskie

pole

gliniasta

brak

7.

Biały Bór

535303N

164844E

pomorskie

las

piaszczystogliniasta

brak

8.

Wieściszowice

504940N

155826E

dolnośląskie

las

gliniasta

brak

Rodzaj gleby

512125N

Ekosystem

Długość
geograficzna

Ligota

Środowisko
pochodzenia

1.

Lp.

Szerokość
geograficzna

Województwo

Tabela 1. Charakterystyka analizowanych środowisk

64

A. K. Yadav, Lalramliana, Soil moisture effects on the activity of three entomopathogenic nematodes
(Steinernematidae and Heterorhabditidae) isolated from Meghalaya, India, Journal of Parasitic
Diseases, 2012, 36(1), s. 94-98, DOI 10.1007/s12639-011-0076-x,
65
R. A. Bedding, R. J. Akhurst, A simple technique for the detection of insect parasitic rhabditid
nematodes in soil, Nematologica, 1975, 21, s. 109-110,
66
X. Fan., W. M. Hominick, Efficiency of Galleria (Wax moth) baiting technique for recovering infective
stages of entomopathogenic rhabdatids (Steinernematidae and Heterorhabtidae) from sand and soil,
Review of Nematology, 1991, 14, s. 381-387,
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8.

Wieściszowice

504923N

155818E

dolnośląskie

las

gliniasta

brak

8.

Wieściszowice

504849N

155817E

dolnośląskie

las

gliniasta

brak

8.

Wieściszowice

504943N

155826E

dolnośląskie

las

gliniasta

brak

9.

Łódź

514342N

192407E

łódzkie

łąka

piaszczysta

brak

10.

Kowary

504534N

155045E

dolnośląskie

las

gliniasta

brak

11.

Koszalin

541300N

161045E

zachodniopomorskie

łąka

piaszczysta

brak

12.

Rajskie

491735N

222819E

podkarpackie

łąka

piaszczystogliniasta

310

13.

Myczkowce

492640N

222350E

podkarpackie

łąka

piaszczysta

brak

14.

Lesko

492928N

221958E

podkarpackie

las

piaszczystogliniasta

308

15.

Widełka

501122N

215337E

podkarpackie

las

piaszczysta

322

16.

Bukowiec

491850N

222442E

dolnośląskie

łąka

piaszczystogliniasta

326

17.

Helenów Drugi

521849N

182251E

wielkopolskie

pole

piaszczystogliniasta

309

18.

SkarżyskoKamienna

510709N

205449E

świętokrzyskie

łąka

piaszczysta

289.1

19.

Piotrków
Trybunalski

512605N

194302E

łódzkie

pole

piaszczystogliniasta

316

20.

Solina

492359N

222714E

podkarpackie

łąka

piaszczysta

325

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 1. Położenie stanowisk badawczych

Źródło: opracowanie własne

Larwy owadów testowych pochodziły z hodowli własnej Zakładu Zoologii
i Dydaktyki Biologii UJK. Dzikie izolaty nicieni przypisano do gatunku na podstawie:
cech morfometrycznych i sekwencjonowania produktów PCR otrzymanych w reakcji
z użyciem starterów specyficznych wobec Heterorhabditis

67

. Jako próby kontrolne

wykorzystano nicienie Heterorhabditis bacteriophora i H. megidis pochodzące
z komercyjnych biopreparatów (B-green, Nemasys H). Dla wybranych izolatów
nicieni oznaczono podstawowe parametry aktywności biologicznej:
- tempo rozwoju nicieni – czas uśmiercania owada i pierwszy dzień migracji larw
potomnych nicieni z ciała martwego owada;

67

K. B. Nguyen, D. J. Hunt, Entomopathogenic Nematodes: Systematics, Phylogeny and Bacterial
Symbionts, Brill. Leiden-Boston 5, 2007, s. 63-369,
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- śmiertelność owadów - liczba martwych owadów, które zginęły z różnych przyczyn
w stosunku do liczby populacji narażonej na czynnik śmiertelny w określonej
jednostce czasu, wyrażona w procencie;
- ekstensywność inwazji - liczba owadów uśmierconych przez nicienie entomofilne
w stosunku do wszystkich narażonych na zarażenie owadów użytych w danej próbie,
wyrażono procentowo;
- intensywności inwazji - średnia liczba nicieni, które wniknęły do wnętrza owada
w określonym czasie, przy zastosowaniu określonej dawki nicieni, wyrażona
w sztukach.
Do analizy statystycznej wykorzystano oprogramowanie PQStat i przeprowadzono
jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Doświadczenie powtórzono dwukrotnie.

2. Wyniki
Z 20 analizowanych terenów w 4 środowiskach (20%) wykazano obecność nicieni
z rodziny Heterorhabditidae. Stanowiska, w których zanotowano populacje nicieni
cechowała gleba piaszczysta i piaszczysto-gliniasta. Parametr ten jest jednym
z głównych czynników warunkujących optymalne środowisko życia tych zwierząt.
Przeprowadzone analizy morfometryczne i genetyczne nicieni wykazały obecność
dwóch gatunków: H. megidis w glebach z terenów Przysieki, Skarżyska-Kamiennej
i Piotrkowa Trybunalskiego oraz gatunku H. bacteriophora w glebie z okolic Soliny.
Wszystkie analizowane wymiary ciała nicieni zawierały się w normach podanych
przez autorów gatunków68. Oznaczenie gatunków pozwoliło na rozszerzenie
graficznego występowania nicieni z rodziny Heterorhabditidae w Polsce (rys. 2.).
Analizując aktywność biologiczną badanych izolatów stwierdzono, że tempo
rozwoju odłowionych z terenu nicieni jest wolniejsze, niż nicieni pochodzących
z biopreparatów. Dzikie izolaty nicieni doprowadzały do śmierci gospodarza 24–48h
później niż nicienie z prób kontrolnych. Podobną sytuację zaobserwowano oceniając
czas rozpoczęcia migracji nicieni z ciała owada, od chwili zarażenia.

68

Ibidem,
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Rysunek 2. Rozmieszczenie Heterorhabditidae w Polsce z uwzględnieniem
badanych terenów

kolor czarny – stanowiska oznaczone w/g różnych źródeł literatury
kolor czerwony – nowe siedliska Heterorhabditidae
Źródło: opracowanie własne

Nicienie pochodzące z naturalnych siedlisk rozpoczynały migrację około 5 dni
później niż nicienie z prób kontrolnych. Dowiedziono także, że ekstensywność inwazji
we wszystkich badanych próbach była równa ze śmiertelnością ogólną owadów.
Wynik ten świadczy o tym, iż za śmiertelność wykorzystanych w doświadczeniu
owadów odpowiadały wyłącznie nicienie. Wykazano też, że dzikie izolaty nicieni
cechuje niższa intensywność inwazji, niż w przypadku nicieni z prób kontrolnych
(tabela 2.). Przeprowadzona analiza statystyczna dla cechy intensywność inwazji,
wykazała istotne różnice zarówno między próbą kontrolną, a każdą testowaną grupą
nicieni oraz między wszystkimi badanymi grupami.
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Próba kontrolna
Nemasys H
(H. megidis)

Próba kontrolna
B-green
(H. bacteriophora)

Nicienie z terenu
Przysieka
(H. megidis)

Nicienie z terenu
Skarżysko-Kamienna
(H. megidis)

Nicienie z terenu
Piotrków Trybunalski
(H. megidis)

Nicienie z terenu
Solina
(H. bacteriophora)

Tabela 2. Aktywność biologiczna badanych izolatów nicieni

Czas uśmiercenia owada
przez nicienie [dni]

3

3

5

5

4

4

Śmiertelność owadów [%]

98

97

97

100

100

97

Ekstensywność inwazji [%]

98

97

97

100

100

97

Intensywność inwazji [szt.]

15

13

11

12

10

9

9

10

14

15

14

14

Badane próby

Pierwszy dzień migracji
nicieni do środowiska
zewnętrznego [dni]
Źródło: opracowanie własne

3. Dyskusja
Na świecie stale są odnotowywane nowe gatunki nicieni oraz ich nowe siedliska
występowania69,70. Mimo mniejszej liczby poznanych gatunków w porównaniu
z

rodziną

Steinernematidae,

obecność

Heterorhabditidae

również

jest

systematycznie potwierdzana. W przypadku rodzaju Steinernema najczęściej
notowanymi gatunkami są S. feltiae i S. carpocapsae

71

. Podobna sytuacja jest

69

S. Hazir., S. P. Stock, N. Keskin, A new entomopathogenic nematode, Steinernema anatoliense n.
sp. (Rhabditida: Steinernematidae), from Turkey, Systematic Parasitology, 2003, 55, s. 211-220,
70
A. P. Malan, K. B. Nguyen, J. Y. de Waal, Tiedt L., Heterorhabditis safricana n.sp. (Rhabditida:
Heterorhabditidae), a new entomopathogenic nematode from South Africa, Nematology, 2008, 10(3),
s. 381-396,
71
W. M. Hominick, Biogeography. In: Gaugler R. ed. Entomopathogenic Nematology, CABI
Publishing. Wallingford, UK 2002, s. 115-143,
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w obrębie rodzaju Heterorhabditis, gdzie H. megidis jest gatunkiem licznie
występującym w Ameryce Północnej i w Europie, a H. bacteriophora w Ameryce
Południowej, Australii i Europie

72

. Na terenie Polski nicienie z rodziny

Heterorhabditidae są spotykane rzadziej niż przedstawiciele Steinernematidae
73,74,75

.

Obecność gatunku H. megidis odnotowano w województwach: zachodniopomorskim76,77,

świętokrzyskim,

kujawsko-pomorskim

i

opolskim78,

natomiast

występowanie gatunku H. bacteriophora zanotowano w województwie wielkopolskim,
dolnośląskim i mazowieckim

79

. W niniejszej pracy obecność nicieni z rodziny

Heterorhabditidae wykazano aż w 20% analizowanych prób glebowych. Zwykle
w badaniach naukowych notuje się niższy odsetek odłowu tych organizmów.
Przykładowo niski procent (5,6%) odłowu nicieni z rodziny Hererorhabditidae
zanotował Mráček i Webster (1993)80, którzy analizowali występowanie tych zwierząt
w zachodniej części Kanady. Podobne wyniki uzyskali Stock i współautorzy (1999)
81

odławiając

5,2%

nicieni

z

rodzaju

Heterorhabditis

z

terenu

Kalifornii.

W innych badaniach wykazano jeszcze niższy odłów tych zwierząt (0,29%) na
terenie Czech

82

. Wnioskując, osiągnięty w niniejszej pracy wynik można uznać za

bardzo dobry, czego przyczyną mogły być odpowiednie dla nicieni warunki
środowiskowe panujące w okresie zbioru prób glebowych.

72

H. Mauléon, N. Boemare, D. Denon, S. Briand, S. Pages, Les nématodes entomopathogènes:
Steinernematidae et Heterorhabditidae, Narodowy Instytut Badań Rolniczych INRA, France 2006,
s. 1-26,
73
A. Bednarek, Ekologiczne uwarunkowania aktywności biologicznej nicieni entomofilnych
w środowisku glebowym agrocenoz, Rozprawy naukowe i Monografie, Wyd. SGGW 1990, s. 108,
74
M. Dzięgielewska, Występowanie nicieni owadobójczych …,
75
H. Sandner, A. Bednarek, Nicienie entomofilne Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Fragmenta
Faunistica, 1987, 31, s. 3–9,
76
M. Dzięgielewska, Występowanie nicieni owadobójczych…,
77
M. Dzięgielewska, Myśków B., Adamska I., Czerniawska B., Sezonowa dynamika aktywności nicieni
owadobójczych …,
78
J. Matuska, Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na nicienie entomopatogeniczne…,
79
Ibidem,
80
Z. Mraček, J. M. Webster, Survey of Heterorhabditidae and Steinernematidae (Rhabditida
Nematode) in Western Canada, Journal of Nematology, 1993, 25(4), s. 710 – 717,
81
P. S. Stock, M. B. Pryor, K. H. Kaya, Distribution of entomopathogenic nematodes…,
82
Z. Mráček, S. Bečváŕ, P. Kindlmann, Survey of entomopathogenic nematodes from the families
Steinernematidae and Heterorhabditidae (Nematoda: Rhabditida) in the Czech Republic, Folia
Parasitologica, 1999, 46. s. 145-148,
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Uzyskane w przeprowadzonych doświadczeniach wyniki aktywności biologicznej
były zbliżone do wyników innych badań83,84. Istotne statystycznie różnice
w intensywności inwazji pomiędzy wszystkimi badanymi grupami (izolaty nicieni
z terenu i z biopreparatów) oraz pomiędzy każdym izolatem, a odpowiednią próbą
kontrolną wskazują, iż naturalne populacje nicieni posiadają inną aktywność
biologiczną niż organizmy z biopreparatów. Badania nad inwazyjnością lokalnych
populacji nicieni wykazały, że są one skuteczniejsze w redukcji szkodników niż
izolaty odłowione z innych terenów

85

. Fakt ten może wynikać z przystosowań tych

organizmów do danego środowiska oraz zmiennych warunków, do których
w pewnym stopniu potrafią się dostosować86.

Podsumowanie
Prawidłowe oznaczenie gatunków oraz znajomość występowania i biologii
pozyskanych z terenu nicieni owadobójczych pozwala nie tylko poznać krajową
faunę, ale również przyczynić się do lepszego wykorzystania tych zwierząt jako
naturalnych wrogów fitofagów.
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WYSTĘPOWANIE NICIENI ENTOMOPATOGENICZNYCH
NA TERENIE GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Streszczenie: Nowe gatunki i siedliska różnych organizmów są stale opisywane przez wielu autorów.
Obecność naturalnych populacji nicieni owadobójczych jest istotna i pożądana zwłaszcza na terenach
gdzie stosowanie chemicznych środków ochrony roślin przed szkodnikami jest ograniczone lub
niemożliwe. W pracy zbadano występowanie nicieni entomopatogenicznych na terenie Gór
Świętokrzyskich na tle innych glebowych czynników patogenicznych owadów.

Słowa kluczowe: nicienie entomopatogeniczne, nowe siedliska, Góry Świętokrzyskie, Galleria
mellonella.

Wprowadzenie
Poznawanie nowych siedlisk, czy nowych gatunków zwierząt jest wciąż jednym
z

ważniejszych

kierunków

badań

na

całym

Świecie88,89,90.

Nicienie

entomopatogeniczne są dość ciekawą grupą ze względu na możliwości ich
wykorzystania w biologicznej kontroli szkodników91.
Badania w kierunku obecności nicieni entomopatogenicznych na terenie
Świętokrzyskiego Parku Narodowego były prowadzone w latach 1981 – 1983.
Zaobserwowano wówczas, że zwierzęta te występują głównie na powierzchniach

87

Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii, Instytut Biologii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, joanna.matuskalyzwa@ujk.edu.pl
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sp. nov.: a new species of carnivorous marsupial from montane regions of the Tweed Volcano caldera,
eastern Australia, Zootaxa, 2014, 3765(2), s. 101-133. doi: 10.11646/zootaxa.3765.2.1,
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n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), from Turkey, Systematic Parasitology, 2003, 55, s. 211-220,
90
P. Jäger, Cebrennus Simon, 1880 (Araneae: Sparassidae): a revisionary up-date with the
description of four new species and an updated identification key for all species, Zootaxa, 2014, 3790
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otwartych takich jak pola czy łąki, natomiast nie stwierdzono ich w glebach leśnych92.
W innych badaniach dowiedziono, że na terenach zalesionych można stwierdzić
obecność nicieni z rodziny Steinernematidae 93.
Celem pracy było

zbadanie

występowania

nicieni entomopatogenicznych

w różnych typach siedlisk Gór Świętokrzyskich, na tle różnych glebowych
bioczynników patogenicznych owadów.

1. Materiały i metody
Badania prowadzono w sezonie wiosenno-letnim w latach 2011-2012. Do badań
wykorzystano próby glebowe, z których odłowiono nicienie entomopatogeniczne.
Próby pochodziły z 30 poletek badawczych na terenie Gór Świętokrzyskich (rys. 1.).
Rysunek 1. Położenie poletek badawczych

Źródło: opracowanie własne

92

H. Sandner, A. Bednarek, Nicienie entomofilne Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Fragmenta
Faunistica, 1987, 31, s. 3–9,
93
W. M. Hominick, A. P. Reid, D. A. Bohan, B. R. Briscow, Entomopathogenic nematodes:
Biodiversity, geographical distribution and the convention on the biological diversity. Biocontrol
Science and Technology, 1996, 6, s. 317 – 331,
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Poletka znajdowały się w 10 różnych typach siedlisk: bór sosnowy świeży, bór
mieszany, bór sosnowy suchy, bór trzcinnikowy, bór wilgotny, grąd, kwaśna buczyna
niżowa, łąka, łęg, żyzna buczyna karpacka. Do analiz wybrano po 3 poletka na każde
siedlisko.
Nicienie odłowiono metodą owadów pułapkowych (Galleria mellonella L.)94. Larwy
owadów testowych pochodziły z hodowli własnej Zakładu Zoologii i Dydaktyki Biologii
UJK. Wyizolowane nicienie entomopatogeniczne przypisano do rodzaju na
podstawie: cech morfometrycznych i analiz molekularnych (sekwencjonowanie
produktów PCR otrzymanych w reakcji z użyciem starterów specyficznych wobec
rodzaju Steinernema i Heterorhabditis)95.
W doświadczeniach oznaczono też liczbę owadów zarażonych przez grzyby i inne
bioczynniki śmiertelności owadów występujące w glebie. W celu analizy statystycznej
przeprowadzono

jednoczynnikową

analizę

wariancji

(PQStat

1.4.6.488).

Doświadczenie powtórzono dwukrotnie.

2. Wyniki
We wszystkich analizowanych próbach wykazano obecność nicieni glebowych,
a w obrębie tej grupy stwierdzono nicienie entomopatogeniczne. Siedliska, w których
zanotowano te zwierzęta to głównie bory (mieszany, sosnowy suchy i trzcinnikowy)
oraz grąd, łęg i łąka. Z 30 analizowanych prób glebowych obecność nicieni
owadobójczych stwierdzono w 6 próbach (5%) (tabela 1).

94

R. A. Bedding, R. J. Akhurst, A simple technique for the detection of insect parasitic rhabditid
nematodes in soil, Nematologica, 1975, 21, s. 109-110,
95
K. B. Nguyen, D. J. Hunt, Entomopathogenic Nematodes: Systematics, Phylogeny and Bacterial
Symbionts, Brill. Leiden-Boston 5, 2007, s. 63-369,
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Tabela 1. Występowanie nicieni entomopatogenicznych w różnych typach siedlisk
Gór Świętokrzyskich na tle różnych glebowych bioczynników patogenicznych owadów
[szt.]

nicienie
entomopatogeniczne

grzyby

inne czynniki

Lp.

inne nicienie glebowe

Czynnik patogeniczny

Wymysłów

Bór sosnowy świeży

49

0

32

19

Milechowy

Bór sosnowy świeży

51

0

43

6

Żabieniec, Biesak

Bór sosnowy świeży

7

0

72

21

Wojciechów

Bór mieszany

6

16

49

29

Wymysłów

Bór mieszany

42

0

55

3

Serwis, Ambrozów

Bór mieszany

58

0

35

7

Dębno, Antoniów 3

Bór sosnowy suchy

9

25

51

15

Bór sosnowy suchy

45

0

36

19

Dębno, Antoniów 1

Bór sosnowy suchy

39

0

53

8

Piaski, Ameliówka

Bór trzcinnikowy

22

0

39

39

Bór trzcinnikowy

8

21

42

29

Gajówka, Dąbrówka

Bór trzcinnikowy

3

0

60

37

Trzemosna 1

Bór wilgotny

31

0

56

13

Trzemosna 3

Bór wilgotny

11

0

67

22

Lokalizacja

Typ siedliska

1

2

3

4
5

6

7
Raków, Dębno,
8 Antoniów
9

10
Grabowa,
11 Aleksandrówka

12

13

14
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Grabowa

Bór wilgotny

9

0

86

5

Podzamcze, Biesak

Grąd

58

0

37

5

Milechowy

Grąd

44

0

29

27

Święta Katarzyna

Grąd

2

5

72

21

Budy, Aleksandrówka

Kwaśna buczyna
Niżowa

20

0

52

28

Zagnańsk

Kwaśna buczyna
niżowa

15

0

66

19

Pasieka, Bardo

Kwaśna buczyna
niżowa

8

0

79

13

Św. Krzyż

Łąka

2

0

65

33

Wzorki 2

Łąka

7

37

51

5

Wzorki 1

Łąka

56

0

32

12

Budy, Ameliówka

Łęg

8

54

21

17

Wilków

Łęg

53

0

44

3

Leśniczówka, Jeleniów

Łęg

5

0

86

9

Leśniczówka, Jeleniów

Żyzna buczyna
karpacka

21

0

63

16

Pasieka

Żyzna buczyna
karpacka

4

0

85

11

Zarobińskie

Żyzna buczyna
karpacka

12

0

62

26

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
Źródło: opracowanie własne
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Analizy morfometryczne i molekularne wykazały, iż badane izolaty nicieni należą
do rodzaju Steinernema sp. (rys. 2.).
Rysunek 2. Analizowane stadia rozwojowe badanych nicieni odłowionych
z lasu łęgowego z okolicy Budy, Ameliówka

A) Larwa inwazyjna, B) Samica I pokolenia, C) Samiec I pokolenia
Źródło: opracowanie własne

Rozkład występowania glebowych bioczynników letalnych owadów w różnych
typach siedlisk Gór Świętokrzyskich wykazał, że czynnikiem powodującym
największą liczbę zgonów G. mellonella były grzyby (rys. 3. i 4.).
Rysunek 3. Występowanie nicieni entomopatogenicznych w różnych typach
siedlisk Gór Świętokrzyskich na tle różnych glebowych bioczynników patogenicznych
owadów [%]

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 4. Rozkład glebowych bioczynników patogenicznych owadów występujących
na badanych terenach [%]

Źródło: opracowanie własne

Analizując występowanie nicieni entomopatogenicznych w badanych typach
siedlisk wykazano, że najliczniej występowały one w lesie łęgowym i na łące (tabela
1., rys. 3.). Organizmów tych nie zanotowano natomiast w takich siedliskach jak:
sosnowy bór świeży, bór wilgotny, kwaśna buczyna niżowa oraz żyzna buczyna
karpacka (tabela1., ryc. 3.).
Przeprowadzona analiza statystyczna dla cechy występowania glebowych
bioczynników patogenicznych owadów wykazała istotne różnice między badanymi
grupami.

3. Dyskusja
Nicienie entomopatogeniczne są organizmami naturalnie bytującymi w środowisku
glebowym, a tym samym są jednym z ogniw łańcucha pokarmowego występującego
w przyrodzie. Zwierzęta te są wysoko efektywne wobec wielu gatunków żywicieli

96

.

Jedną z możliwości wykorzystania nicieni entomopatogenicznych jest indukowanie

96

L. A. Lacey, R. Georgis, Entomopathogenic Nematodes for Control of Insect Pests Above and
Below Ground with Comments on Commercial Production, Journal of Nematology, 2012, 44(2), s.
218–225,
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ich do gleby (wprowadzanie nowych populacji do środowiska glebowego lub
zwiększanie liczebności obecnych już w glebie konkretnych izolatów nicieni)97.
Teren Gór Świętokrzyskich obejmuje między innymi tereny chronione, w tym
Świętokrzyski Park Narodowy, czy tereny objęte programem Natura 2000

98

. Na

takich obszarach stosowanie środków ochrony roślin jest ograniczone lub wręcz
niemożliwe. Znajomość obecności naturalnych populacji nicieni owadobójczych
w tych strefach może pomóc w zwalczaniu szkodników metodami integrowanymi lub
biologicznymi.
Otrzymany wynik odłowu nicieni owadobójczych (5%) znajduje potwierdzenie
w innych badaniach, gdzie w zależności od lokalizacji, obecność populacji tych
zwierząt notuje się od 3 do 26%99,100,101. Warto zauważyć, że analizy różnych
autorów prowadzone są na terenach różnych siedlisk i w zależności od warunków
środowiskowych (typ gleby, wilgotność, obecność żywicieli itd.) odłów larw nicieni
entomopatogenicznych może być zmienny.
Przeprowadzone w latach 1981 – 1983 badania na terenie Świętokrzyskiego
Parku Narodowego wykazały, że nicienie entomopatogeniczne występują tylko na
powierzchniach otwartych takich jak pola czy łąki, natomiast nie stwierdzono ich
w glebach leśnych102. W przeprowadzonych badaniach nicienie również najliczniej
występowały na terenie łąki, ale zanotowano je także w lasach (łęgowym, borze
mieszanym, borze sosnowym suchym, borze trzcinnikowym i w grądzie). Wynik ten
znajduje potwierdzenie we wnioskach innych badaczy, którzy stwierdzili obecność
nicieni w dawnej Czechosłowacji w lesie bukowo-grabowym z bardzo wilgotnym

97

D. J. Shetlar., Application methods in different cropping systems. In S. Polavarapu, ed. Procedings
of the National Workshop on optimal use of insecticidal nematodes in pest management, Chatsworth,
NJ: Rutgers University, 1999, s. 31–36,
98
http://www.natura2000.tbop.org.pl/ (stan na dzień 12.03.2016.),
99
M. Agazadeh, D. Mohammadi, N. E. Kary, Distribution of entomopathogenic nematodes of the
families Steinernematidae and Heterorhabditidae in potato fields in north-west Iran (Nematoda:
Rhabditida). Munis Entomology & Zoology, 2010, 5(2), s. 758-763,
100
Z. Mraček, J. M. Webster, Survey of Heterorhabditidae and Steinernematidae (Rhabditida
Nematode) in Western Canada, Journal of Nematology, 1993, 25(4), s. 710 – 717,
101
P.S. Stock, M. b. Pryor, K. H. Kaya, Distribution of entomopathogenic nematodes
(Steinernematidae and Heterorhabditidae) in natural habitats in California, USA, Biodiversity and
Conservation, Kluwer Academic Publishers, 1999, s. 535-549,
102
H. Sandner, A. Bednarek., Nicienie entomofilne Świętokrzyskiego Parku Narodowego…,
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podłożem103. Zarówno gleba łąkowa jak i gleba lasu łęgowego jest środowiskiem
dobrze

utrzymującym

wilgotność.

Parametr

ten,

warunkuje

przeżywalność

i poruszanie się larw inwazyjnych w glebie oraz postaci dojrzałych nicieni wewnątrz
owada104,105.
Skład gatunkowy nicieni entomopatogenicznych w środowisku glebowym jest
zróżnicowany i w dużej mierze zależy od panujących tam warunków. Istnieją
zarówno gatunki silnie wybiórcze, występujące tylko na określonych terenach takie
jak: H. brevicaudis notowany w Chinach106 i H. argentinesis w Argentynie107 oraz
gatunki o szerokim zasięgu występowania jak: S. feltiae i S. carpocapsae108. Na
terenie Polski dominującym gatunkiem jest S. feltiae

109,110

. Otrzymane w pracy

wyniki analiz morfometrycznych i molekularnych wykazały, iż badane izolaty nicieni
należą do rodzaju Steinernema. Nicienie należące do tego taksonu zostały także
stwierdzone

przez

innych

badaczy

Świętokrzyskiego Parku Narodowego

prowadzących

odłowy

na

terenie

111

.

Podsumowanie
Badania nad różnorodnością populacji nicieni entomofilnych występujących
w naturalnych środowiskach są ciągle w fazie rozwoju. Ze względu na liczne korzyści
wynikające z funkcjonowania tych zwierząt, warto kontynuować i poszerzać badania

103

Z. Mráček, J. Gut, S. Gerdin, Neoaplectana bibionis (Bovien 1973), an obligate parasite of insects
isolated from forest soil in Czechoslovakia, Folia Parasitologica, 1982, 29, s. 139-145,
104
D. C. Norton, Ecology of Plant-Parasitic Nematodes. John Wiley & Sons, New York, USA, 1978,
s. 268,
105
C. Z. Womersley, Dehydration survival and anhydrobiotic potential, In R. Gaugler and H. K. Kaya
[eds.], Entomopathogenic Nematodes in Biological Control. CRC Press, Boca Raton 1990, s. 117-137,
106
J. Liu, A new species of the genus Heterorhabditis from China (Rhabditidae: Heterorhabditidae),
Acta Zootaxonomica Sinica, 1994, 19(3), s. 268 – 272,
107
P.S. Stock, Natural Populations of Entomopathogenic Nematodes in the Pampean Region of
Argentina, Nematropica, 1995, 25(2), s. 143-148,
108
W. M. Hominick, Reid A.P., Bohan D.A., Briscow B.R., Entomopathogenic nematodes: Biodiversity,
geographical distribution and the convention on the biological diversity. Biocontrol Science and
Technology, 1996, 6, s. 317 – 331,
109
A. Bednarek, Ekologiczne uwarunkowania aktywności biologicznej nicieni entomofilnych
w środowisku glebowym agrocenoz. Rozprawy Naukowe i Monografie, Wyd. SGGW 1990, s. 108,
110
M. Dzięgielewska, Występowanie nicieni owadobójczych (Steinernematidae, Heterorhabditidae)
w północno-zachodniej Polsce oraz biologia i zdolności infekcyjne Steinernema bicornutum (Tallosi,
Peters & Ehlers), Praca dokt., AR Szczecin 2001, s. 119,
111
Sandner H., Bednarek A., Nicienie entomofilne Świętokrzyskiego Parku Narodowego…,
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na ten temat, ponieważ w przyszłości może to procentować lepszym zastosowaniem
biologicznych metod ochrony roślin.
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AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA HETERORHABDITIS MEGIDIS (POINAR,
JACKSON I KLEIN, 1987) Z WYBRANEJ AGROCENOZY WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Streszczenie: Badania nad występowaniem i biologią nicieni owadobójczych są stałym tematem
wśród nematologów. Doskonalenie i wprowadzanie na rynek nowych, bardziej dostosowanych do
środowiska i szkodnika biopreparatów wymaga znajomości wielu cech dotyczących nicieni, owadów
oraz danego terenu. Dotychczas dowiedziono, że biopreparaty oparte na rodzimych gatunkach nicieni
są skuteczniejsze niż izolaty z innych środowisk. W pracy opisano podstawowe cechy morfometryczne
i aktywność biologiczną dzikiego izolatu H. megidis odłowionego z naturalnego środowiska względem
owada testowego. Wykazano, że odłowione nicienie cechuje wysoka skuteczność inwazyjna
i reprodukcja.

Słowa kluczowe: nicienie entomopatogeniczne, Heterorhabditis megidis, Galleria mellonella.

Wprowadzenie
Nicienie entomopatogeniczne (Steinernematidae i Heterorhabditidae) znajdujące
się w glebie, w naturalny sposób zmniejszają liczebność populacji owadów. Jednak
w niektórych środowiskach owady stają się szkodnikami, których często jest więcej
niż ich wrogów naturalnych. Ekosystemy takie jak gospodarstwa ekologiczne czy
tereny zieleni miejskiej znajdujące się w bliskim otoczeniu człowieka, często
wymagają ograniczenia stosowania chemicznej ochrony roślin. W tej sytuacji
w ostatnich czasach wzrasta zapotrzebowanie na biologiczne środki, oparte m. in. na
nicieniach owadobójczych. Naturalne populacje tych zwierząt notowane są w różnych
środowiskach glebowych i różnych gatunkach żywicieli. Wykazują przy tym
zróżnicowane przystosowania do danego środowiska (temperatury, wilgotności czy
struktury gleby) oraz różną inwazyjność, reprodukcję i trwałość113,114.
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R. A. Bedding, Logistics and Strategies for Introducing Entomopathogenic Nematode Technology
in Developing Countries. in R. Gaugler and H.K. Kaya, eds. Entomopathogenic nematodes for
biological control. Boca Raton, FL: CRC Press.1990, s. 233−248,
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Nowe gatunki, siedliska i biologia nicieni entomopatogenicznych są stale
opisywane w literaturze115,116,117,118,119,120. W celu lepszego wykorzystania tych
organizmów w biologicznej kontroli przed szkodnikami można skorzystać z gotowych
biopreparatów rekomendowanych do danego środowiska lub wyizolować nicienie
z rodzimych siedlisk i na ich bazie stworzyć preparat najlepiej dostosowany do
panujących tam warunków. Jednak w tym celu niezbędna jest wiedza dotycząca
występowania, różnorodności i preferencji środowiskowych tych zwierząt.
Celem pracy była ocena aktywności biologicznej dzikiego izolatu Heterorhabditis
megidis odłowionego z użytku zielonego na terenie województwa świętokrzyskiego.

1. Materiały i metody
Próby glebowe zebrano w okresie letnim 2013 roku. Próby pobierano sondą
Egnera z łąki znajdującej się na terenie Skarżyska-Kamiennej (51°07'09"N,
20°54'49"E) (rys. 1.).

114

R. A. Bedding, A. S. Molyneux, R. J. Akhurst, Heterorhabditis spp., Neoaplectana spp., and
Steinernema kraussei: interspecific and intraspecific differences in infectivity for insects., Experimental
Parasitology, 1983, 55(2), s. 249-57,
115
V. Andaló, K. B. Nguyen, A. Moino, Heterorhabditis amazonensis n.sp. (Rhabditida:
Heterorhabditidae) from Amazonas, Brazil, Nematology, 2006, 8(6), s. 853-867,
116
S. Hazir,S. P. Stock, N. Keskin, A new entomopathogenic nematode, Steinernema anatoliense
n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), from Turkey, Systematic Parasitology 2003, 55, s. 211-220,
117
W. M. Hominick, Biogeography. In: Gaugler R. ed. Entomopathogenic Nematology, CABI
Publishing. Wallingford, UK 2002, s. 115-143,
118
A. P. Malan, K. B. Nguyen,J. Y. de Waal, L. Tiedt, Heterorhabditis safricana n.sp. (Rhabditida:
Heterorhabditidae), a new entomopathogenic nematode from South Africa, Nematology, 2008, 10(3),
s. 381-396,
119
Z. Mráček, S. Bečvář, P. Kindlmann, J. Webster, Infectivity and specificity of Canadian and Czech
isolates of Steinernema kraussei (Steiner, 1923) to some insect pests at low temperatures in the
laboratory, Nematologica, 1998, 44. s. 437–448, DOI: 10.1163/005525998X00098,
120
K. L. Phan, S. A. Subbotin, N. C. Nguyen, M. Moens, Heterorhabditis baujardi sp.n. (Rhabditida:
Heterorhabditidae) from Vietnam and morphometric data for H. Indica populations, Nematology, 2003,
5(3), s. 367-382,
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Rysunek 1. Lokalizacja terenu odłowu nicieni entomopatogenicznych

Źródło: opracowanie własne

Teren ten od lat jest opanowany przez turkucia pospolitego (Gryllotalpa
gryllotalpa), wyrządzającego szkody w zieleni i przydomowych uprawach roślin tego
i okolicznych terenów. Metodą Beddinga i Akhursta (1975), z zebranych prób
glebowych odłowiono nicienie owadobójcze. Do odłowu larw nicieni oraz do analizy
ich aktywności biologicznej wykorzystano czwarte stadium larwalne barciaka
większego (Galleria mellonella L.)121,122. Larwy barciaków pochodziły z hodowli
własnej Zakładu Zoologii i Dydaktyki Biologii UJK.Zebrane próby glebowe,
w warunkach laboratoryjnych wymieszano w celu uzyskania jednorodności
i rozłożono do trzech sterylnych naczyń laboratoryjnych o pojemności 250 cm 3.
Do każdego naczynia z glebą dodano po dwa owady pułapkowe (gąsienice Galleria
mellonella L.). Próby inkubowano w cieplarce w temperaturze 25°C przez okres 27
dni. Co 2 dni z naczyń wybierano martwe owady celem określenia przyczyny śmierci.
121

R. A. Bedding, R. J. Akhurst, A simple technique for the detection of insect parasitic rhabditid
nematodes in soil, Nematologica, 1975, 21, s. 109-110,
122
X. Fan, W. M. Hominick, Efficiency of Galleria (Wax moth) baiting technique for recovering infective
stages of entomopathogenic rhabdatids (Steinernematidae and Heterorhabtidae) from sand and soil,
Review of Nematology, 1991, 14, s. 381-387,
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Na miejsce martwych owadów umieszczano nowe, żywe gąsienice. Martwe owady
przekładano na gąbki migracyjne znajdujące się w szalkach Petri’ego123 celem
uzyskania larw inwazyjnych. Po stwierdzeniu obecności w szalce pierwszych
migrujących nicieni rozpoczęto zbiór larw do butelek do hodowli komórkowych.
Zlewanie nicieni prowadzono przez

okres 10 dni, po czym przechowywano je

w temperaturze 4-5°C. Otrzymanymi z migracji larwami nicieni zarażano (dawką 50
larw nicieni na 1 owada) następne larwy barciaka większego w celu kolejnych analiz.
Odłowione nicienie przypisano do gatunku na podstawie: cech morfometrycznych
i molekularnych (sekwencjonowanie produktów łańcuchowej reakcji polimerazy
z użyciem starterów specyficznych wobec Heterorhabditis)124. Jako próby kontrolne
wykorzystano nicienie Heterorhabditis megidis pochodzące z biopreparatu Nemasys
H. Analizy morfometryczne przeprowadzono na dzikich izolatach larw inwazyjnych
oraz na osobnikach dorosłych I i II pokolenia nicieni125. Badając aktywność
biologiczną oznaczono:
- tempo rozwoju nicieni – czas uśmiercania owada i pierwszy dzień migracji
larw potomnych nicieni z ciała martwego owada;
- śmiertelność owadów – liczba martwych owadów, które zginęły z różnych
przyczyn w stosunku do liczby populacji narażonej na czynnik śmiertelny
w określonej jednostce czasu, wyrażona w procencie;
- ekstensywność inwazji – liczba owadów uśmierconych przez nicienie
entomofilne w stosunku do wszystkich narażonych na zarażenie owadów użytych
w danej próbie, wyrażony procentowo;
- intensywności inwazji – średnia liczba nicieni, które wtargnęły do wnętrza
owada w określonym czasie, przy zastosowaniu określonej dawki nicieni, wyrażona
w sztukach;
- reprodukcję nicieni – średnią liczbę migrujących larw nicieni z ciała jednego
martwego owada.
Do analizy statystycznej wykorzystano oprogramowanie PQStat i przeprowadzono
jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Doświadczenie powtórzono dwukrotnie.
123

J. Matuska, Sposób namnażania entomopatogenicznych nicieni dla potrzeb badawczych
w ochronie roślin, Wiadomości Urzędu Patentowego 2012, 10, s. 4,
124
K. B. Nguyen, D. J. Hunt, Entomopathogenic Nematodes: Systematics, Phylogeny and Bacterial
Symbionts, Brill. Leiden-Boston 5, 2007, s. 63-369,
125
Ibidem,
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2. Wyniki
Przeprowadzone analizy morfometryczne wykazały, że odłowione nicienie należą
do gatunku H. megidis (tab. 1. – 4. rys. 2. – 5.).

Tabela 1. Wybrane wymiary ciała osobników I pokolenia
H. megidis odłowionego z terenu [mm]

Badane wymiary

Osobniki
hermafrodytyczne

Wymiary w/g Poinar,
Jackson i Klein, 1987

Długość ciała

3,67

2,4-4,9

Szerokość ciała

0,22

0,12-0,33

Długość gardzieli

0,23

0,21-0,27

0,11

0,105-0,124

Długość ogona

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2. Osobnik I pokolenia H. megidis odłowionego z terenu

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Wybrane wymiary ciała larw inwazyjnych
H. megidis odłowionego z terenu [mm]

Badane wymiary

Larwy
inwazyjne

Wymiary w/g Poinar,
Jackson i Klein, 1987

Długość ciała

0,78

0,736-0,8

Szerokość ciała

0,03

0,027-0,032

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 3. Larwa inwazyjna H. megidis odłowionego z terenu

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Wybrane wymiary ciała samic drugiego pokolenia [mm]

Badane wymiary

Samice drugiego
pokolenia

Wymiary w/g Poinar,
Jackson i Klein, 1987

Długość ciała

1,89

1,5-2,5

Szerokość ciała

0,13

0,1-0,14
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Długość gardzieli

0,17

0,16-0,17

Długość ogona

0,9

0,07-0,1

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 4. Samica drugiego pokolenia H. megidis odłowionego z terenu

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Wybrane wymiary ciała samców drugiego pokolenia [mm]

Badane wymiary

Samce drugiego
pokolenia

Wymiary w/g Poinar, Jackson
i Klein, 1987

Długość ciała

0,92

0,8-1,1

Szerokość ciała

0,05

0,04-0,05

Długość gardzieli

0,13

0,12-0,13
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Długość ogona

0,04

0,04

Długość spikul

0,0538

0,046-0,054

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5. Samiec drugiego pokolenia H. megidis odłowionego z terenu

Źródło: opracowanie własne

Wszystkie analizowane parametry morfometryczne zawierały się w granicach
normy podanej przez autorów gatunku126. Wynik ten został potwierdzony przez
analizy genetyczne.
Analizując tempo rozwoju wykazano, że nicienie odłowione z terenu rozwijają się
wolniej niż nicienie pochodzące z preparatu komercyjnego. Dziki izolat H. megidis
uśmiercał owada o jeden dzień później niż izolat z biopreparatu oraz później
rozpoczynał migrację. Ekstensywność inwazji nicieni z terenu była tylko o 3% niższa
niż w przypadku nicieni z próby kontrolnej, natomiast intensywność inwazji oraz
rozrodczość H. megidis z terenu okazały się wyższe niż u nicieni z preparatu (tab. 5.,
rys. 6 i 7).

126

Ibidem,
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Tabela 5. Aktywność biologiczna H. megidis
Próba kontrolna

Badane parametry

H. megidis pozyskany z
terenu
98
Śmiertelność [%]

98
98

95

8

10

3

4

9

13

Ekstensywność [%]
Intensywność [szt.]
Czas uśmiercenia owada
żywicielskiego (dni)
Pierwszy dzień migracji od
zarażenia owada (dni)
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6. Rozkład pięciodniowej migracji nicieni z ciała martwego owada [szt.]

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 7. Pięciodniowa rozrodczość badanych izolatów H. megidis

Źródło: opracowanie własne

Przeprowadzona analiza wariancji dla cechy intensywność inwazji wykazała
istotne różnice między badanymi grupami.

3. Dyskusja
Badania nad występowaniem nicieni w naturalnych środowiskach oraz nad ich
specyficzną biologią są stałym tematem wśród nematologów127,128,129,130. Analizy
morfometryczne oraz molekularne dotyczą najczęściej nowych gatunków lub nowych

127

V. Andaló, K. B. Nguyen, A. Moino, Heterorhabditis amazonensis n.sp. (Rhabditida:
Heterorhabditidae) from Amazonas, Brazil, Nematology, 2006, 8(6), s. 853-867,
128
A. P. Malan, K. B. Nguyen, J. Y. de Waal, L. Tiedt, Heterorhabditis safricana n.sp. (Rhabditida:
Heterorhabditidae), a new entomopathogenic nematode from South Africa, Nematology, 2008, 10(3),
s. 381-396,
129
Z. Mráček, S. Bečvář, P. Kindlmann P., Webster J., Infectivity and specificity of Canadian and
Czech isolates of Steinernema kraussei (Steiner, 1923) to some insect pests at low temperatures in
the laboratory, Nematologica, 1998, 44. s. 437–448, DOI: 10.1163/005525998X00098,
130
P. S. Stock, M. B. Pryor, K. H. Kaya, Distribution of entomopathogenic nematodes
(Steinernematidae and Heterorhabditidae) in natural habitats in California, USA, Biodiversity and
Conservation, Kluwer Academic Publishers, 1999, s. 535-549,
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izolatów nicieni entomopatogenicznych131,132. Czas zabijania owada przez nicienie
entomopatogeniczne to średnio 24-48h133. W innych pracach dowiedziono, że
naturalne populacje nicieni owadobójczych doprowadzają do śmierci owada między
4 a 8 dniem od zarażenia134. W przeprowadzonych doświadczeniach śmierć owadów
spowodowana aktywnością nicieni następowała 4 dnia.
Otrzymane w niniejszej pracy wyniki ekstensywności inwazji (skuteczności nicieni)
były zbliżone do wyników innych badań135,136. Istotne statystycznie różnice
w intensywności inwazji między nicieniami z terenu i z biopreparatu wskazują,
iż naturalne izolaty nicieni cechują się inną aktywnością biologiczną niż organizmy
zawarte w preparatach komercyjnych. Wyższą skuteczność lokalnych izolatów nicieni
niż populacji pochodzących z innych terenów wykazano w badaniach prowadzonych
przez Mráčka i wsp.137 . Przeprowadzone badania wykazały, że dzikie izolaty nicieni
są wysoko efektywne wobec larw Lepidoptera. Podobne wyniki osiągają inni badacze
analizujący biologię naturalnych populacji nicieni owadobójczych138,139.
Teren, z którego odłowiono H. megidis jest od lat opanowany przez turkucia
pospolitego (Gryllotalpa gryllotalpa). W literaturze wykazano, że owad ten jest
wrażliwy na nicienie należące do gatunku Steinernema carpocapsae, zwłaszcza na
izolaty pochodzące z naturalnego środowiska140. Badania nad skutecznością innych
gatunków nicieni (S. weiseri) wobec turkuciowatych wykazały, że owady te są mało

131

V. Andaló, K. B. Nguyen, A. Moino, Heterorhabditis amazonensis n.sp….,
K. L. Phan, S. A Subbotin, N. C. Nguyen, M. Moens, Heterorhabditis baujardi sp.n. (Rhabditida:
Heterorhabditidae) from Vietnam and morphometric data for H. Indica populations, Nematology, 2003,
5(3), s. 367-382,
133
J. Wang, R. A. Bedding, Population developmentof Heterorhabditis bacteriophora and Steinernema
carpocapsae in the larvae of Galleria mellonella. Fundamental and Applied Nematology, 1996, 19, s.
363-367,
134
M. Lortkipanidze, O. Gorgadze,M.
Kokhia, N. Melashvili, Kuchava M., Effectiveness of
Entomopathogenic Nematodes (Steinernema carpocapsae) against the Melolontha hippocastani
(Coleoptera: Scarabaeidae), Bulletin of the Georgian National Academy of Sciecnes, ZoologyNematology, 2011, 5(1), s. 155-157,
135
M. Dzięgielewska, A. Kiepas-Kokot, Wpływ zróżnicowanej temperatury na aktywność biologiczną
nicieni owadobójczych Steinernema feltiae i Heterorhabditis megidis współwystępujących w podłożu,
Proceedings of ECOpole, 2009, 3(2), s. 451-455,
136
J. Matuska, Ocena inwazyjności nicieni entomopatogennych Heterorhabditis megidis
pochodzących z wybranych użytków zielonych, Proceedings of ECOpole, 2011, 5(1), s. 71-75,
137
Z. Mráček, S. Bečvář, P. Kindlmann, J. Webster, Infectivity and specificity of Canadian and …,
138
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wrażliwe na nicienie owadobójcze, lub reagują tylko na wybrane gatunki nicieni
(S. scapterisci, S. carpocapsae)141,142,143. Być może zwiększenie w badanym
środowisku populacji odłowionych nicieni lub wprowadzenie innego gatunku
pozwoliłoby utrzymać liczebność szkodnika na ograniczonym poziomie.

Podsumowanie
Biologiczne metody ograniczania populacji szkodliwych owadów mają swoje dobre
cechy takie jak ekologia i brak szkodliwego oddziaływania na kręgowce. Jednak
w celu prawidłowego i skutecznego ich wykorzystania należy dokładnie poznać
konkretne środowisko (warunki glebowe, dostępność żywicieli, dopasowanie
odpowiedniego gatunku czy izolatu nicieni), ale również obecność występujących już
w tym środowisku populacji nicieni entomopatogenicznych. Organizmy te mogą być
ukierunkowane na zupełnie inne gatunki owadów bytujących na tym terenie, być
konkurencją dla nowych organizmów, które chcemy wprowadzić lub po prostu może
być ich za mało, aby ograniczyć liczebność szkodników na danym terenie. Jednak
mimo tych trudności warto poszerzać wiadomości na temat naturalnych populacji
nicieni entomopatogenicznych, które pozwolą lepiej wykorzystać ich możliwości
owadobójcze.
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WPŁYW ZŁOŻA NA AKTYWNOŚĆ UREOLITYCZNĄ IMMOBILIZOWANYCH
BAKTERII
Streszczenie: Immobilizowane drobnoustroje są coraz chętniej wykorzystywane w procesach
przemysłowych. Istotne jest odpowiednie dobranie nośnika do unieruchamiania. W niniejszej pracy
badano wpływ złoża (żel agarowy, poliakrylamidowy i haloizyt) na aktywność ureolityczną
immobilizowanych komórek bakteryjnych. Żel agarowy nie wpływał hamująco na zdolność bakterii do
hydrolizy mocznika, jednak (podobnie jak żel poliakrylamidowy) łatwo ulegał uszkodzeniu. Haloizyt
pozwalał na wielokrotne wykorzystanie immobilizowanych w nim bakterii, a sam proces immobilizacji
przebiegał w najprostszy sposób.
Słowa kluczowe: ureaza, immobilizacja, bakterie.

Wprowadzenie
Immobilizacja, czyli unieruchamianie jest procesem występującym w środowisku
naturalnym, jak też może być prowadzona przez człowieka w warunkach
laboratoryjnych. Immobilizacji podlegają najczęściej komórki drobnoustrojów lub
wyizolowane z nich enzymy. Znajdują one zastosowanie w rozlicznych procesach
technologicznych przemysłu spożywczego (np. do klarowania soków i piwa,
w produkcji sera czy w piekarnictwie), detoksykacji niebezpiecznych dla środowiska
zanieczyszczeń a także w analityce medycznej147,148,149. Immobilizacja polega na
związaniu bakterii lub enzymów (biokatalizatorów) z nośnikiem w taki sposób, aby
możliwy był dostęp substratów dla unieruchomionych komórek/enzymów oraz
zachowana
immobilizacji

ich
i

aktywność
metody

katalityczna.

unieruchamiania

Dobranie
wpływa

odpowiedniego
na

wydajność

złoża

do

procesu

technologicznego, w którym to złoże jest wykorzystywane. Nośnik powinien być
obojętny chemicznie wobec biokatalizatora, a także cechować się stabilnością
mechaniczną i znaczną przepuszczalnością substratu i produktu reakcji, co
przekłada się na możliwość jego kilkukrotnego użycia. Znacząca jest również duża
Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
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zdolność ośrodka do zatrzymywania biokatalizatora oraz prostota prowadzenia
procesu immobilizacji. Wyróżnia się dwie podstawowe metody unieruchamiania: na
powierzchni nośnika (adsorpcja, wiązania elektrostatyczne, wiązania kowalencyjne)
lub w jego wnętrzu (pułapkowanie w ośrodku porowatym, mikrokapsułkowanie,
unieruchamianie pomiędzy membranami)150.
Celem niniejszej pracy było określenie:


aktywności ureolitycznej komórek Staphylococcus sp. immobilizowanych
na różnych złożach,



możliwości wielokrotnego wykorzystania biokatalizatora



stabilności mechanicznej złoża

1. Materiały i metody
W badaniach wykorzystano ureolityczny szczep Staphylococcus sp. wyizolowany
z gleby kwaśnej okolic kopalni siarki w Grzybowie (woj. Świętokrzyskie). Wszystkie
eksperymenty wykonywano w trzech powtórzeniach.

Immobilizacja bakterii.
Immobilizację komórek bakteryjnych prowadzono w żelu agarowym o końcowym
stężeniu 1, 1,5 i 2 %, poliakrylamidowym o końcowym stężeniu 8, 10 i 12% i na
ziarnach haloizytu. Procedurę wykonywano w warunkach sterylnych zgodnie
z poniższym schematem (Rys.1.).

150

Bonin S., Mikroorganizmy immobilizowane, Agro Przemysł 2008, nr 6, s. 20–23,
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Rysunek 1. Schemat procedury immobilizacji Staphylococcus sp. w żelu
agarowym/poliakrylamidowym (A) i haloizycie (B).

Źródło: opracowanie własne.
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Wszystkie złoża po immobilizacji bakterii, zabezpieczano przed parowaniem
i przechowywano w temp. + 4°C przez 5 tygodni. W każdym tygodniu pobierano ze
złóż fragmenty do badania aktywności ureolitycznej.
Oznaczanie aktywności ureolitycznej
Aktywność ureolityczną oceniano na podstawie spektrofotometrycznego pomiaru
(przy długości fali 560 nm) zmiany barwy płynnego podłoża Christensena. Złoże wraz
z

immobilizowanymi

bakteriami

po

wykonaniu

pomiaru

płukano

3-krotnie

i poddawano kolejnemu cyklowi oznaczenia aktywności.

2. Wyniki
Aktywność ureolityczna Staphylococcus sp. immobilizowanych w różnych złożach
była różna i zależna od nośnika. Żel agarowy w najmniejszym stopniu wpływał na
zdolność

bakterii

do

hydrolizy

mocznika.

Aktywność

enzymatyczna

immobilizowanych w nim bakterii nie spadała znacząco pomimo 5-tygodniowego
przechowywania żelu. Jednak sam nośnik w miarę przechowywania, a także wraz z
wykorzystywaniem go w powtarzających się cyklach eksperymentalnych stawał się
coraz bardziej podatny na uszkodzenia mechaniczne. Większa wytrzymałość
cechowała złoże poliakrylamidowe, ale ten ośrodek wywierał negatywny wpływ na
aktywność ureolityczną Staphylococcus sp (Rys.2.).
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Rysunek 2. Aktywność ureolityczna bakterii immobilizowanych w żelu agarowym (A)
i poliakrylamidowym (B).

Cyfra przy literze „n” nad słupkiem błędu oznacza ilość cykli z wykorzystaniem nośnika
Źródło: opracowanie własne
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Aktywność ureolityczna bakterii immobilizowanych na ziarnach haloizytu była
nieznaczna i zanikała już po 2-tygodniowym przechowywaniu złoża. Jednak 3-krotne
zwiększenie ilości materiału w eksperymencie (przechowywanego uprzednio
5 tygodni) powodowało znaczący wzrost aktywności (Rys.3.).
Rysunek 3. Aktywność ureolityczna Staphylococcus sp. immobilizowanych na
haloizycie.

Cyfra przy literze „n” nad słupkiem błędu oznacza ilość cykli z wykorzystaniem nośnika
Źródło: opracowanie własne

Wszystkie złoża stosowane w niniejszym opracowaniu posiadały zalety i wady.
Zestawiono je w poniższej tabeli (Tabela 1).
Tabela 1. Ocena złóż wykorzystanych do immobilizacji komórek bakteryjnych w
niniejszym opracowaniu.

Złoże

Łatwość
prowadzenia
immobilizacji

Żel agarowy

+
wymaga
przygotowania
żelu; niezbędny
dodatkowy

Aktywność
biokatalizatora

Trwałość
materiału

Komfort pracy
z nośnikiem

+++

+

+
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sprzęt
utrzymujący
temperaturę żelu
(na granicy
krzepnięcia)

Żel
poliakrylamidowy

Haloizyt

+
wymaga
przygotowania
żelu;
zawiera
odczynniki
toksyczne

+++

++

+

+

+ (++ przy
zwiększonej
ilości)

+++

+++

+ - niska; ++ umiarkowana; +++ wysoka
Źródło: opracowanie własne

3. Dyskusja
Immobilizacja

biokatalizatorów

jest

procesem

zyskującym

coraz

większe

znaczenie przemysłowe. Kluczową kwestią jest właściwe dobranie nośnika, który nie
wpłynie negatywnie na aktywność enzymatyczną unieruchomionego w nim
biokatalizatora151,152,153. Nośnikami stosowanymi w immobilizacji są różnego typu
żele, szkło, polimery naturalne i sztuczne, skały wulkaniczne, haloizyt 154,155,156.
Jednym z immobilizowanych biokatalizatorów jest ureaza, wykorzystywana w takiej
formie w diagnostyce medycznej

157

. Jest to enzym katalizujący hydrolizę mocznika
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do amoniaku i dwutlenku węgla, pozostające w roztworach wodnych w formie
zjonizowanej158. Ureazę wykorzystywano w przemyśle spożywczym do usuwania
mocznika z produktów fermentowanych i napojów alkoholowych, co zapobiegało
powstawaniu rakotwórczego karbaminianu etylu (powstaje w reakcji mocznika
z etanolem)159. Enzym lub bakterie wykazujące aktywność ureolityczną można
również stosować w biocementacji, gdzie powstające w reakcji hydrolizy mocznika
jony węglanowe reagują z jonami metali. Powstające węglany (np. węglany wapnia)
wiążą w trwały sposób obecne w otoczeniu cząsteczki, np. ziarna piasku 160.
W niniejszej pracy oceniano wpływ nośnika na aktywność ureolityczną
immobilizowanych w nim bakterii. Badano także trwałość złoża i możliwość jego
wielokrotnego wykorzystania. Najmniejszy wpływ na zdolność drobnoustrojów do
hydrolizy mocznika miał żel agarowy. W przypadku żelu poliakrylamidowego wraz
z upływem czasu obserwowano spadek aktywności. Oba nośniki były podatne na
uszkodzenia mechaniczne co uniemożliwia ich wielokrotne wykorzystanie oraz
długotrwałe przechowywanie. Tej wady nie posiadał haloizyt, jednak aby uzyskać
wyraźnie zauważalną reakcję enzymatyczna niezbędne okazało się użycie większej
ilości materiału. W przypadku wszystkich stosowanych złóż obserwowano uwalnianie
się immobilizowanych w nich bakterii (samoczynne dla haloizytu lub na skutek
mechanicznego uszkodzenia w przypadku obu rodzajów żeli). To wyklucza
wykorzystanie takich biokatalizatorów w przemyśle spożywczym.
Niemniej jednak ureolityczne bakterie, izolowane z gleby i immobilizowane na
ziarnach haloizytu wydają się być dobrym rozwiązaniem w biocementacji gleb.

Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu wykazano że:


immobilizacja Staphylococcus sp. w żelach (agarowym, poliakrylamidowym)
miała mniejszy wpływ na aktywność ureolityczną bakterii niż w przypadku
unieruchamiania na ziarnach haloizytu.

158

H. Carlsson, E. Nordlander, Computational Modeling of the Mechanism of Urease. Bioinorganic
Chemistry and Applications. 2010, nr 2010, Article ID 364891,
159
Y. G. Kim,J. Lyu, M. K. Kim,K. G. Lee, Effect of citrulline, urea, ethanol and urease on the
formation of ethyl carbamate in soybean paste model system. Food Chemistry, 2015, nr 189,
s. 74–79,
160
S. M. Al-Thawadi, Consolidation of Sand Particles by Aggregates of Calcite Nanoparticles
Synthesized by Ureolytic Bacteria under Non-Sterile Conditions. Journal of Chemical Science and
Technology. 2013, nr 2, s. 141–146,
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żel poliakrylamidowy wywierał ujemny wpływ na aktywność ureolityczną
immobilizowanych bakterii.



żele (agarowy i poliakrylamidowy) były znacznie bardziej podatne na
mechaniczne uszkodzenia w porównaniu z haloizytem.

Bakterie immobilizowane na haloizycie w przyszłości mogą mieć zastosowanie
w procesach biocementacji.
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6. Podziękowania
Badania zostały sfinansowane z grantu UMO-2011/03/D/NZ6/03316 Narodowego
Centrum
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Iwona Konieczna161, Agnieszka Wojtoń162, Józef Gawęda163

CZY DETEKCJA CHEMILUMINESCENCYJNA JEST LEPSZA NIŻ
KOLORYMETRYCZNA W BADANIU WIĄZANIA PRZECIWCIAŁ ANTYUREAZOWYCH METODĄ DOT-BLOT?
Streszczenie: Sposób detekcji sygnału w badaniach serologicznych niejednokrotnie decyduje
o jakości metody. Detekcja chemiluminescencyjna, w przeciwieństwie do kolorymetrycznej, jest
uważana za wysoce czułą. W niniejszej pracy zbadano przydatność obu sposobów rejestracji sygnału
do oceny występowania przeciwciał anty-ureazowych w surowicach ludzkich. Wykazano,
że w przypadku surowicy pochodzącej od pacjenta cierpiącego na reumatoidalne zapalenie stawów
lepsze rezultaty daje detekcja kolorymetryczna.
Słowa kluczowe: ureaza, chemiluminescencja, dot-blot.

Wprowadzenie
Dot-blot, jako jeden z wariantów immunoblotingu, to technika stosowana do
detekcji, analizy i identyfikacji biomolekuł i oparta na swoistych oddziaływaniach
antygen-przeciwciało. Metoda ta, po uproszczeniu schematu postępowania, pozwala
na szybką wizualizację i identyfikację białek docelowych, np. białek związanych
z patogenami, białek charakterystycznych dla nowotworów czy białek alergennych,
obecnych w surowicach pacjentów. W porównaniu do innych odmian, np. Westerm
blot, jest to jednak okupione zazwyczaj jednoczesną utratą niektórych informacji, np.
o wielkości badanego białka164,165.

W

technice

dot-blot

możliwe

jest

zastosowanie

różnych

sposobów

immunodetekcji. Dodanie odpowiedniego substratu do reakcji wywołuje powstanie
kolorowego osadu lub emisji światła. Przekształcenie substratu do kolorowego osadu
(detekcja kolorymetryczna) wynika z enzymatycznego utlenienia substratu. Istnieje
możliwość

monitorowania

prowadzonej

reakcji

enzymatycznej,

a

następnie

przerwania jej w dogodnym momencie, gdy osiągnie się zadawalające wyniki
barwne. Najczęściej stosowanym substratem wywołującym barwę jest 4-chloro-1161

Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
163
Świętokrzyskie Centrum Reumatologii, Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich,
ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie
164
B. Magi, S. Liberatori, Immunoblotting Techniques. Methods In Molecular Biology, 2005; nr 295,
s. 227–253,
165
T. Mahmood, P-C Yang, Western Blot: Technique, Theory, and Trouble Shooting. North American
Journal of Medical Sciences. 2012; nr 4, s. 429–434,
162
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naftol (4CN)166. Z kolei zjawisko emisji światła pochodzącego z reakcji chemicznej,
w której cząsteczki wzbudzone ulegają przejściu do stanu podstawowego i emitują
fotony, określane jest mianem chemiluminescencji. W odpowiednich warunkach
doświadczalnych, intensywność świecenia jest bezpośrednio związana ze stężeniem
analitu i umożliwia precyzyjną i czułą analizę jakościową167.

W

detekcji

chemiluminescencyjnej

powszechnie

stosuje

się

luminol

(3-

aminohydrazyd kwasu ftalowego), który w obecności H2O2 zostaje przekształcony do
nadtlenkowej formy produktu pośredniego. Cząsteczka ta przechodzi do stanu
wzbudzonego,

po

z uwolnieniem energii

czym

następuje

powrót

do

stanu

podstawowego

wraz

168

.

Metoda dot-blot, jako test immunologiczny służący do wykrywania obecności lub
braku określonych białek znana jest już od ponad 30 lat. Jest ona prosta do
wykonania i przydatna w sytuacji, gdy potrzebne jest szybkie potwierdzenie lub
identyfikacja określonego białka169. Stosowanie tej techniki pozwala w znaczący
sposób ograniczyć czas przeprowadzania eksperymentu170. Na ogół metodę tę
wykorzystuje się do identyfikacji określonych białek zawartych w surowicy, choć
istnieje możliwość analizy śliny czy płynów ustrojowych171.

166

http://www.gbiosciences.com (stan na dzień 16.03.2016),
A. Roda, P. Pasini , M. Guardigli, M. Baraldini, M. Musiani, M. Mirasoli, Bio- and
chemiluminescence in bioanalysis. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. 2000, nr 366, s. 752–
759,
168
C. A. Marquette, L. J. Blum, Applications of the luminol chemiluminescent reaction in analytical
chemistry. Analytical and bioanalytical chemistry. 2006, nr 385,
s. 546–554,
169
N. Cardona-Castro, E. Gotuzzo, M. Rodriguez, H. Guerra, Clinical application of a dot blot test for
diagnosis of enteric fever due to Salmonella enterica serovar typhi in patients with typhoid fever from
Colombia and Peru. Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology 2000, nr 7, s. 312–313,
170
Caradona-Castro N., Agudelo-Florez P., Immunoenzymatic dot-blot test for the diagnosis of enteric
fever caused by Salmonella typhi in an endemic area. Clinical Microbiology and Infection 1998, nr 4,
s. 64–69,
171
N. Guillemin, B. Meunier, C. Jurie, I. Cassar-Malek, J – F. Hocquette, H. Leveziel, B. Picard,
Validation of a Dot-Blot quantitative technique for large scale analysis of beef tenderness biomarkers.
Journal of Physiology and Pharmacology 2009, nr 60, s. 91–97,
167
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W diagnostyce zastosowanie metody dot-blot pozwala w łatwy, tani i szybki sposób
otrzymać konkretne wyniki, co z kolei wpływa na szybką diagnozę pacjenta i podjęcie
w odpowiednio szybkim czasie leczenia zwiększającego szanse przeżycia 172.
Celem

niniejszej

pracy

chemiluminescencyjną

i

było

porównanie

kolorymetryczną,

do

metody

dot-blot

wykrywania

z

detekcją

przeciwciał

anty-

ureazowych w surowicach ludzkich.

1. Materiały i metody
W badaniach wykorzystano ureazę Canavalia ensiformis (Sigma-Aldrich) jako
antygen nanoszony na membranę nitrocelulozową (Whatman). Do blokowania użyto
albuminy cielęcej (Sigma-Aldrich) (3% roztwór w buforze Tris-NaCl). Płukanie
membran wykonywano z wykorzystaniem buforu Tris-NaCl i Tris-NaCl z 0,4% Tween
80. W badaniach stosowano skoniugowane z HRP przeciwciała królicze przeciwko
ureazie C. ensiformis (w układzie homologicznym), lub królicze przeciwciała antyludzkie IgG (w układzie heterologicznym) (oba z Sigma-Aldrich). Surowice ludzkie
były pobrane za zgodą Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej;
surowicę

pacjenta

z

reumatoidalnym

zapaleniem

stawów

(RZS)

–

ze

Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii Specjalistycznego Szpitala św. Łukasza
w

Końskich;

surowicę

dawcy

–

z

Regionalnego

Centrum

Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Kielcach. Eksperymenty przeprowadzano zgodnie z poniższą
procedurą (Rys.1.).

172

A. Falconar, C. Romero-Vivas, A simple, inexpensive, robust and sensitive dot-blot assay for equal
detection of the nonstructural-1 glycoprotein of all dengue virus serotypes. Virology Journal 2013, nr
10, s 126,
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Rysunek 1. Schemat postępowania eksperymentalnego.

Źródło: opracowanie własne.

2. Wyniki
Badania prowadzono w dwóch układach: homologicznym (ureaza roślinna
i skierowane przeciwko niej przeciwciała) i heterologicznym (ureaza roślinna
i przeciwciała w surowicach ludzkich). W układzie homologicznym oceniano czułość
detekcji kolorymetrycznej i chemiluminescencyjnej. Oba sposoby wykrywania
sygnału wizualnie dawały dość porównywalne rezultaty (Rys.2).
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Rysunek 2. Porównanie reakcji antygen-przeciwciało w układzie homologicznym przy
zastosowaniu detekcji kolorymetrycznej i chemiluminescencyjnej.

W doświadczeniach badano różne stężenia ureazy oraz różne rozcieńczenia przeciwciał anty-ureazowych.
Kontrolą (tłem) była reakcja niespecyficznego wiązania przeciwciał.
Źródło: opracowanie własne

Jednak analiza ilościowa wykazała znaczące różnice. Jedynie w przypadku
detekcji chemiluminescencyjnej obserwowano liniowość reakcji zależną od stężenia
antygenu (Rys.3).
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Rysuek 3. Zależność intensywności reakcji od stężenia ureazy przy detekcji
kolorymetrycznej (panel A) i chemiluminescencyjnej (panel B).

Źródło: opracowanie własne

Podobną tendencję odnotowano w przypadku różnego rozcieńczenia przeciwciał
anty-ureazowych (Rys.4.).
Rysunek 4. Zależność intensywności reakcji od rozcieńczenia przeciwciał antyureazowych przy detekcji kolorymetrycznej (panel A) i chemiluminescencyjnej (panel
B).

Źródło: opracowanie własne
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W przypadku badań układu heterologicznego obserwowana wcześniej zależność
była mniej wyraźna. Ponadto niemożliwe okazało się zachowanie powtarzalności
przy zastosowaniu detekcji chemiluminescencyjnej (Rys.5.).
Rysunek 5. Zależność intensywności nasycenia barwy od stężenia ureazy przy
detekcji kolorymetrycznej (panel A) i chemiluminescencyjnej (panel B) w dwóch
niezależnych powtórzeniach. Kolorem czerwonym oznaczono reakcje ureazy
z surowicą pacjenta z RZS, niebieskim – dawcy krwi.

Źródło: opracowanie własne

Oba sposoby detekcji w metodzie dot-blot badane w niniejszym opracowaniu
posiadały zalety i wady. Zestawiono je w poniższej tabeli (Tabela 1).

107 | S t r o n a

wady

zalety

Tabela 1. Porównanie sposobów detekcji w technice dot-blot.
Detekcja
kolorymetryczna

Detekcja chemiluminescencyjna

Niskie tło reakcji

Bardziej czuła (lepiej widoczne reakcje
słabe)

Lepsza korelacja pomiędzy ilością
związanych przeciwciał a siłą
mierzonego sygnału
Mniej czuła

Wysokie tło reakcji
Problematyczna optymalizacja reakcji

Źródło: opracowanie własne

3. Dyskusja
Reakcje immunologiczne są powszechnie wykorzystywane w diagnostyce
medycznej. Wygodną metodą badawczą opartą o reakcje przeciwciał z określonymi
antygenami jest dot-blot. Intensywność otrzymywanego w niej sygnału jest
skorelowana z zawartością wykrywanego białka173. Niewątpliwą zaletą metody jest
możliwość stosowania małych ilości materiałów biologicznych i odczynników, a także
brak szkodliwych i trudnych do utylizacji produktów końcowych, jak to jest
w

przypadków

testów

znakowanych

izotopowo 174.

Przychylnym

aspektem

ekonomicznym jest również stosunkowo prosta procedura oraz relatywnie krótki czas
prowadzenia testu, a co za tym idzie niski koszt. Ponadto, otrzymane wyniki są łatwe
do

interpretacji175.

Analizowano

dwa

Niniejsze

badania

również

potwierdzają

sposoby

detekcji

zachodzącej

reakcji

te

obserwacje.

immunologicznej:

kolorymetryczny i chemiluminescencyjny. Oba były proste w wykonaniu, jednak
detekcja kolorymetryczna, pomimo niższej czułości, nie wymagała długotrwałej
optymalizacji i umożliwiała otrzymanie powtarzalnych wyników. Jest to zgodne
z innymi doniesieniami na temat utraty czułości metody, na rzecz prostoty wykonania
przy zastosowaniu kolorymetrii 176.

173

S. Sharmin, A. Sharmeen, S. Humayun, A. Saleh, S. Tarafdar, Evaluation of Dot Immunoblot for
identification of antibodies to extractable nuclear antigen. Bangladesh Journal of Medical Microbiology
2011, nr 05, s. 12–15,
174
N. Guillemin, B. Meunier, C. Jurie, I. Cassar-Malek, J – F. Hocquette, H. Leveziel, B. Picard,
Validation of a Dot-Blot quantitative technique for large scale analysis of beef tenderness biomarkers.
Journal of Physiology and Pharmacology 2009, nr 60, s. 91–97,
175
S. Sharmin, A. Sharmeen, S. Humayun, A. Saleh, S. Tarafdar, Evaluation of Dot Immunoblot …,
176
7. http://www.gbiosciences.com (stan na dzień 16.03.2016),
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Chemiluminescencja

stanowi

szybką

i

czułą

alternatywę

dla

testów

radioimmunologicznych. Wysoka wykrywalność i szybkość detekcji sprawiają, że jest
ona chętnie wykorzystywana w różnych dziedzinach, takich jak: biotechnologia,
farmakologia, biologia molekularna, chemia kliniczna i środowiskowa 177 . Detekcja
chemiluminescencyjna

jest

najbardziej

wrażliwą

metodą

do

wykrywania

oznakowanych enzymatycznie substratów, a jej czułość analityczna w testach
immunologicznych jest w wielu przypadkach porównywalna, albo nawet lepsza od
znakowania radioaktywnego, co jest dodatkową zaletą 178. Niniejsze opracowanie
również potwierdza dużą czułość tego sposobu detekcji. Jednak w tym przypadku
niemożliwe okazało się otrzymywanie powtarzalnych wyników.
W przypadku użycia do detekcji substratów chemiluminescencyjnych kluczowe jest
zapewnienie stałych warunków. Nawet nieznaczne zmiany w pH czy temperatury
mogą wpływać na powstawanie fałszywych wyników, jak również obniżać czułość
detekcji179. Powszechnym problemem jest także powstawania wysokiego tła,
w szczególności w przypadku silnych sygnałów. Przeszkadza ono we właściwej
analizie

wyników.

Wprawdzie,

znanych

jest

kilka

sposobów

zmniejszania

rejestrowanego tła, do których należą: zmiana rodzaju lub stężenia używanego
buforu blokującego, optymalizacja stężenia przeciwciał lub ograniczenie czasu
ekspozycji na substrat, jednak wszystkie te metody wymagają dodatkowych
czynności związanych z właściwym doborem odczynników oraz pochłaniają
dodatkowy czas180.
Podsumowanie
Dot-blot jest wykorzystywany w diagnostyce medycznej. Jednak w przypadku
schorzeń o podłożu autoimmunologicznym, jak reumatoidalne zapalenie stawów,
zastosowanie tej techniki jest dość problematyczne. W badaniach wykazano
niemożność zastosowania detekcji chemiluminescencyjnej w złożonych testach
przesiewowych (np. chipach peptydowych) w wykrywaniu przeciwciał u chorych na
177

B. M. Applegate, J. Shingleton, S. Ripp, N. Bright, D. Nivens, M. Simpson, G. Sayler,
Bioluminescence and Chemiluminescence: Perspectives for the 21st Century. Wiley, Chichester 1999;
s. 589–592,
178
A. Roda, P. Pasini, M. Guardigli, M. Baraldini, M. Musiani, M. Mirasoli, Bio- and
chemiluminescence in bioanalysis. …,
179
A. Falconar, C. Romero-Vivas, A simple, inexpensive, …,
180
http://www.abdserotec.com /western-blotting.html (stan na dzień 16.03.2016),
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RZS, ze względu na zakłócanie słabych sygnałów przez próby silnie reagujące.
Jednak technika ta może być alternatywą w przypadku potwierdzenia/wykluczenia
wyników wątpliwych (ujemnych lub słabo-dodatnich).
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Iwona Konieczna181, Aleksandra Felis181, Jowita Furmańczyk181, Józef Gawęda182

PORÓWNANIE CZTERECH METOD IZOLACJI DNA Z KRWI LUDZKIEJ

Streszczenie: Proces izolacji DNA jest kluczowym etapem analiz molekularnych w postępowaniu
diagnostycznym. W niniejszej pracy porównano różne metody ekstrakcji DNA z krwi ludzkiej.
Wykazano, że każda z metod miała swoje wady. Duże ilości stosunkowo czystego DNA izolowano
przy zastosowaniu metody wysalania.
Słowa kluczowe: izolacja DNA, krew, spektrofotometria, elektroforeza.

Wprowadzenie
DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) wyizolowane z materiału biologicznego
i pozbawione inhibitorów jest jednym z kluczowych materiałów w diagnostyce chorób
człowieka

183

. Badania oparte o analizę DNA są wykorzystywane jako uzupełnienie

podstawowych

metod

immunologicznych,

biochemicznych

jak

również

bakteriologicznych, a w niektórych przypadkach stosowanie ich jest wręcz
niezbędne. W porównaniu do tradycyjnych metod cechuje je znaczna oszczędność
czasu, zwiększona czułość i precyzja. Stosowane są nie tylko do wykrywania chorób
genetycznych, nawet na wczesnym etapie rozwoju, ale również wykrywania
predyspozycji do rozwoju określonego schorzenia (np. choroby reumatyczne) 184,185.

181
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w diagnostyce molekularnej chorób jednogenowych, Nowiny Lekarskie, 2006, nr 75, s. 486–490,
182

112 | S t r o n a

Ekstrakcja DNA jest jednym z najważniejszych etapów pracy z materiałem
biologicznym

186,187

. W przypadku badań diagnostycznych człowieka najczęściej

analizuje się pełną krew obwodową. Jest to materiał, który łatwo pozyskać w mało
inwazyjny sposób, zawiera wystarczającą ilość DNA oraz można go przechowywać
w odpowiednich warunkach przez długi okres czasu 188. Krew jest wprawdzie
materiałem rekomendowanym do ekstrakcji DNA, jednak proces ten nie jest
prosty189,190. Pomimo, że w białych krwinkach znajduje się niewielka ilość kwasu
rybonukleinowego, a w związku z tym problem usunięcia RNA jest znikomy, to wadą
jest mała ilość tych komórek, przez co izolacja musi być wykonana starannie, aby
zminimalizować stratę materiału191 .
Istnieje wiele różnych metod izolacji DNA, jednak we wszystkich niezbędne jest
precyzyjne kontrolowanie czynników, które wpływają na strukturę izolowanego DNA
(np. pH, temperatura i siła jonowa)192. Cząsteczki DNA izolowane z krwi powinny być
wolne od: białek, węglowodanów, lipidów, RNA oraz resztek komórkowych
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.

Należy dokładnie usunąć erytrocyty oraz pozostałości odczynników stosowanych do
izolacji DNA ze względu na możliwość hamowania późniejszych badań, np.
łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)194,195,196.
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Celem niniejszej pracy było porównanie efektywności, w aspekcie ilościowym,
jakościowym i ekonomicznym różnych metod izolacji genomowego DNA z krwi
ludzkiej świeżej i mrożonej.

1. Materiały i metody
Materiał badawczy stanowiła krew obwodowa uzyskana od pacjentów oddziału
Reumatologicznego

Szpitala

Specjalistycznego

św.

Łukasza

w

Końskich,

przechowywana w temp. -20°C do tygodnia. Krew była pobrana na antykoagulant
(EDTA) za zgodą Komisji Bioetyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Kielcach. Izolację
DNA z krwi wykonywano zgodnie z wcześniej opublikowanymi procedurami 197,198,199
oraz

zaleceniami

producenta

(w

przypadku

zestawów

komercyjnych

A&A

Biotechnology). Stężenia DNA w izolatach oraz ich czystość szacowano na
podstawie pomiaru spektrofotometrycznego widma w zakresie 220 – 320 nm.
Stopień degradacji wyizolowanego DNA oceniano stosując elektroforetyczny rozdział
próbek (0,7% żel agarozowy; elektroforeza w buforze TAE pod napięciem 1V na
centymetr żelu; żel po elektroforezie barwiono w bromku etydyny i analizowano
w świetle UV).

2. Wyniki
W badaniach zastosowano metody izolacji DNA różniące się zasadą separacji
DNA, stopniem komplikacji procedury i wykorzystaniem odczynników toksycznych.
Otrzymane preparaty różniły się zarówno zawartością DNA, jak i stopniem czystości.

195

M. Małodobra, A. Jonkisz, E. Kowalczyk, A. Lebioda, B. Bartnik, B. Świątek, Wydajność trzech
komercyjnych zestawów do izolacji DNA i RNA ze zróżnicowanego materiału klinicznego
i dowodowego, przy użyciu automatycznej stacji Janus,…,
196
P. Radstrom, R. Knutsson, P. Wolffs, M. Dahlenborg, C. Lofstrom, Pre-PCR processing of
samples. Methods in Molecular Biology, 2003, nr 216, s. 31–50,
197
J. Bartkowiak, Badania molekularne w rozpoznawaniu i różnicowaniu chorób zakaźnych, Przegląd
Epidemiologiczny 2003, nr 57, s. 381–389,
198
R. Higuchi, DNA From Whole Blood for PCR. Amplifications, 1989, nr 2, s. 1–3,
199
V. M. Iranpur, A. K. Esmailizadeh, Rapid Extraction of High Quality DNA from Whole Blood Stored
at 4ºC for Long Period, Protocol Online, 2010, PID 4175,
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Największe ilości DNA uzyskano metodą Higuchi’ego, jednak było ono mocno
zanieczyszczone.
Powszechnie stosowana ekstrakcja metodą fenol/chloroform/alkohol izoamylowy
okazała się całkowicie nieskuteczna, pomimo dawania doskonałych rezultatów
w przypadku izolacji DNA z hodowli bakteryjnej (dane nie pokazane).
Dopiero modyfikacja metody i wprowadzenie innego buforu lizującego erytrocyty
(bufor stosowany w metodzie wysalania) pozwoliła uzyskać materiał w ilości
porównywalnej z metodami komercyjnymi. Dobre rezultaty otrzymano stosując
metodę wysalania. W tym przypadku zarówno ilość DNA była zadowalająca, jak
i jego czystość (Rys.1.; Tab.1).
Rycina 1. Zależności absorbancji od długości fali dla próbek DNA wyizolowanego
z krwi świeżej (kolor zielony) i mrożonej (kolor czerwony) według różnych metod.
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A – izolacja zestawem Blood Mini; B – izolacja zestawem Genomic Mini AX BLOOD. Na panelu 1, kolorem
fioletowym i ciemnozielonym oznaczono widmo próbek po optymalizacji metody.
Źródło: opracowanie własne
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1,77

1,65

1,67

1,19

1,7

1,02

0,35

1,05

1,095

0,64

1,87

1,84

2,06

1,3

1,88

1,89

2,45

2,07

1,31

0,655

2,15

1,23

0,235

1,87

A260/A280

A260/A230

Czystość DNA

75,75

85,95

44,55

61,9

283,27

453

211,27

171,03

48,14

72,28

-15,57

-9,15

Średnia ilość DNA [ng/µl]

Świeża

Mrożona

Świeża

Mrożona

Świeża

Mrożona

Świeża

Mrożona

Świeża

Mrożona

Świeża

Mrożona

Rodzaj krwi

Mini AX

Mini blood

Według Higuchi’ego

Wysalanie

(zmiana buforu)

Fenol/ chloroform

Fenol/chloroform

Parametry

Metoda
Tabela 1. Zestawienie parametrów DNA izolowanego z krwi świeżej i mrożonej.

Źródło: opracowanie własne
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Wyizolowane DNA cechowało się różnych stopniem degradacji, zależnym od
stosowanej metody. Pod tym względem najlepsze okazały się komercyjne zestawy
do izolacji. Dobry rezultaty uzyskano również w przypadku wysalania, choć wraz
z DNA izolowano duże ilości RNA. Stosując pozostałe techniki uzyskiwano materiał
mocno zdegradowany.
3. Dyskusja
W niniejszej pracy porównywano efektywność różnych metod izolacji kwasów
nukleinowych. Kryteria, które brano pod uwagę to: wydajność metody (porównanie
stężeń DNA), jakość uzyskanego DNA oraz aspekty ekonomiczne. Zastosowano
różnorodne metody izolacji: tradycyjne w tym: metoda wysalania, w której separacja
białek od DNA zachodzi poprzez użycie soli, metoda organiczna w układzie
fenol/chloroform/alkohol izoamylowy oraz metoda opracowana przez Higuchi’ego
i wsp., w której stosuje się najbardziej łagodne warunki. Korzystano również z dwóch
gotowych zestawów do izolacji genomowego DNA. Zestaw Blood Mini bazuje na
zdolności wiązania DNA do złóż krzemionkowych, w obecności wysokich stężeń soli
choatropowych; zestaw Genomic Mini AX BLOOD opiera się na wykorzystaniu
unikalnych membran jono-wymiennych200.
Według

metody

Higuchi’ego

otrzymywano

największe

ilości

DNA.

W przeciwieństwie do pozostałych procedur, tu mamy do czynienia z jednoetapową
lizą erytrocytów co wiąże się z minimalną stratą materiału zachodzącą w wyniku
wielokrotnego

płukania.

Taki

efekt

obserwowano

przy

metodzie

fenol/chloroform/alkohol izoamylowy. Dopiero wprowadzenie bardziej agresywnego
(skuteczniej lizującego erytrocyty) buforu lizującego, który pozwolił ograniczyć ilość
etapów płukania, poprawiło skuteczność procedury.
Wiele metod izolacji DNA z krwi, nie zapewnia prawidłowego oczyszczenia
docelowego materiału ze związków niepożądanych, które mogą spowodować
niepowodzenie dalszych analiz, np. PCR. W próbkach krwi do takich substancji
należą hem oraz heparyna201. Mechanizm inhibicji jest związany z obecnością jonów
żelaza w hemie, które po uwolnieniu do mieszaniny reakcyjnej powodują zakłócenie
200

S. C. Tan, B. C. Yiap, DNA, RNA, and Protein Extraction: The Past and The Present, Journal of
Biomedicine and Biotechnology, 2009, ID artykułu: 574398 (http://dx.doi.org/10.1155/2009/574398),
201
P. Radstrom, R. Knutsson, P. Wolffs, M. Dahlenborg, C. Lofstrom, Pre-PCR processing of
samples. Methods in Molecular Biology, 2003, nr 216, s. 31–50,
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syntezy DNA202,203 . Również pozostałości z odczynników chemicznych stosowanych
podczas izolacji niekorzystnie wpływają na polimerazę DNA.
Należą do nich: detergenty, proteinaza K, rozpuszczalniki organiczne, jony
wapnia, alkohole (etanol, izopropanol), sole (KCl, NaCl)204.
Żadna z zastosowanych w niniejszej pracy metod izolacji DNA z krwi nie pozwoliła
na otrzymanie czystego, niezanieczyszczonego i niezdegradowanego materiału.
Stosunkowo najmniejszy stopień degradacji zaobserwowano w przypadku jednej
z metod komercyjnych (Blood mini), a także wysalania.
Biorąc pod uwagę aspekt ilościowy dla poszczególnych metod ekstrakcji DNA
z krwi mrożonej oraz świeżej, stwierdzono, że w większości metod (z wyjątkiem
wysalania) uzyskano nieco wyższe stężenia DNA izolowanego z krwi mrożonej.
Proces mrożenia i rozmrażania wiąże się z fizycznym uszkodzeniem błon
komórkowych, co dodatkowo wzmacnia efekt lizy chemicznej.

Podsumowanie
Izolacja DNA z krwi jest istotnym aspektem procesu diagnostycznego. Zasadnicze
znaczenie ma dobranie metody izolacji, która umożliwi pozyskanie dużych ilości DNA
bez zanieczyszczeń mogących hamować następne etapy analizy. W niniejszej pracy
wykazano, że każda spośród stosowanych metod izolacji miała swoje zalety i wady.
Najlepszą okazała się metoda wysalania (Tab.2.). Wskazane byłoby również
uprzednie mrożenie krwi.

202

T. Gosiewski, M. Brzychczy-Włoch, A. Pietrzyk, A. Sroka, M. Bulanda, Evaluation of the activity of
thermostable DNA polymerases in the presence of heme, as a key inhibitor…,
203
P. Radstrom, R. Knutsson, P. Wolffs, M. Dahlenborg, C. Lofstrom, Pre-PCR processing of
samples. Methods in Molecular Biology…,
204
M. Małodobra, A. Jonkisz, E. Kowalczyk, A. Lebioda, B. Bartnik, B. Świątek, Wydajność trzech
komercyjnych zestawów do izolacji DNA i RNA ze zróżnicowanego materiału klinicznego
i dowodowego, przy użyciu automatycznej stacji Janus,…,
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degradacja
nieznaczna

znaczna degradacja

częściowa
degradacja

znaczna degradacja

brak DNA

Jakość
izolowanego DNA

 znaczne koszty metody (ok.
360 zł za 50 izolacji)
 niemożliwe jest przygotowanie
niektórych materiałów (np.
kolumienki)

 odczynniki przygotowane
samodzielnie według przepisu
autora procedury wystarczają
do wielu niezależnych
powtórzeń metody,
 koszt zależny od ilości
odczynników (np. dla metody
fenol/chloroform łączny koszt
odczynników to ok. 2500 zł,
gdzie przygotowane z nich
bufory powinny wystarczyć na
ok. 5000 izolacji przy założeniu
10-o etapowej lizy erytrocytów)

Koszt izolacji

 brak kontaktu ze
szkodliwymi
odczynnikami

 praca ze
szkodliwymi
i toksycznymi
substancjami

Warunki izolacji

 prosta w wykonaniu,
 nie wymaga
szczególnych
zdolności
manualnych,

 trudna w
wykonaniu,
 wymaga dużej
precyzji i
sprawności
manualnej,

Stopień trudności
procedury

Aspekty
ekonomiczne
metody

Do 1 h

Do 1 h

ok.2 h

ok. 2 h

Genomic Blood
Mini AX

Blood Mini

Higchi i wsp.

Wysalanie

Fenol/
chloroform
2-3 dni (podczas
ekstrakcji
wymagane były dwie
ok 12 godzinne
Fenol/
inkubacje próbki)
chloroform
(zmiana buforu)

Czas izolacji

Tab.2. Porównanie DNA izolowanego z krwi świeżej i mrożonej pod względem

jakościowym i ekonomicznym.
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ALLELOPATYCZNE ODDZIAŁYWANIE WODNYCH EKSTRAKTÓW Z KŁOSÓWKI
WEŁNISTEJ (HOLCUS LANATUS L.) NA KIEŁKOWANIE I POCZĄTKOWY
WZROST ŻYCICY WIELOKWIATOWEJ
(LOLIUM MULTIFLORUM LAM. CV MITOS)

Streszczenie: Zjawisko allelopatii polegające na wzajemnym oddziaływaniu pomiędzy roślinami za
pośrednictwem wydzielanych przez nie związków chemicznych może mieć charakter pozytywny lub
negatywny. Nie jest jasne czy wytwarzane przez rośliny substancje mają na celu przeciwdziałanie
konkurencji, czy też powstają przypadkowo. Istnieje jednak zależność pomiędzy wydzielaniem
allelozwiązków przez rośliny, a oddziałującymi na nie czynnikami środowiska. W niniejszych
badaniach określano wpływ wodnych wyciągów z suchych pędów kłosówki wełnistej (Holcus lanatus
L.) o różnych stężeniach procentowych: 5, 10, 15 i 20% na energię i siłę kiełkowania nasion życicy
wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam. Cv Mitos) oraz wzrost korzeni i koleoptyli, świeżą i suchą
masę a także procentową zawartość wody w siewkach z nich wyrosłych. Wykazano, iż związki
chemiczne obecne w ekstraktach z suchych pędów H. lanatus oddziałują negatywnie. Wraz ze
wzrostem stężenia ekstraktów zawarte w nich allelozwiązki opóźniają proces kiełkowania nasion
L. multiflorum. Istotnie zmniejszają też przyrost korzeni i koleoptyli, obniżają wartości świeżej masy
oraz powodują spadek zawartości wody w siewkach życicy wielokwiatowej.
Słowa kluczowe: allelopatia, kiełkowanie, analiza morfometryczna, Lolium multiflorum, Holcus
lanatus

Wprowadzenie
Zarówno w naturalnych jak i półnaturalnych zbiorowiskach roślinnych kiełkowanie
i

rozwój

roślin

jest

silnie

uzależniony

od

zmieniających

się

czynników

środowiskowych, a także od obecności innych gatunków roślin rosnących w ich
bezpośrednim sąsiedztwie (Inderjit i Duke 2003). To właśnie konkurencja
międzygatunkowa o dostęp do światła, wody i obecnych w glebie składników
mineralnych uznawana jest często za zasadniczą przyczynę wykształcenia się
mechanizmów ograniczających procesy rozwojowe innym roślinom znajdującym się
w pobliżu (Oleszek 1992, Jones i in. 2004, Kasperczyk i Szewczyk 2007). Chemiczną
formę owego ograniczania liczebności innych osobników stanowi zjawisko allelopatii

205

Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków,
Polska
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ujemnej, rozumianej jako wydzielanie do bezpośredniego otoczenia rośliny związków
chemicznych, które modyfikują właściwości środowiska (Amini i in. 2014).
Chociaż tego rodzaju oddziaływania allelopatyczne znane są od bardzo dawna,
to jednak wciąż pozostaje niejasne czy wytwarzanie allelopatin stanowi wykształconą
ewolucyjnie

strategię

przeciwdziałania

konkurencji

czy

też

jest

efektem

przypadkowym, utrwalanym w kolejnych pokoleniach (King 2003). Ze względu na
różnorodność allelozwiązków, poznanie istoty ich oddziaływań allelopatycznych
pomiędzy roślinami łąkowymi jest skomplikowane. Pomimo wielu trudności znajduje
jednak zastosowanie w praktyce rolniczej i zachęca do prowadzenia dalszych badań
w tym kierunku (Lipińska 2006).
Większość poznanych do tej pory allelozwiązków należy do metabolitów wtórnych,
powstających na drodze przemian kwasu octowego oraz szykimowego i obecna jest
w różnych ilościach zarówno w wegetatywnych jak i generatywnych częściach roślin
(Rice 1984). W warunkach naturalnych największe znaczenie mają związki
chemiczne znajdujące się w liściach, których allelopatiny wykazują szerokie spektrum
działania. Toksyczność niektórych z nich warunkowana jest procesami transportu,
transformacji i retencji w glebie. Wówczas dopiero po transformacjach w roztworze
glebowym i zachodzących tam przekształceniach zmieniają właściwości przechodząc
w formy aktywne (Oleszek 2001). Szybkość tych przekształceń zależna jest w dużej
mierze od rodzaju gleby, jej żyzności oraz natlenienia (Weyman-Kaczmarkowa
i Wójcik-Wojtkowiak 1992, Inderjit i Callaway 2003). Allelozwiązki wykazują znaczną
aktywność w przypadku słabego natlenienia gleby, co ma miejsce wiosną
(Gniazdowska i in. 2004). Absorbowane przede wszystkim przez korzenie innych
roślin, transportowane są do pozostałych organów, gdzie pełnią rolę regulatorów na
poziomie komórkowym oraz tkankowym.
Kłosówka wełnista (Holcus lanatus L.) należy do roślin rodzimych północnej części
Europy, gdzie występuje powszechnie na łąkach kośnych i pastwiskach, a także
w zespołach zbiorowisk roślinnych takich jak Poa pratensis-Festuca rubra i VaccinioAbietenion (Matuszkiewicz 2006). Charakteryzuje się niską wartością pastewną
i stosunkową wysoką odpornością na zmiany warunków atmosferycznych otoczenia,
a na zasobnych w azot glebach o luźnej strukturze może rosnąć w znacznych
ilościach (Zielewicz 2005). Z tego powodu w niektórych ekosystemach stanowi
groźny gatunek inwazyjny, wypierający trawy o wyższych wartościach użytkowych.
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Gatunek ten cechuje się znacznie lepszą zdolnością do szybkiej aklimacji
w przypadku zmiany warunków środowiska niż życica (Troughton 1981). Ponadto
wykazywane przez H. lanatus ujemne oddziaływanie allelopatyczne, negatywnie
wpływa na wzrost współwystępujących gatunków (Harkot 1999).
Mimo

wielu

badań

dotyczących

oddziaływań

allelopatycznych

pomiędzy

wykorzystywanymi w gospodarce rolnej roślinami ekosystemów łąkowych, wiedza na
ten temat jest wciąż niewystarczająca. Celem niniejszych badań było określenie
wpływu wodnych wyciągów z suchych pędów kłosówki wełnistej (Holcus lanatus L.)
o różnych stężeniach procentowych: 5, 10, 15 i 20% na energię i siłę kiełkowania [i]
nasion życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam. cv MITOS), przyrost korzeni
i koleoptyli [ii], świeżą i suchą masę [iii], a także procentową zawartość wody [iiii]
w siedmiodniowych siewkach z nich wyrosłych.
1. Materiały i metody
 Materiał roślinny
Do badań wykorzystywano nasiona życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum
Lam. cv MITOS). Części zielne kłosówki wełnistej (Holcus lanatus L.) zbierano
w sezonie wegetacyjnym 2015 roku z łąki kośnej zlokalizowanej w miejscowości
Jasienica (woj. małopolskie, powiat Myślenicki) z dala od szlaków komunikacyjnych.
 Przygotowanie wodnych ekstraktów
Wodne wyciągi z pędów H. lanatus o stężeniach: 5, 10, 15 i 20% przygotowywano
z wysuszonych w temperaturze pokojowej roślin. Roztarte w moździerzu pędy
w zależności od stężenia zalewano odpowiednią ilością wody destylowanej (tj. 5 g –
95 ml, 10 – 90 ml, 15 g – 85 ml, 20 g – 80 ml) i pozostawiano na 24 godziny
w ciemności, w temperaturze 25°C w celu ekstrakcji zawartych w nich związków
chemicznych. Po dobie ekstrakty przecedzano przez bibułę Whatman’a na lejku
Büchnera przy użyciu pompy próżniowej.
 Zdolność kiełkowania nasion
Przepłukane wodą destylowaną nasiona L. multiflorum umieszczano po 50 sztuk
na szalkach Petriego z bibułą filtracyjną zwilżoną 6 ml ekstraktów z suchych pędów
H. lanatus odpowiednio o stężeniach 5, 10, 15 i 20% oraz wodą destylowaną
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(kontrola). Następnie szalki z nasionami przenoszono do kiełkownika i pozostawiono
je w ciemności, w temperaturze 25°C na okres 7 dni. Procent wykiełkowanych nasion
liczono po 1, 2, 3 oraz po 7 dobach. Za wykiełkowane uważano te nasiona, których
kiełki były równe co najmniej połowie wielkości samych nasion.
 Analiza biometryczna
Za pomocą suwmiarki, po 7 dobach, zmierzono przyrosty korzeni i koleoptyli
siewek L. multiflorum wyrosłych na podłożach z wodnymi ekstraktami z pędów
H. lanatus i na wodzie destylowanej (kontrola).
 Oznaczanie świeżej i suchej masy oraz procentowej zawartości wody
Świeżą masę siewek L. multiflorum wyznaczano, po 7 dobie kiełkowania, na
wadze (Ohaus Adventurer Pro, USA). Po zważeniu materiał roślinny suszono
w suszarce (Wamed SUP-105, Polska) przez 48 h w temperaturze 105°C,
a następnie wyznaczano suchą masę siewek. Na podstawie uzyskanych wyników
świeżej i suchej masy wyliczono procentową zawartość wody w siewkach
L. multiflorum.
 Analiza statystyczna
Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem testu analizy wariancji
jednoczynnikowej ANOVA. Do oceny istotności różnic posłużono się testem Duncana
przy  = 0,05. Otrzymane wyniki stanowią wartości ± SD z n = 5 niezależnych
powtórzeń. Dane analizowano przy pomocy programu Statistica 10.0.
2. Wyniki
 Zdolność kiełkowania
Pierwsze wykiełkowane nasiona L. multiflorum obserwowano po upływie 48 h od
momentu wyłożenia na szalki Petriego, zarówno z wodnymi ekstraktami z pędów
H. lanatus i wodą destylowaną (kontrola). W tym czasie spośród nasion poddanych
działaniu allelozwiązków, wykiełkowały jedynie te znajdujące się na podłożach z 5%
ekstraktami. Obserwowano tam 14% wykiełkowanych nasion, podczas gdy w tym
samym czasie w próbie kontrolnej wykiełkowało około 23%. Przy wyższych
stężeniach tj. 10, 15 i 20% nie stwierdzono symptomów kiełkowania. W trzeciej dobie
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procent wykiełkowanych nasion dla kontroli wzrósł do 53%, zaś na podłożach
wysyconych 5% wyciągami do 38%. Istotnie niższe wartości (12–13%) odnotowano
w przypadku zastosowania ekstraktów 10 i 15%. Przy wyciągach 20% w dalszym
ciągu liczba wykiełkowanych nasion była równa 0. Po 7 dobach, liczba
wykiełkowanych

nasion

życicy

wielokwiatowej

była

największa

w

kontroli,

a najmniejsza na szalkach wysyconych 20% ekstraktem. Przy pozostałych
stężeniach zdolność kiełkowania w odniesieniu do próby kontrolnej była istotnie
mniejsza (Tabela 1).
Tabela 1. Procent wykiełkowanych nasion Lolium multiflorum L. na podłożach
z wodnymi wyciągami z suchych pędów Holcus lanatus L. o stężeniach 5, 10, 15 i 20 %
oraz na wodzie destylowanej (kontrola). Wartości ±SD (n = 5) oznaczone różnymi
literami, różnią się istotnie w obrębie wiersza wg testu Duncana przy  = 0,05

Koncentracja wodnego wyciągu z pędów
Czas

Holcus lanatus w podłożu [%]

Kontrola
5

(doba)

10

15

20

Procent wykiełkowanych nasion [%]
2

23a

14b

0c

0c

0c

3

53a

38b

13c

12c

0d

7

76a

73b

19c

17c

7d

 Analiza morfometryczna
Pomiary morfometryczne korzeni i koleoptyli L. multiflorum wykazały istotne
zmiany w przyroście tych siewek. Wraz ze wzrostem koncentracji związków
allelopatycznych, obecnych w sporządzonych wyciągach z suchych pędów
H. lanatus o stężeniach 5, 10, 15 i 20%, obserwowano zahamowanie przyrostu na
długość siewek L. multiflorum. W porównaniu do siewek z próby kontrolnej, których
średni przyrost korzenia wynosił 6,90 cm, a koleoptyla 7,18 cm, siewki wyrosłe na
podłożach wysyconych ekstraktami o stężeniach 5% osiągały długość korzenia 5,69
cm, a koleoptyla 5,07 cm. Z kolei wyciągi 10 i 15% zmniejszały przyrost korzenia
L. multiflorum do 5,37 cm i 4,47 cm, a części nadziemnej do 3,69 cm i 1, 53 cm.
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Najmniejszy wzrost siewek życicy wielokwiatowej stwierdzono w największym
z zastosowanych stężeń – 20%, których średnia długość korzenia wynosiła 1,96 cm,
a koleoptyla 0,36 cm (Rys. 1).
Rysunek 1. Długość korzeni (kolor niebieski) i koleoptyli (kolor czerwony) siewek
Lolium multiflorum L. wyrosłych na podłożach z wodnymi ekstraktami z suchych
pędów Holcus lanatus L. o stężeniach 5, 10, 15 i 20% oraz na wodzie destylowanej
(kontrola). Wartości ±SD (n = 5) oznaczone różnymi literami różnią się istotnie wg
testu Duncana przy  = 0,05

 Świeża i sucha masa oraz procentowa zawartość wody
W przypadku świeżej masy siewek L. multiflorum (Rys. 2A) traktowanych wodnymi
wyciągami z suchych pędów H. lanatus zaobserwowano zmniejszenie ich przyrostu
w każdym z zastosowanych stężeń ekstraktów. W porównaniu do kontroli (0,78 g)
najmniejsze wartości świeżej masy stwierdzono u siewek L. multiflorum wyrosłych na
podłożach z 20% wyciągami – 0,23 g.
Sucha masa siewek (Rys. 2B) była najmniejsza w próbie kontrolnej (0,13 g),
w porównaniu do suchych mas siewek L. multiflorum wyrosłych na podłożach
z wodnymi ekstraktami z suchych pędów H. lanatus o stężeniach od 5 do 20% (od
0,14 g do 0,16 g). Największy przyrost suchej masy zaobserwowano u siewek
wyrosłych na podłożach z wodnymi wyciągami o stężeniu 15 i 20% (0,15 g i 0,16 g).
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Rysunek 2. Świeża (A) i sucha (B) masa siewek Lolium multiflorum L. wyrosłych na
podłożach z wodnymi ekstraktami z pędów Holcus lanatus L. o stężeniach 5, 10, 15
i 20 % oraz na wodzie destylowanej (kontrola). Wartości ±SD (n = 5) oznaczone
różnymi literami różnią się istotnie wg testu Duncana przy  = 0,05

Procentowa zawartość wody w siewkach L. multiflorum (Rys. 3) była podobna
pomiędzy próbą kontrolną, a siewkami wyrosłymi na podłożach z 5% ekstraktami
i wynosiła odpowiednio 84 i 81%. Pozostałe siewki życicy wielokwiatowej wraz ze
wzrostem stężeń wyciągów z H. lanatus tj. od 10 do 20% charakteryzowały się
statystycznie niższymi wartościami procentowej zawartości wody w tkankach (od
60% do 31%). Najniższe wartości wykazano w tym przypadku u siewek traktowanych
ekstraktami o 20% koncentracji allelopatin – 31%. Widoczna jest zatem liniowa,
odwrotnie proporcjonalna zależność pomiędzy stężeniem wyciągów z H. lanatus
w podłożu, a zawartością wody w siewkach L. multiflorum.
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Rysunek 3. Procentowa zawartość wody w siewkach Lolium multiflorum L. wyrosłych
na podłożach z wodnymi ekstraktami z suchych pędów Holcus lanatus L. o stężeniach
5, 10, 15 i 20% oraz na wodzie destylowanej (kontrola). Wartości ±SD (n = 5) oznaczone
różnymi literami różnią się istotnie wg testu Duncana przy  = 0,05

3. Dyskusja
Wpływ obecnych w podłożu allelozwiązków na funkcjonowanie roślin w różnych
etapach rozwoju możemy określać na podstawie pomiaru wybranych parametrów
fizjologicznych takich jak szybkość kiełkowania nasion, wzrost organów roślinnych
czy aktywność fotosyntetyczna (Kupidłowska i in. 2006, Troć i in. 2009, Możdżeń
i Oliwa 2015). Ekstrakty pochodzenia roślinnego, naturalnie obecne w zbiorowiskach
łąkowych jak i dodawane do podłoży w warunkach sztucznych, mogą wpływać
pozytywnie lub negatywnie na wzrost i rozwój roślin już od momentu kiełkowania
(Ohno i in. 2000, Ohno i Doolan 2001). O sposobie oddziaływania często decyduje
stężenie substancji allelopatycznych, które w znacznych ilościach modyfikują procesy
biochemiczne, indukując efekty pierwotne, podczas gdy w niskich stężeniach
częstokroć działają stymulująco na wzrost i rozwój roślin (Troć i in. 2010, Skoczowski
i in. 2011).
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w początkowym etapie imbibicji i skutkować zniekształceniami anatomicznymi okrywy
nasiennej i w materiałach zapasowych (Gniazdowska i in. 2004). Kiełkowanie jest
szeregiem procesów biochemicznych, których zachodzenie prowadzi do rozpoczęcia
aktywnej fazy wzrostu nasiona, będącego w stanie spoczynku. W tym silnie
zależnym od czynników zewnętrznych etapie, obecność dodatkowych aktywnych
biologicznie związków, bardzo często spowalnia lub nawet zupełnie blokuje
przemiany biochemiczne prowadzące do rozpoczęcia właściwej fazy wzrostu
nasiona. W przypadku siewek L. multiflorum podlewanych ekstraktami z suchych
pędów H. lanatus, zwłaszcza o wysokich stężeniach (15-20%), oprócz hamującego
oddziaływania samych allelopatin na kiełkujące nasiona, wpływ mógł mieć również
obniżony potencjał wody. Należy bowiem zwrócić uwagę, że stresowe działanie
związków allelopatycznych jest silnie uzależnione od interakcji z innymi, abiotycznymi
czynnikami stresowymi (Gniazdowska i in. 2004).
W początkowym etapie germinacji niezwykle ważną rolę odgrywa dyfuzja wody
w procesie pęcznienia, prowadząca do wytworzenia znacznej różnicy ciśnień rzędu
kilkudziesięciu megapaskali pomiędzy nasionami, a otoczeniem i skutkująca
uszkodzeniem okrywy nasiennej (Lewak i Kopcewicz 2009). To właśnie przerwanie
ciągłości łupiny stanowi warunek konieczny do prawidłowej kontynuacji kiełkowania.
Podczas podwyższenia stężenia roztworu, obniża się molarna entalpia swobodna
wody w układzie nasiono-podłoże, maleje zdolność nasion do pobierania wody na
zasadzie osmozy, co z kolei przekłada się na spowolnienie procesu imbibicji,
niezbędnego do rozpoczęcia germinacji. Zgodnie z tym średnia ilość wykiełkowanych
nasion po dwóch oraz trzech dobach w przypadku podłoża o 20% stężeniu ekstraktu
z H. lanatus była równa zero, a procentowa zawartość wody w tkankach siewek
L. multiflorum była prawie trzykrotnie niższa w porównaniu do kontroli. Również
w przypadku nasion eksponowanych na oddziaływanie 15% ekstraktu, zauważono
opóźnienie rozpoczęcia procesu germinacji oraz istotne obniżenie zawartości wody
w tkankach (Tab. 1, Rys. 3). Jakkolwiek rola allelozwiązków w indukcji stresu
osmotycznego jest stosunkowo niewielka, to jednak godny podkreślenia jest fakt
interferentnego oddziaływania obu stresorów na organizm roślinny (Astarita i in.
1996), co widoczne jest w wynikach niniejszego doświadczenia. Badania RomeroRomero i in. 2002 dowodzą, iż niewielkie obniżenie potencjału osmotycznego,
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spowodowane działaniem glikolu polietylenowego, w przypadku poddania rośliny
działaniu allelopatin z liści Sicyos deppei może powodować równie negatywny efekt
fizjologiczny co stres suszy spowodowany aż dwunastokrotnie większym obniżeniem
potencjału osmotycznego.
Rozpoczęcie wzrostu jest efektem zakończenia kiełkowania i początkiem kolejnej
fazy

rozwojowej,

podczas

której

obecność

zaabsorbowanych

przez siewki

allelozwiązków skutkuje zmianami w obrębie szlaków metabolicznych związanych
z rozwojem i kształtowaniem się organizmu roślinnego (Wójcik-Wojtkowiak i in.,
1998). Allelopatiny wpływają również hamująco na biosyntezę białek upośledzając
aktywność fotosyntetyczną roślin (Politycka i Wójcik-Wojtkowiak 2001). Nie dziwi
więc fakt, iż spośród roślin będących obiektem doświadczenia największe deficyty
w świeżej masie odnotowano przy traktowaniu ekstraktem o stężeniu 20%, zaś
w miarę obniżania wartości stężenia wodnego wyciągu, masa siewek wzrastała
liniowo, aż do wartości kontrolnej (Rys. 2). Co więcej różnice w produkcji biomasy
zależą także od wielkości nasion, okresu ich wzrostu oraz od warunków ich
występowania (Poorter i Remkes 1990).
Do częściej wymienianych skutków zaburzeń wynikających z oddziaływań
allelopatycznych pomiędzy roślinami należy zaliczyć zmiany w szybkości podziałów
komórkowych (np. przez blokowanie mitozy) czy obniżenie szybkości wzrostu
elongacyjnego komórek (Kupidłowska i in. 1994), co szczególnie dobrze widoczne
było w przypadku koleoptyli, a w mniejszym stopniu także korzeni L. multiflorum
(Rys. 1). Dzięki właściwościom allelopatycznym kłosówka wełnista, pomimo niskiej
wartości pastewnej, w naturalnych i półnaturalnych zbiorowiskach roślinnych może
odgrywać również pozytywną rolę, hamując rozwój niepożądanego na użytkach
zielonych ostu zwisłego (Carduus nutans) (Dąbkowska 2013).
W półnaturalnych środowiskach łąkowych, gdzie L. multiflorum jako ceniona trawa
pastewna ma duże znaczenie gospodarcze, winno się unikać jednoczesnego
wysiewu H. lanatus. Wskazane są również dalsze badania nad wpływem allelopatin
zawartych szczególnie w częściach nadziemnych H. lanatus na inne gatunki
wchodzące w skład zbiorowisk roślinnych łąk, jak również analizy pozwalające ustalić
skład chemiczny i mechanizm negatywnego oddziaływania H. lanatus na rosnące
w pobliżu rośliny.
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Podsumowanie
 Wodne ekstrakty z suchych pędów H. lanatus niezależnie od koncentracji
substancji chemicznych ograniczają kiełkowanie nasion L. multiflorum [i].
 Związki allelopatyczne zawarte w wyciągach H. lanatus wraz ze wzrostem ich
stężenia zmniejszają przyrost na długość korzeni i koleoptyli siewek L. multiflorum
[ii].
 Świeża masa siewek życicy wielokwiatowej maleje, a sucha masa rośnie wraz ze
wzrostem koncentracji allelopatin w wodnych wyciągach z kłosówki wełnistej [iii].
 Procentowa zawartość wody w siedmiodniowych siewkach L. multiflorum zmienia
się

w

zależności

od

koncentracji

substancji

allelopatycznych

zawartych

w ekstraktach H. lanatus [iiii].
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Blanka Bukowska206

OBECNY STAN PRAWNY W ZAKRESIE DOBREJ PRAKTYKI ZNAKOWANIA
I ZASAD PRZEMIESZCZANIA SIĘ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PO
TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

Streszczenie: Coraz częściej wyjeżdżamy poza granice Polski, czy to na stałe czy tylko czasowo
i pragniemy zabrać ze sobą naszego pupila. W związku z tym w gabinecie weterynaryjnym padają
pytania odnośnie warunków takiego wyjazdu. Przede wszystkim zwierzę, które pragniemy wywieźć
powinno być oznakowane. Od 03.07.2011 uznawane są tylko czipy. Wcześniej mógł być to również
czytelny tatuaż w uchu albo pachwinie. Żeby otrzymać paszport nasze zwierzę powinno zostać
oznakowane mikrochipem. W pracy podjęto próbę opisania obecnego stanu prawnego w zakresie
dobrej praktyki znakowania i zasad przemieszania się zwierząt towarzyszących po terytorium UE.
Słowa kluczowe: nauki weterynaryjne, przemieszczanie zwierząt towarzyszących, uregulowania
prawne, znakowanie

Wprowadzenie
Ludzie i zwierzęta są ze sobą nierozerwalnie związani od wieków, a co z tym idzie
wywierają na siebie bardzo różnorodny wpływ. Zwierzęta możemy podzielić na trzy,
ogólne grupy, w zależności od tego, jaką rolę odgrywają w życiu Homo sapiens –
towarzyszące, użytkowe oraz zwierzęta dzikie. Z definicji zwierząt towarzyszących
wynika, iż jest to każde zwierzę utrzymywane dla zapewnienia towarzystwa
człowiekowi. Najczęściej są to: psy, koty, króliki, myszki, świnki morskie, fretki,
chomiki, papugi, papużki nierozłączki, rybki akwariowe, owady, pająki, gady oraz
płazy. Lekarze weterynarii nagminnie w swojej praktyce zawodowej spotykają się
z klientami, którzy kupili młode zwierzę w Polsce, najczęściej szczenię lub kocię
i chcieliby z nim wrócić do domu, za granicę. W każdym przypadku właściciel
podróżujący z psem, kotem lub fretką powinien zapoznać się z wymaganiami
206

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Rozrodu
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stanowionymi przez państwo docelowe oraz kraje tranzytowe. Informacje powinny
dotyczyć w pierwszej kolejności niezbędnych szczepień zwierzęcia, badań poziomu
przeciwciał oraz profilaktyki echinokokozy czy inwazji kleszczy. Wiele ważnych
informacji o warunkach niezbędnych do spełnienia, by móc podróżować z psami,
kotami czy innymi zwierzętami po Unii Europejskiej, pozostałych krajach Europy
i innych kontynentach, można odnaleźć w Internecie, zwłaszcza na rządowych
stronach państw docelowych i tranzytowych. Obszerne informacje umieszczane są
również

na

stronie

Krajowej

Izby

Lekarsko-Weterynaryjnej

oraz

stronach

poszczególnych Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych. Za każdym razem
warto potwierdzić naszą wiedzę lub uzyskać nowe dane, zwracając się z prośbą
o nie do ambasad i konsulatów.
 Nowe

uregulowania

prawne

zmieniające

dotychczasowe

warunki

podróżowania ze zwierzętami towarzyszącymi
W roku 2011 i 2012 doszło do zasadniczych zmian w podstawowych aktach
prawnych

regulujących

przemieszczanie

zwierząt

w

celach

handlowych

i komercyjnych na terenie Unii Europejskiej, jak również w zakresie importu zwierząt
do Unii z państw trzecich.
Jedną z ważniejszych zmian z punktu widzenia lekarza weterynarii jak
i właściciela naszego pacjenta było zniesienie konieczności określenia poziomu
przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Wścieklizna (łac. rabies) jest niebezpieczną
wirusowa choroba zakaźna zwierząt (niektórych ssaków), mogąca przenieść się na
człowieka (antropozoonoza). W jej przebiegu główną przyczyną śmierci jest
niewydolność oddechowa. Z dniem 31.12.2010 roku zakończył się okres przejściowy
dla Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji i Malty. W praktyce oznacza to, że od
01.01.2012 roku na terenie tych państw można wwozić zwierzęta bez dodatkowych
dokumentów, których wyrobienie związane było wcześniej ze ścisłym utrzymaniem
terminów szczepień, pobrań krwi i przekazania jej do odpowiednich, akredytowanych
laboratoriów oraz jednoczesnego odczekania odpowiednio długiego okresu, by móc
przekroczyć granicę. Powyższy wymóg przeprowadzenia neutralizującego badania
miareczkowania przeciwciał wścieklizny pozostał w przypadkach wprowadzania na
teren UE, a zatem i Polski, psów, kotów i fretek pochodzących z państw trzecich
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niewymienionych w sekcji 2 części B oraz w części C załącznika II do
Rozporządzenia (WE) nr 998/2003 lub znajdujących się czasowo na ich terytorium.
Również Norwegia dostosowała swoje prawo do zmian unijnych i również zniosła
wymóg oznaczania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie 207.
Poza powyższymi zmianami znacznie ułatwiającymi podróżowanie ze zwierzętami,
przede wszystkim na Wyspy Brytyjskie i do Irlandii, wprowadzono również
uregulowania dotyczące znakowania zwierząt i ważności przeprowadzonego
szczepienia przeciwko wściekliźnie208.
Od

3

lipca

2011

roku

akceptowanym

sposobem

identyfikacji

zwierząt

towarzyszących (psów, kotów i fretek) jest identyfikator elektroniczny. Zgodnie
z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady 9UE) nr 438/2010 za

standardowy system identyfikacji przyjmuje się urządzenie elektryczne pasywne,
a więc nie posiadające własnego źródła zasilania, identyfikowane za pomocą
częstotliwości radiowej, spełniające normę ISO 11784 i wykorzystujące technologię
XDX lub FDX-B. Transponder musi być możliwy do odczytania przez urządzenia do
tego przeznaczane, spełniające normę 11785. Większość dopuszczonych do obrotu
transporterów w Polsce i ich czytników spełnia powyższe wymienione wymagania209.
Jednoczenie

zostały

również

określone

warunki,

jakie

musi

spełniać

przeprowadzone szczepienie przeciwko wściekliźnie, aby mogło zostać uznane za
ważne. Według wcześniej wymienionego rozporządzenia do przeprowadzenia
szczepienia można używać tylko szczepionek inaktywowanych o odpowiedniej,
określonej mocy (jedna jednostka w dawce według WHO) lub rekombinowanych.
Każde szczepienie musi być potwierdzone w paszporcie przez lekarza weterynarii
z dokładnym oznaczeniem dnia wykonania. Szczepienie przeprowadzone po raz
pierwszy w życiu zwierzęcia nabiera ważności po 21 dniach. Okres ważności
szczepienia regulowany jest w każdym państwie indywidualnie, jednak nie może być
dłuższy niż rekomendowany przez producenta danego preparatu. Natomiast
w przypadku kiedy szczepienie przypominające zostanie wykonane później niż

207

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 998/2003 (z dn. 26.05.2003)
Ibidem
209
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 438/2010 (z dn.19 maja 2010)
208
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w okresie ważności poprzedniego szczepienia, musi minąć 21 dni, żeby zostało ono
uznane za ważne210.

 Dobra praktyka wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących
przez uprawnionych lekarzy weterynarii.
Mocą uchwały nr 37/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 17 grudnia
2014 roku zostały wprowadzone nowe wymagania odnośnie wystawiania paszportów
dla zwierząt towarzyszących. Obecnie paszporty wydawane są dla zwierząt
z gatunków: psy (Canis lapus familiaris), koty (Felis silvestritis catus), fretki (Mustela
putorious furo). Paszporty mogą być wydana wyłącznie przez lekarzy weterynarii
wpisanych do rejestru lekarzy weterynarii uprawionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 578/2013 z 12 czerwca
2013 roku w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt
domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003, zwanego dalej
rejestrem, a przeprowadzonego przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne, na
podstawie art. 24d ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt. Wniosek o wpis do rejestru, zasady dokonywania wpisu
i wykreślenia z rejestru i jego dalszego prowadzenia określa uchwała nr 105/2005/III
KRLW z 9 maja 2005 roku w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarskoweterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów.
Wniosek o wpis do rejestru lekarz weterynarii składa w okręgowej izbie lekarskoweterynaryjnej, na terenie której znajduje się zakład leczniczy dla zwierząt, w którym
będą wydawane paszporty. Każdego lekarz weterynarii uprawionego do wydawania
paszportów obowiązuje znajomość przepisów regulujących zasady wydawania
paszportów dla zwierząt towarzyszących oraz pobierania próbek w celu określenia
miana

przeciwciał.

Szczegółowe

zasady

przemieszczania

o

charakterze

niehandlowym zwierząt domowych reguluje rozporządzenie (UE) NR 576/2013.
Wpisy do paszportu i kwestionariusza zwrotnego określonego uchwałą nr 119/2013/V

210

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 578/2013 (z dn.12 czerwca 2013 roku)
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Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 15 maja 2013 roku w sprawie prowadzenia
przez

okręgowe

Weterynaryjną

rady

lekarsko-weterynaryjne

ewidencji

elektronicznej

i

wydanych

Krajową

Radę

paszportów

towarzyszących, przemieszanych w celach niehandlowych

Lekarsko-

dla

zwierząt

oraz archiwizacji

paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydawania paszportów powinny być
dokonywane starannie, czytelnie i pismem drukowanym. Właścicielem zwierzęcia
domowego

towarzyszącego

podróżnym,

a

przemieszczonego

w

celach

niehandlowych, które należy uwidocznić we właściwej rubryce paszportu może być
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.
Przed wydaniem paszportu oraz przed każdym do niego wpisem należy dokonać
identyfikacji zwierzęcia przez odczytanie czytnikiem elektronicznym mikroczipu lub
tatuażu, jeśli paszport był wystawiony przed okresem obowiązkowego znakowania
zwierząt za pomocą czipu.
Przed wydaniem paszportu zwierzęciu nieoznakowanemu należy:
-dokonać badania klinicznego zwierzęcia
-oznakować zwierzę poprzez implantację mikroczipu, po lewej stronie szyi i w jej
połowie długości
-dokonać szczepienia przeciwko wściekliźnie
-prawidłowo wypisać odpowiednie rubryki paszportu
-sporządzić kwestionariusz zwrotny do wydania paszportu
Kolejność

czynności

przy wydawaniu paszportów dla zwierząt wcześniej

oznakowanych lub szczepionych przeciw wściekliźnie:
-należy dokonać odczytu mikroczipu, jeśli jest to możliwe, wiarygodnie ustalić datę
implantacji mikroczipu, a jeśli nie jest to możliwe, przyjąć jako datę implantacji czipu
datę wydania paszportu
-wpisanie do wydawanego paszportu informacji o wcześniejszym szczepieniu
przeciwko wściekliźnie wykonanego przez innego lekarza weterynarii w oparciu
o

zaświadczenie

lekarsko-weterynaryjne

zaświadczenie to odnosi się

możliwe

jest

tylko

wówczas,

gdy

do zwierzęcia identyfikowanego w czasie szczepienia

poprzez czip
-w Polsce obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po
osiągnięciu wieku 3 miesięcy i nie

później niż przed ukończeniem 4 miesiąca życia.

Termin kolejnego szczepienia określa dokonujący tego lekarz weterynarii.
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-pierwotne szczepienie przeciwko wściekliźnie zwierzęcia uznaje się za ważne po 21
dniach od chwili dokonania szczepienia
-upoważniony

lekarz

weterynarii

wskazuje

okres

ważności

szczepienia

w odpowiedniej sekcji dokumentu
-ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie
zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia
Za prawidłowe wypełnienie paszportu odpowiada lekarz weterynarii wydający
paszport. W przypadku popełnienia pomyłki przy wypisywaniu paszportu lekarz
powinien wypisać nowy, kolejny druk paszportu, a błędnie wypełniony druk zwrócić
do właściwej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. Koszt wstawienia nowego
paszportu ponosi lekarz weterynarii wydający dokument211.
Wszelkie wymogi krajów, do których przewożone jest zwierzę towarzyszące
przedstawia posiadacz zwierzęcia, któremu uprawiony do wydawania paszportów
lekarz weterynarii powinien udzielić stosowanych informacji. Lekarz uprawiony do
wydawania paszportów odpowiada za potwierdzenie spełnienia wymogów kraju, do
którego jest przewożone zwierzę towarzyszące, jeśli jest taki stan faktyczny,
dokonując w tym zakresie stosowanych zapisów w paszporcie.
W celu określenia miana przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny należy:
-wykonać test serologiczny w terminach wskazanych w wymogach danego kraju
w laboratorium referencyjnym
-po otrzymaniu wyników niezwłocznie dokonać stosowanego wpisu w dziale VI
paszportu
-przekazać właścicielowi zwierzęcia oryginał wyniku badania, zachowując w aktach
zakładu leczniczego jego kopie212.
W przypadku przemieszczenia zwierzęcia towarzyszącego do kraju, który wymaga
wykonania profilaktyki wobec kleszczy lub leczenia i profilaktyki echinokokozy, to po
wykonaniu tych czynności fakt ten odnotowuje uprawiony lekarz weterynarii
w paszporcie w dziale VII i VIII dokumentu.
W

przypadku

niemożności

dokonania

kolejnego

wpisu

w

paszporcie

w związku z wypełnieniem wszelkich jego rubryk należy:

211
212

Uchwała nr 37/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej (z dn. 17 grudnia 2014)
Uchwała nr 119/2013/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej (z dn.15 maja 2013)
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- dokonać identyfikacji zwierzęcia i wdrożyć procedurę wydania nowego paszportu,
za którego wydanie obciąża kosztami właściciela zwierzęcia
-wpisać do nowego paszportu jedynie aktualne, ostatnie dane dotyczące szczepienia
przeciwko wściekliźnie, szczepienia przeciwko innym chorobą zakaźnym, profilaktyki
i leczenia kleszczy oraz echinokokozy
-unieważnić stary paszport, poprzez skreślenie jego stron zawierających dane
właściciela oraz opis zwierzęcia z adnotacją „anulowano”.
W przypadku utraty paszportu (kradzieży, zgubienia, zniszczenia itp.) lekarz
weterynarii powinien:
-w pierwszej kolejności wdrożyć procedurę wydania nowego paszportu, za którego
wydanie obciąża kosztami posiadacza zwierzęcia za którego wydanie obciąża
kosztami właściciela zwierzęcia
- wpisać do nowego paszportu jedynie aktualne, ostatnie dane dotyczące
szczepienia

przeciwko

wściekliźnie,

szczepienia

przeciwko

innym

chorobą

zakaźnym, profilaktyki i leczenia kleszczy oraz echinokokozy
-w sporządzonym kwestionariuszu zwrotnym sporządzić adnotację „wydano nowy
paszport w związku z utratą poprzedniego.
Jeśli posiadacz zwierzęcia dokona
zwierzęcia

uprawniony

lekarz

zmiany nazwiska lub danych adresowych

weterynarii

dokonuje

w

paszporcie

oraz

kwestionariuszu zwrotnym z adnotacją „zmiana danych właściciela zwierzęcia”.
Lekarz weterynarii posiadający możliwości identyfikacji zwierzęcia za pomocą
właściwego czytnika elektronicznego mikroczipów może dokonywać szczepień
przeciwko chorobom zakaźnym i innych czynności lekarsko-weterynaryjnych
dokumentując ten fakt wpisem w odpowiednich działach paszportu z wyjątkiem działu
V paszportu „Wyniki badań serologicznych”, gdzie adnotacji może dokonać wyłącznie
uprawniony lekarz weterynarii, zlecający badanie laboratoryjne.
Lekarz weterynarii pobiera opłatę za wydanie paszportu w wysokości 51 PLN
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości
opłaty

związanej

z

wydaniem

paszportu

dla

przemieszczanych

w

celach

niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.
Przy przemieszczaniu w celach niehandlowych więcej niż 5 zwierząt domowych
towarzyszących oprócz posiadania paszportu zwierzęta muszą być zaopatrzone
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w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii podobnie,
jak w celach handlowych.
W okręgowych izbach lekarsko-weterynaryjnych:
- kwestionariusze zwrotne do wydanych paszportów należy przechowywać w aktach
okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych przez okres co najmniej 5 lat od dnia
wydania paszportu, a po tym czasie można je zniszczyć
- błędnie wypisane i nie wydane paszporty zwrócone do okręgowej izby lekarskoweterynaryjnej przez uprawnionych lekarzy weterynarii można, nie wcześniej niż po
5 latach od dnia ich zwrotu, zniszczyć
- zniszczenie kwestionariuszy zwrotnych i paszportów winno następować w sposób
zabezpieczający

w

pełni

ochronę

danych

osobowych

zawartych

w

wyżej

wymienionych dokumentach
dane w ewidencji elektronicznej wydanych paszportów prowadzonej przez okręgowe
rady lekarsko-weterynaryjne i Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną nie ulegają
usunięciu213.
Zgodnie z uchwałą nr 55/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-weterynaryjnej
z dnia 29 września 2015 w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla
zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych zamówienie
w systemie kolejnej partii druków paszportów możliwe jest w chwili wykorzystania
wcześniejszych druków, przy uwzględnieniu pozostania maksymalnie 5 paszportów
na stanie każdego lekarza weterynarii posiadającego upoważnienie do wystawiania
paszportów w ramach zakładu leczniczego.
Na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej można sprawdzić
następujące dane zawarte w paszporcie danego zwierzęcia:
-ważność paszportu
-gatunek zwierzęcia
-rasa zwierzęcia
-numer mikroczipu
-numer tatuażu (jeśli dane zwierzę go posiada)
-numer prawa wykonywania zawodu lekarza, który wydał paszportów

213

Uchwała nr 55/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej (z dn. 29 września 2015)
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-dane okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, za pośrednictwem której uprawiony
lekarz wydał dany paszportów
Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna prowadząca rejestr wydanych paszportów
ma zadanie weryfikować poprawność wprowadzonych danych. W dalszej kolejności
przekazuje je do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, dalej dane przekazywane
są do Centralnego Rejestru wydanych paszportów.
Zgodnie z uchwałą nr 55/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-weterynaryjnej
z dnia 29 września 2015 w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla
zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych do 30 kwietnia
2016 roku informacje o wydanych paszportach na zasadach określonych w uchwale
nr 119/2013/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wyłącznie uprawnieni lekarze
mogą przekazywać informacje o wydanych paszportach214.
 Wymogi prawne odnośnie profilaktyki inwazji Echinococcus multicularis
w krajach Unii Europejskiej.
Należy pamiętać w przypadku wyjazdów na teren Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Finlandii czy Malty aby odrobaczyć zwierzę na 24 do 120 godzin przed
przekroczeniem granicy. Przy wyjeździe do Norwegii zwierzę musi być odrobaczone
w

przeciągu 10 dni przed przekroczeniem granicy i odrobaczenie powinno być

koniecznie powtórzone po 7 dniach od przyjazdu, co musi być potwierdzone przez
lekarza weterynarii w paszporcie. Na chwilę obecną Szwecja zrezygnowała
z

stosowania

profilaktyki

farmakologicznymi

do

przeciwko

odrobaczania

tasiemcom.
zwierząt

Najlepszymi

towarzyszących

preparatami
są

preparaty

zawierające substancję czynną praziquantel. W przypadku Malty jest jedyną
substancją zatwierdzoną do odrobaczenia; w przypadku pozostałych krajów można
użyć każdej substancji posiadającej udowodnione właściwości bójcze w stosunku do
form larwalnych i dorosłych tasiemców. Pozostałe kraje nie mają dodatkowego
wymogu dotyczącego stosowania profilaktyki bąblowicy. Dodatkowo Wielka Brytania,

214

bidem
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Irlandia, Malta, Szwecja i Norwegia zrezygnowały z wymogu stosowania preparatów
kleszczobójczych215.

 Szczególne wymagania związane z transportem zwierząt domowych po
terytorium Unii Europejskiej.
Pomimo obowiązujących zasad narzuconych przez rozporządzenie nr 998/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r., niektóre z krajów
członkowskich

Unii

Europejskiej

mają

szczególne

wymagania

związane

niezarobkowego

przewozu

z transportem zwierząt domowych.
Zestawienie

dodatkowych

wymagań,

dotyczących

zwierząt niektórych krajów członkowskich UE:
-Niemcy, Austria → pies może przekroczyć granicę państwa tylko w towarzystwie
osoby widniejącej w dokumentach jako jego właściciel. Niemcy: rasy uznawane
powszechnie za niebezpieczne (Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier,
Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier) oraz ich krzyżówki, a także psy innych ras,
które mogą być uznane za niebezpieczne lub cechujące się zachowaniami
agresywnymi, nie mogą być utrzymywane bez zezwolenia. -Szwajcaria →

psy

poddane zabiegowi kynologii (kopiowanie uszu lub ogona) nie zostaną wpuszczone
na teren państwa.
-Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja → wymagane jest, aby zwierzę miało
transponder (czip). Ponadto, paszport zwierzęcia powinien zawierać zaświadczenie o
przeprowadzeniu

badania

polegającego

na

neutralizującym

miareczkowaniu

przeciwciał na minimalnym poziomie 0,5 IU/ml. Takie badanie może wykonać tylko
upoważniony weterynarz w zatwierdzonym laboratorium. W Wielkiej Brytanii oraz
Irlandii zwierzę może przekroczyć granicę państwa dopiero po 6 miesiącach od
wykonania badania pod warunkiem, że jego wynik był pozytywny. Zwierzę musi być
zaszczepione przeciwko kleszczom (nie dotyczy Szwecji) oraz tasiemcowi
Echinococcus. Transport kotów i fretek nieszczepionych przeciwko wściekliźnie
w wieku poniżej trzech miesięcy jest zabroniony.
215

http://www.piwpiaseczno.pl/sites/default/files/doc/Przemieszczanie_zwierzat_UE.pdf
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-Malta → wymagane posiadanie identyfikującego transpondera. Zwierzę musi być
zaszczepione przeciwko kleszczom oraz tasiemcowi Echinococcus. Przywóz psów
rasy Pitbull Terrier, Tosa inu, Dogo argentyno, Fila brazileiro jest zabronione.
Za złamanie zakazu grożą konsekwencje prawne oraz odebranie i uśpienie psa.
Finlandia

Konieczne

jest

zaszczepienie

zwierzęcia

przeciwko

tasiemcowi

Echinococcus oraz wściekliźnie.
-Cypr → zakaz wwożenia zwierząt w wieku poniżej 111 dni.
-Portugalia → w przypadku pobytu dłuższego niż 4 miesiące zwierzę musi być
obowiązkowo wysterylizowane (zarówno samiec jak i samica) co musi być
potwierdzone przez lekarza weterynarii wykonującego zabieg216.

Podsumowanie.
Wszystkie informacje dotyczące przeprowadzonych szczepień, odrobaczeń oraz
inne dokumenty typu wyniki badań muszą zostać odnotowane i potwierdzone
w paszporcie lub na świadectwie zdrowia wystawionym przez urzędowego,
uprawionego lekarza weterynarii. Należy uważnie i czytelnie wpisywać nazwy
użytych preparatów i daty ich zastosowania oraz zatwierdzić autentyczność tych
danych, podpisując się i stawiając pieczątkę. Wiele potrzebnych informacji
o warunkach koniecznych do spełnienia by móc wyjechać z Polski do krajów UE
z zwierzęciem towarzyszącym można odnaleźć na stronach internetowych Krajowej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W niniejszym opracowaniu starano się przedstawić
oceny stan prawny w zakresie dobrej praktyki znakowania i przemieszczania
zwierząt towarzyszących, związanych z niezarobkowym przewozem na terenie Unii
Europejskiej. Celem pracy był wskazanie na jakie aspekty powinno zwrócić się
szczególną uwagę, aby transport wykonywany był w sposób legalny. Należy jednak
pamiętać o tym, że przepisy każdego z krajów mogą ulec modyfikacji. Dlatego też
przed wyjazdem, najlepszym rozwiązaniem będzie dodatkowe skontaktowanie się
z ambasadą danego kraju. Takie działanie pozwoli uniknąć dodatkowych problemów
i kosztów. Podczas każdej podróży uczestników transportu mogą spotkać

216

bidem
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dodatkowe,

nieprzewidziane

sytuacje,

takie

jak

np.

kontrole

weterynaryjne

(na granicach państw), za które opłatę ponosi właściciel podróżujący ze zwierzęciem.
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Agnieszka Synowiec217

ZMYSŁ WĘCHU I JEGO ROLA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Streszczenie: Zmysł węchu pozwala na odbieranie informacji o substancjach lotnych znajdujących
się w powietrzu lub w wodzie. Zmysł ten nie jest podstawowym zmysłem człowieka zapewniającym
mu przetrwanie, jak to ma miejsce u niektórych gatunków zwierząt. Jednak w ostatnich latach zmysł
węchu jest przedmiotem intensywnych badań, zarówno z zakresu poznania mechanizmów jego
funkcjonowania, jak i wykorzystania w komunikacji zapachowej czyli aromamarketingu.

W tym

opracowaniu przedstawiono w zarysie teorie tłumaczące zasadę działania zmysłu węchu, jego
znaczenie dla człowieka, a także możliwości wykorzystania w aromamarketingu.
Słowa kluczowe: zmysł węchu, substancje zapachowe, aromamarketing,

Wprowadzenie
Człowiek spotyka się z niezliczoną ilością otaczających go zapachów, niektóre
kojarzone są pozytywnie na przykład z dzieciństwem, inne negatywnie i budzą
wstręt. Istnieją także substancje zapachowe, których nie jesteśmy w stanie wyczuć,
a które odstraszają, bronią czy stymulują, są to feromony. Już od starożytności ludzie
poprawiali swój nastrój stosując do tego różnego rodzaju wonności i kadzidła,
wykorzystując wiele naturalnych substancji. Wonne olejki, czy kadzidła stosowano
również przy obrzędach religijnych i do różnego rodzaju rytuałów. Starożytni nie znali
mechanizmów oddziaływania zapachu na organizm człowieka, ale wiedzieli już, że
można go wykorzystywać do poprawienia nastroju i stosowali tę wiedzę
w codziennym życiu. Na przykład Kleopatra przyjęła Marka Antoniusza na barce,
której żagle nasączone były wonnościami, a do balsamowania zwłok zmarłych
używano mirry218, która w owym czasie była równie cenna jak złoto. W średniowieczu
zaniechano używania substancji zapachowych, dopiero w epoce odrodzenia na
nowo zainteresowano się perfumą, której kolebką stały się Włochy, a potem Francja.
Pierwszymi substancjami zapachowymi były substancje naturalne pochodzenia

217

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Informacyjnych Systemów
Zarządzania,
218
Mirra – jest żywicą uzyskiwaną przez nacinanie gałązek balsamowca mirra(Comiphora abyssinica),
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roślinnego i zwierzęcego takie jak żywice, olejki, piżma219, ambra220 czy cybet221,
natomiast rozwój chemii organicznej w XIX i XX wieku spowodował także rozwój
chemii związków zapachowych. Z surowców naturalnych zaczęto wyodrębniać
różnego rodzaju związki zapachowe i określać ich budowę, co z kolei pozwoliło na
opracowanie na tej podstawie metod ich syntezy. Z czasem poznano też wiele
nowych substancji zapachowych nie mających swoich naturalnych odpowiedników
między innymi piżmo nitrowe, hydroksycytronellal i aldehyd cyklamenowy, które
posiadają niezwykłe walory aromatyczne222. Całe życie człowieka jest wypełnione
wszechobecnymi doznaniami węchowymi, zmysł powonienia to jeden ze zmysłów
dzięki któremu człowiek odbiera z otoczenia informacje w postaci bodźców. Między
innymi dzięki zmysłowi powonienia człowiek buduje swoją wiedze o otaczającym go
świecie pozyskując istotne informacje z otoczenia. Dzięki zmysłowi powonienia
człowiek może natychmiastowo i odruchowo reagować na pojawiający się bodziec
zapachowy, to on ostrzega o niebezpiecznych, toksycznych substancjach np. gazie
czy dymie w otoczeniu, czy o potencjalnych źródłach zakażenia223,224,225. Dla
organizmu człowieka substancje zapachowe są nośnikiem ważnych informacji,
wpływają na jego zachowanie, ostrzegają o zagrożeniu, wpływają na emocje,
regulują pobieranie pokarmów, stymulują, a także informują o atrakcyjności
seksualnej, wyzwalając takie emocje jak strach, smutek, radość czy pożądanie.
Natomiast utrata lub osłabienie zmysłu powonienia powodują zaburzenie percepcji
otaczającego świata, ten stan rzeczy mogą powodować między innymi niektóre

219

Piżmo – wydzielina z gruczołów okołoodbytniczych piżmowca syberyjskiego (Moschus
moschiferus, daw. "jeleń piżmowy"), stosowana jako substancja zapachowa i utrwalacz zapachu
perfum.
220
Ambra (Ambergris Tincture) – wydzielina z przewodu pokarmowego kaszalota (Physeter
macrocephalus), która jest prawdopodobnie wynikiem niestrawności lub zaparcia wieloryba. Ambra
pojawia się w okolicach żerowania kaszalota, unosi się na powierzchni wody (skąd może zostać
odłowiona).
221
Cybet (Cywet) (Viverra Civetta Extract) – ekstrakt z wysuszonych gruczołów okołoodbytniczych,
wydzielających feromony, pochodzących od kilku ssaków z podrodziny wiwerowatych, nazywanych
cywetami lub cybetami.
222
B. Dondela, L. Chrząstek, Wybrane estry zapachowe stosowane w kosmetyce, Prace Naukowe
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Seria: Chemia i Ochrona Środowiska, 2009, XIII, s. 2934,
223
A. Pruszewicz, A. Obrębowski, M. Walczak, W sprawie badania powonienia, Otolaryngologia
Polska 1999, Suppl., 53(30), s. 806-810,
224
W. Z. Traczyk, Czucie i percepcja, W: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej
i klinicznej. PZWL, Warszawa, 2001,
225
P. Rapiejko, A. Lipiec , B. Zielnik-Jurkiewicz ,M. Jadczak, D. Jurkiewicz, Zmysł węchu a emocje,
Ann. Univ. Marie Curie--Skłodowskiej Sectio D Medicina 2006, 60, s. 276-279,
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substancje organiczne lub schorzenia laryngologiczne226,227,228.

Zmysły węchu

i smaku są nazywane zmysłami chemicznymi ponieważ służą do wykrywania
określonych związków chemicznych z otoczeniu. Bodźce zapachowe błyskawicznie
docierają do mózgu i wywołują pozytywne lub negatywne reakcje, wpływ na
odczuwane wrażenia zapachowego ma budowa związków chemicznych będących
bodźcami. Substancje zapachowe nalezą do różnych grup związków chemicznych,
a co za tym idzie zapach związku chemicznego zależy od jego budowy, obecności
wiązań nienasyconych, obecności grup funkcyjnych i ułożenia ich w przestrzeni.

1. Zmysł węchu - charakterystyka
Choć węch u człowieka nie odgrywa tak ważnej roli jak u zwierząt, to jest
filogenetycznie jednym z najwcześniej wykształconych zmysłów ludzkich, wykształcił
się dużo wcześniej przed umiejętnością werbalnego porozumiewania się. Bodźce
zapachowe nie tylko wpływają na poprawienie samopoczucia i pamięć, ale także
mogą wpływać na ludzkie zachowania

i podejmowanie decyzji. Człowiek potrafi

zapamiętać ponad 10000 różnych zapachów dodatkowo ślad pamięciowy zapachu
wykazuje dużą trwałość. Droga nerwowa przewodząca impulsy nerwowe jest bardzo
krótka co powoduje, że jest to najszybciej pobudzany rodzaj zmysłu. Długo nie znano
dokładnego mechanizmu selektywnego rozpoznawania i zapamiętywania zapachów,
dopiero w roku 2004 Linda Buck i Richard Axel otrzymali nagrodę Nobla z dziedziny
medycyny i fizjologii za odkrycie budowy węchowych receptorów białkowych
w nabłonku węchowym i sposobów ich kodowania przez około 640 genów 229. Ilość
tych genów jest znacznie większa niż genów kodujących białka receptorowe innych
narządów zmysłów, co potwierdziło pogląd, że zmysł powonienia odgrywa większą
rolę, niż wcześniej sądzono. Geny odpowiedzialne za białka receptorowe w nabłonku
węchowym stanowią 3% ludzkiego genomu, jest to zatem największa rodzina genów
226

M. Jadczak, P. Rapiejko, K. Dżaman, Zaburzenia węchu u pacjentów ze schorzeniami
laryngologicznymi, Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2005, 60(supl. XVI, 2),
s. 193-196
227
A. Obrębowski, A. Pruszewicz, Uwagi do systematyki i terminologii zaburzeń węchu i smaku,
Otolaryngologia Polska 1991, 45, s. 104-107,
228
J. Kuźniar, L. Pośpiech, H. Kustrzycka, Zmiany morfologiczne błon śluzowych górnych dróg
oddechowych a wybrane parametry toksykologiczne u pracowników narażonych na czynniki
chemiczne, Otolaryngologia Polska 1995; 21(supl.), s. 54-58,
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A. Obrębowski, Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za rok 2004, Medycyna
Praktyczna, 3, 2005, s. 36-38,
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w genomie człowieka. Chociaż nie wszystkie odkryte geny to geny kodujące, bo te
stanowią 339 genów, te

pozostałe geny niezdolne do kodowania białek

receptorowych, które utraciły swoją zdolność do kodowania w toku ewolucji sugerują,
że ludzie utracili część zdolności węchowych w stosunku do tego jakimi zdolnościami
węchowymi dysponowali ich dawni przodkowie. Z kolei Rochefort i jego
współpracownicy dowiedli, że środowisko zewnętrzne stymuluje wykształcenie się
nowych neuronów w opuszce węchowej (rys. 1) i wytwarzanie nowych połączeń
nerwowych, co powoduje przystosowanie się sieci węchowej do zmian zachodzących
w otoczeniu.230 Nowe neurony powstają z komórek macierzystych w dwóch
obszarach mózgu w opuszce węchowej i w hipokampie231. Zatem neurogeneza jest
częścią

mechanizmów

adaptacyjnych

człowieka,

choć

wcześniej

sądzono,

że komórki nerwowe człowieka nie mają zdolności do regeneracji.
Rys. 1. Budowa narządu węchu u człowieka

Źródło: http://www.farmacjaija.pl/galeria/1637/1.html
230

C. Rochefort, G. Gheusi, J. D. Vincent, P. M. Lledo, Enriched odor exposure increases the number
of newborn neurons in the adult olfactory bulb and improves odor memory, J. Neurosci., 22, 2002,
s. 2679-2689,
231
K. Bartkowska, Generacja komórek w mózgu dorosłych zwierząt, Kosmos – Problemy Nauk
Biologicznych, 2004, 53, s. 167–181,
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Receptorem węchowym jest nerwowy nabłonek węchowy (neuroepithellium)
zlokalizowany w górnej części jamy nosowej i na przednim końcu małżowiny nosowej
górnej, u ludzi zajmuje on powierzchnię 1 – 3 cm2 czyli wielokrotnie mniej niż
u zwierząt232. Nabłonek węchowy jest zbudowany z komórek nerwowo – zmysłowych
węchowych, komórek podstawnych i podporowych, jest też grubszy od nabłonka
oddechowego. Komórki nerwowo – zmysłowe węchowe to neurony o podwójnej
funkcji,

a

mianowicie

są

jednocześnie

chemoreceptorami

i

komórkami

przewodzącymi impulsy. Komórki węchowe stykają się bezpośrednio ze światem
zewnętrznym organizmu, jest to jedyne miejsce w organizmie człowieka, gdzie
komórki nerwowe odbierają bodźce bezpośrednio ze środowiska zewnętrznego, od
którego oddzielone są jedynie cienką warstwą śluzu. Takie usytuowanie komórek
powoduje, iż stale są narażone na działanie różnych czynników (na przykład
wirusów, które przez nie mogą wnikać bezpośrednio do ośrodkowego układu
nerwowego). Komórki podporowe i podstawne stanowią rusztowanie dla komórek
receptorowych. Komórki podporowe także pełnią funkcję izolacyjną dla komórek
receptorowych oddzielając je od siebie, wydzielają mukopolisacharydy, uczestniczą
przy przenoszeniu molekuł przez neuroepitelium i regulują w nim stosunki płynowe,
a także wydzielają cytochrom P – 450, co powoduje degradację i usuwanie zbędnych
cząsteczek zapachowych i potencjalnie toksycznych. Natomiast z komórek
podstawowych mogą się regenerować komórki receptorowe. Aksony to około
dwudziestu komórek węchowych, które tworzą nic węchową, która wnika do jamy
czaszki poprzez otwory w blaszce sitowej kończąc się synapsami w opuszce
węchowej na dendrytach komórek mitralnych, które tworzą kłębuszek węchowy.
Komórki mitralne to drugi neuron czuciowy, który oddaje aksony poprzez pasmo
węchowe do okolicy trójkąta węchowego i okolicy dziurkowanej przedniej. Trzecie
neurony czuciowe występują w strukturach węchomózgowia i odbierają impulsy
wysyłane przez komórki mitralne. Neurony te występują w korze mózgu,
w sąsiedztwie trójkąta węchowego, w zakręcie hipokampa, w zakręcie gruszkowatym
oraz w guzku węchowym, jądrze węchowym przednim i ciele migdałowatym. Guzek
węchowy przedni i kłębuszki węchowych połączone są aksonami eferentnymi,
aksony
232

eferentne

kończą

się

w

kłębuszkach

węchowych

na

neuronach

S. Korsching, Olfactory maps and odor images. Curr Opin. Neurobiology, 2002,12, s. 387-392,
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pośredniczących, hamujących przewodzenie impulsów, dzięki temu sprzężeniu
zwrotnemu impulsy węchowe z nabłonka węchowego są hamowane również
w opuszce węchowej

233

. Neurony trzeciego rzędu trójkąta węchowego przekazują

impulsy węchowe do węchomózgowia,

czyli do kory przyśrodkowej powierzchni

półkul, do zakrętu hipokampa i jądra migdałowatego, część sygnałów dociera do kory
gdzie następuje świadoma percepcja węchowa, natomiast część sygnałów
z receptorów węchowych dociera do układu limbicznego wywołując zmiany
w zachowaniu behawioralnym i orientację przestrzenną. Oddziałując na wzgórze
i podwzgórze bodźce węchowe wpływają na układ dokrewny. Analizując miejsca
w układzie nerwowym , do których dochodzą sygnały z komórek węchowych można
przypuszczać na jakie sfery życia człowieka wpływają, a także jakie odruchy
wywołują bodźce węchowe. Zatem wnioskuje się, iż węch odgrywa znacznie większą
rolę w życiu człowieka niż dotąd powszechnie sądzono, wpływając na zachowanie
człowieka. Przyczyny dla których zmysł powonienia jest

niezwykle ważny dla

człowieka są następujące234:
- ostrzega o niebezpiecznych substancjach w otoczeniu, które zagrażają zdrowiu
i życiu człowieka takich jak trujące gazy czy dymy, pomaga także zlokalizować źródło
niebezpiecznego zapachu,
- pozwala na zachowanie samokontroli nad stanem własnej higieny,
- jest istotny przy doborze odpowiednich pokarmów, ich świeżości i jakości, przy
utrzymywaniu na odpowiednim poziomie fizjologicznego łaknienia, a także ma udział
w procesie wydzielania śliny i soku żołądkowego pod wpływem przyjemnych
zapachów pożywienia,
- odgrywa ważną rolę w odbiorze wrażeń smakowych, wraz z utratą węchu człowiek
traci również zdolność do pełnego odczuwania wrażeń smakowych,
- ma istotny udział w odczuwaniu pełnego komfortu psychicznego, wpływa na jakość
życia poprzez odczuwanie i ocenę zapachów

z otaczającego człowieka świata

przyrody,
233

W. Z. Traczyk, Czucie i percepcja, W: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej
i klinicznej. PZWL, Warszawa, 2001,
234
P. Rapiejko, Zmysł węchu, Alergoprofil, 2006, Vol. 2, Nr 4 (7), s. 4-10,
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- jest źródłem odczuć estetycznych, zachowań emocjonalnych i seksualnych,
- pozwala na docieranie istotnych informacji społecznych z otoczenia na przykład
rozpoznawanie matki przez dziecko, wywoływanie odruchu ssania,
- właściwie funkcjonujący zmysł powonienia jest niezbędny w wykonywaniu
niektórych zawodów takich jak kucharz, kiper, farmaceuta, chemik, strażak itp.
- jest źródłem odczuć estetycznych, zachowań emocjonalnych i seksualnych, a także
stymuluje do większego wysiłku umysłowego235.
Bodźcem pobudzającym zmysł powonienia, są substancje chemiczne zawarte we
wdychanym powietrzu. Muszą być nie tylko lotne, ale także dobrze rozpuszczane
w tłuszczach lub w wodzie. Ludzka zdolność percepcji zapachu jest wynikiem dużej
liczby receptorów węchowych znajdujących się w nabłonku węchowym jamy
nosowej.

Receptory

węchowe

wyspecjalizowane

są

w

odbiorze

bodźców

zapachowych, wykazano, że każdy rodzaj receptora rozpoznaje niewielką liczbę
zapachów. To, że człowiek potrafi rozróżnić ponad 10 tysięcy zapachów
zawdzięczamy wielostopniowej obróbce bodźców zapachowych przez nasz układ
nerwowy236.

2. Bodźce zapachowe
Wrażliwość ludzi na zapachy jest bardzo zróżnicowana, a próg pobudliwości dla
różnych substancji mieści się w szerokim zakresie, na przykład dla eteru wynosi 5,8
mg/l wdychanego powietrza, dla kwasu masłowego 0,009 mg/l, natomiast dla
merkaptanu 0,4ng/l. Wrażenia węchowe są odbierane za pośrednictwem nabłonka
węchowego, jednak wiele substancji zapachowych może wywoływać także wrażenia
zima, ciepła lub podrażnienia (kichanie czy łzawienie) poprzez zakończenia nerwów:

235

R. Sakamoto, K. Minoura, A. Usul, Y. Ishizuka, S. Kanba, Effectiveness of aroma on work effi
ciency: lavender aroma during recesses prevents deterioration of work performance, Chem. Senses,
2005, 30, s. 683–691,
236
L. Białaczewski, Nagroda Nobla za rok 2004: odkrycie genów receptorów węchowych,
Otorynolaryngologia, 2005, 4, s. 163–168,
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trójdzielnego, twarzowo, językowo – gardłowego i błędnego znajdujących się
w obrębie jamy nosowej, jamy ustnej, języka i gardła237.
Substancje zapachowe przeważnie posiadają odpowiednie grupy funkcyjne, które
można powiązać z ich wonią, jednak nie zawsze obecność grupy funkcyjnej jest
wymagana do wystąpienia zapachu. Rozróżniamy siedem podstawowych rodzajów
zapachów, a mianowicie eteryczny, kamforowy, zbutwiały, kwiatowy, miętowy, ostry
i zgniły238.
To w jaki sposób jesteśmy w stanie rozróżnić tysiące substancji, jaka właściwość
cząsteczek odpowiada za ich zapach i dlaczego związki o bardzo podobnej budowie
chemicznej mają podobne zapachy , a czasem zupełnie różne, starają się tłumaczyć
dwie teorie. Pierwsza to teoria odotypów, która wiąże zapach z określoną budową
i kształtem cząsteczki chemicznej. Druga zaś to teoria wibracyjna, która wiąże
występowanie zapachu

ze strukturą wibracyjną cząsteczki czyli jej widmem

w podczerwieni.
Teoria odotypów zakłada, że za wiązanie się cząsteczki zapachowej do receptora
odpowiadają

oddziaływania

elektrostatyczne,

dipolowe,

hydrofobowe,

mostki

wodorowe, a także kształt cząsteczki. Zatem siła wiązania cząsteczki zapachowej do
receptora jest związana z jej kształtem i zawartością grup funkcyjnych, a każda
zmiana struktury molekularnej cząsteczki wpływa na wiązanie między nią
i receptorem. Teoria odotypów zakłada, że receptory wykrywają nie same cząsteczki
zapachowe, ale konkretne grupy funkcyjne na przykład hydroksylową, aldehydową,
sulfonową, a te z kolei pobudzają receptory zapachowe powodując powstanie
określonego wrażenia zapachowego. Wiązanie się cząsteczek posiadających wiele
grup funkcyjnych powoduje pobudzenie wielu receptorów i w konsekwencji powstanie
bardziej skomplikowanego wrażenia zapachowego, a siła wiązania cząsteczki do
receptora wpływa na siłę odczuwanego zapachu239. Ciekawym przykładem są
związki o zapachu ambry (ambra jest wydzieliną kaszalotów wykorzystywana do
produkcji perfum), które są różne pod względem budowy chemicznej, jednak
237

B. Ponikowska, Nowoczesne metody badania zmysłu węchu, Adv. Clin. Exp. Med., 2003,
12, 4, s. 525–528,
238
K. J. Rossiter, Structure-Odor Relationships, Chemical Reviews, 1996, 96, 8, s. 3201-3240,
239
L. Turin, A method for the calculation of odor character from molecular structure, Journal of
Theoretical Biology, 2002, s. 367-385,
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wykazują ten sam aromat. Zapach ambry może wynikać nie tylko z czynników
stereochemicznych, ale także z właściwości elektronowych cząsteczki takich jak
kształt orbitali HOMO i LUMO. Ten przypadek pokazuje, że nie zawsze kształt
i obecność grup funkcyjnych odpowiadają za dany zapach substancji chemicznej,
a także jest przykładem tego jak trudno na podstawie budowy chemicznej cząsteczki
jest przewidzieć jej zapach240. Niektóre pary enancjomerów wykazują zapach bardzo
podobny lub identyczny, natomiast inne pary posiadają całkiem różne zapachy, teoria
odotypów tłumaczy ten fakt tym, że receptory węchu są chiralne, więc będą różnie
odbierały

zapachy

związków

optycznie

czynnych.

Według

tej

teorii

pary

enancjonerów posiadają ten sam zapach ponieważ pobudzają w ten sam sposób
obydwa receptory, natomiast nie tłumaczy przypadku kiedy enancjomery wykazują
różne zapachy. Teoria odotypów nie jest więc w stanie w zadowalającym stopniu
przewidzieć aromaty nowych związków, wymaga dalszych badań241.
Teoria wibracyjna zakłada, że receptory węchowe wchodzą w rezonans
z substancjami zapachowymi i znając widmo w podczerwieni danego związku można
przewidzieć jego zapach. Teoria odotypów potrafi z pewną dokładnością przewidzieć
zapach ambry w jednej grupie związków, ale nie jest w stanie z dużym przybliżeniem
przewidzieć zapachu nowych związków chemicznych, natomiast w przypadku
aromatu ambry jak i innych zapachów zaobserwowano bardzo duże podobieństwo
widm w podczerwieni cząsteczek związków chemicznych tworzących ten zapach242.
Żadna z tych teorii nie może z całkowitą pewnością przewidzieć zapachu nowego
związku chemicznego, jednakże teoria wibracyjna w tej kwestii ma przewagę nad
teorią odotypów. Natomiast jeśli chodzi o wytłumaczenia mocy zapachu nowych
związków chemicznych, to znaczną przewagę na tym polu wykazuje teoria odotypów.
Jednakże teoria przewidująca w stu procentach zarówno zapach jak i moc nowych
związków wciąż czeka na odkrycie.

240

M. Yu. Gorbachov, K. J. Rossiter, A New Electronic-Topological Investigation of the Relationship
between Chemical Structure and Ambergis Odour, Chemical Senses, 1999, s. 171-178,
241
Y. Sugawara, C. Hara, T. Aoki, N. Sugimoto, T. Masujima, Odor Distinctivness between
Enantiomers of Linalool: Difference in Perception and Responses Elicted by Sensory Test and
Forehead Surface Potential Wave Measurment, Chemical Senses, 2000, 25, s. 77-84,
242
K. J. Rossiter, Structure-Odor Relationships, Chemical Reviews, 1996, 96, 8, s. 3201-3240,
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Substancje zapachowe można zatem podzielić na trzy grupy243:
- związki pobudzające nerw węchowy (np.: kawa, herbata, wanilia, olejek anyżowy),
- związki pobudzające nerw węchowy i gałązki końcowe nerwu trójdzielnego w błonie
śluzowej nosa (np.: kamfora, amoniak, eter, olejek miętowy, cytrynowy, roztwory
alkoholowe),
- związki pobudzające nerw węchowy i gałązki końcowe nerwu językowo –
gardłowego na podstawie języka (np.: chloroform – odczucie smaku słodkiego,
pirydyna – odczucie goryczy).

3. Zmysł węchu a emocje
Otaczające człowieka zapachy spełniają funkcję nie tylko informacyjną , ale także
funkcję emocjonalną. Informacje o otoczeniu stanowią podstawę mechanizmu
przetrwania i sterują reakcjami osobnika. Natomiast funkcja emocjonalna jest
związana z procesami pamięciowymi, ponieważ czynności łączone z emocjami są
lepiej zapamiętywane, ten fakt jest szeroko wykorzystywany obecnie w marketingu
zapachowym czyli aromamarketingu.
Za pomocą specjalnie wyselekcjonowanych aromatów można wywierać wpływ
zarówno na postępowanie i emocje klienta, kreować pozytywny wizerunek marki, jak
i tworzyć wyjątkową atmosferę w przestrzeni zakupowej i w miejscu pracy. Dotyczy to
w szczególności sklepów, restauracji, miejsc usługowych, a także innych miejsc
gdzie gromadzą się ludzie w celu zapoznania się z jakimś produktem lub ideą244.
W związku z tym zapachy można podzielić na następujące grupy:
- stymulujące sprzedaż( czyli wydłużające czas pobytu w przestrzeni zakupowej,
lub wzmagające apetyt),
- uspokajające i harmonizujące (znajdują zastosowanie przede wszystkim
w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, lekarskich),
- ożywiające i wzmagające koncentrację (przeznaczone do sal konferencyjnych
i miejsc pracy).
243
244

P. Rapiejko, Zmysł węchu, Alergoprofil, 2006, Vol. 2, Nr 4 (7), s. 4-10,

P. Koziara, Zapach i dźwięk jako sensoryczne narzędzia marketingu w restauracji, Studia i Materiały, nr 17,
2014, s. 150– 160,
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Aktualnie przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują narzędzia oddziaływania na
zmysły człowieka, a w konsekwencji na informacje docierające do jego mózgu.
Prowadzi się coraz więcej badań dotyczących dotarcia do podświadomości
człowieka, ponieważ większość procesów i decyzji dotyczących określonych
zachowań odbywa się podświadomie245. W związku z tym umieszczanie emocji
i doświadczeń klienta w centrum strategii przedsiębiorstwa pozwala lepiej zrozumieć
odczucia klientów powstające w związku z przedsiębiorstwem, a tym samym
skuteczniej oddziaływać na zachowania nabywcze 246. Zapach może być różnie
odbierany przez kobiety i mężczyzn, niektóre zapachy uważa się za bardziej kobiece
inne

za

bardziej

męskie,

dodatkowo

kobiety mają

większą

zdolność

do

rozpoznawania zapachów i są wrażliwsze na niektóre z nich. Dlatego też dopasowuje
się rodzaj zapachu do grupy docelowej ( na przykład aby przyciągnąć uwagę kobiet
stosuje się zapach wanilii, aby przyciągnąć uwagę mężczyzn zapach miodu
z korzenną nutą). Wpływ aromatu na klienta odbywa się podświadomie co daje
przewagę marketingowi zapachowemu nad tradycyjnym marketingiem opartym na
zmyśle wzroku i słuchu. W marketingu zapachu ważny jest sam zapach, jego
dostosowanie do miejsca, ale także jego intensywność, od której również zależy
wpływ na danego człowieka. Poszczególne osoby posiadają większą lub mniejszą
wrażliwość na zapachy, dlatego też wrażenia powstające na skutek zapachu mogą
być bardzo zróżnicowane. To co dla jednych pachnie ładnie dla drugich może być
przykrym doświadczeniem, dlatego też pewnym ograniczeniem wykorzystania
aromamarketingu jest duży subiektywizm w odbieraniu tych bodźców247.

Podsumowanie
Zapach towarzyszy człowiekowi od narodzin i w znacznym stopniu wpływa na jego
jakość życia. Zmysł węchu ma duże znaczenie dla człowieka, choć człowiek nie
wykorzystuje go w pełni. Jednak można zauważyć, że gdy człowiek straci wzrok,
wtedy jego zdolność wyczuwania zapachów staje się dużo większa. Zapachy mogą
245

Więcej w książce A. Bullock, Reklama podprogowa. Jak niepostrzeżenie wniknąć w umysł odbiorcy,
Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2008,
246
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Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 46, 2011, s. 209-224,
247
M. Gębarowski, Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007,
s. 65,
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wpływać na stan emocjonalny człowieka, jego myślenie i działanie, potwierdzają to
odkryte liczne połączenia ośrodków węchu z ośrodkami emocji i motywacji (kora
przedczołowa,

ciało

migdałowate),

ten

fakt

jest

wykorzystywany

obecnie

w marketingu zapachowym do wpływania na proces decyzyjny konsumentów. Mało
jeszcze wiadomo na temat tego jak informacja węchowa organizowana jest
w wyższych obszarach mózgu, jednak postęp jaki się dokonał w ciągu ostatnich lat
w badaniach nad funkcjonowaniem zmysłu powonienia jest imponujący.
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