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Od redakcji
Takao Ishikawa

Drodzy Czytelnicy,
z radością oddajemy w Państwa ręce 
kolejny numer kwartalnika Eduka-
cja Biologiczna i  Środowiskowa. 
Jest to numer 2017/3, choć wydaje-
my go z początkiem marca 2018 r. 
Do redakcji docierają sygnały od 
niektórych Czytelników, którzy są 
zaniepokojeni co najmniej dziwną 
kolejnością pojawiania się nume-
rów EBiŚ. Zamieszanie to wzięło 
się z dobrej dla redakcji wiadomo-
ści – otrzymaniem wsparcia finan-
sowego ze środków Ministerstwa 
Nauki i  Szkolnictwa Wyższego na 
upowszechnianie treści EBiŚ przez 
tłumaczenie części tekstów na język 
angielski. Środki te należało jednak 
rozliczyć do końca 2017 r., stąd 
anglojęzyczny numer, tradycyjnie 
wydawany jako pierwszy w  roku 
kalendarzowym, postanowiliśmy 
wydać jeszcze przed końcem 2017 r. 
Z tego powodu, mimo że już minę-
ły dwa miesiące od początku roku, 
przed nami jeszcze numer 2017/4.

W  tym numerze znajdą Pań-
stwo bardzo różnorodne teksty. 

Dział NAUKA otwiera praca pt. 
Ryboprzełączniki w  regulacji meta-
bolizmu komórek. Okazuje się, że 
coraz intensywniej badane w ostat-
nich latach cząsteczki RNA, stano-
wią ważne ogniwo m.in. w regulacji 
ekspresji genów. Nie sposób w krót-
kim tekście opisać wszystkie fascy-
nujące odkrycia dotyczące świata 
RNA, ale z pewnością praca ta bę-
dzie zaproszeniem do zgłębienia 
tego tematu. W tym numerze rów-
nież znajduje się artykuł dotyczący 
białek, które przecinają inne białka. 
Mechanizm ich działania i funkcje 
biologiczne zostały w  przystępny 
sposób opisane w pracy pt. Proteazy 
i inne molekularne nożyce do cięcia 
białek. Dział NAUKA nie ograni-
cza się jedynie do prac z dziedziny 
biologii molekularnej. Z pewnością 
wielu z Państwa będzie zaintereso-
wanych np.  artykułem Interwencje 
behawioralne jako technika wspie-
rająca zmniejszenia zużycia energii 
lub pracą o  zmianach podatności 
na odwadnianie osadów ścieko-
wych kondycjonowanych dualną 
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wszystkie artykuły z abstraktami zostały zrecenzowane

metodą chemiczną. Słowem – każ-
dy powinien znaleźć w tym nume-
rze coś dla siebie.

W  dziale SZKOŁA umieścili-
śmy artykuły, w  których opisano 
wykorzystanie eksperymentu jako 
metodę dydaktyczną, czy LEGO 
Mindstorms jako narzędzia do 
symulowania pewnych zachowań 
organizmów. Mając nadzieję, że są 
Państwo zaintrygowani tymi te-
matami, serdecznie zapraszam do 
lektury.

Z wyrazami szacunku
Takao Ishikawa
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1. Wprowadzenie

W  miarę rozwoju nauki oraz technologii poznano 
podstawowe procesy związane z adaptacją organizmów 
żywych do ciągłych zmian środowiska. Organizmy 
żywe, zasiedlając tę samą niszę ekologiczną, często kon-
kurują o jej zasoby. Fakt, że na Ziemi wyewoluowało tak 
różnorodne życie wskazuje na istnienie mechanizmów 
warunkujących dostosowanie metabolizmu komórek 
do zmiennych warunków środowiska. Przykładem 
obrazującym omawiane zjawisko może być np. wydzie-
lanie do środowiska przez grzyby czy inne mikroor-
ganizmy substancji chemicznych hamujących rozwój 
konkurentów (Fredrickson, Stephanopopulos, 1981). 
Inna strategia konkurencji pomiędzy gatunkami pro-
wadzi do powstania specyficznych cech i mechanizmów 
pozwalających współwystępującym organizmom na 
efektywne wykorzystywanie zasobów niszy ekologicz-
nej, a w konsekwencji nawet eliminację słabiej dostoso-
wanych konkurentów ze wspólnego siedliska. Obecnie 
wiadomo, że mechanizmy takie wiążą się także z funk-
cjonowaniem i strukturą cząsteczek RNA. 

Cząsteczki RNA, posiadające oprócz zapisu infor-
macji także właściwości autokatalityczne (rybozymy), 
były pierwotną formą zapisu informacji genetycznej 
organizmów żywych (teoria o  świecie RNA). Prawdo-
podobnie kwasy rybonukleinowe wraz z układami fo-
sfolipidowymi zapoczątkowały istnienie prostych form 
mających cechy materii ożywionej. W późniejszym cza-

Ryboprzełączniki w regulacji 
metabolizmu komórek
Ewelina Kachnowska, Adam Tylicki

Streszczenie:

W  toku ewolucji środowisko i  jego zasoby uległy szere-
gowi zmian, co przełożyło się na stopień zróżnicowania 
organizmów żywych. Konieczność optymalizacji budże-
tów energetycznych konkurujących organizmów leży 
u podstawy mechanizmów pozwalających na eksploatację 
zasobów środowiska. Przykładem takich mechanizmów 
są ryboprzełączniki RNA. Ryboprzełączniki są to sek-
wencje nukleotydowe w  rejonie UTR mRNA regulujące 
ekspresję genów na poziomie transkrypcji lub translacji, 
zarówno jako aktywatory, jak i  represory. Mechanizm 
działania ryboprzełączników polega na zmianie ich kon-
formacji przestrzennej w  wyniku związania ligandu, 
co powoduje najczęściej zahamowanie ekspresji genów 
związanych z  biosyntezą lub transportem tego ligandu. 
Wysoka specyficzność względem ligandu jest istotną ce-
chą ryboprzełączników. Ryboprzełączniki powszechnie 
występują u  mikroorganizmów (bakterie i  grzyby) oraz 
u roślin. Sekwencje RNA działające na podobnej zasadzie 
nie będące de facto ryboprzełącznikami opisano również 
u człowieka. Dotąd poznano przełączniki RNA uczestni-
czące głównie w regulacji metabolizmu witamin, amino-
kwasów, nukleotydów i jonów. Obecnie ryboprzełączniki 
mogą być celem dla nowych leków przeciwbakteryjnych 
i  przeciwgrzybowych. Postuluje się również syntezę 
sztucznych ryboprzełączników, które miałyby hamować 
replikację chorobotwórczych wirusów. 
Słowa kluczowe: ekspresja informacji genetycznej, regulacja 
metabolizmu, transkrypcja, translacja, UTR 

lic. Ewelina Kachnowska: Instytut Biologii, Wydział 
Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Adam Tylicki: Instytut Biologii, Wydział 
Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku

sie zostały one zastąpione przez bardziej wyspecjalizo-
wane molekuły jak DNA i białka (Tyczewski, Figlero-
wicz, 2009). Nadal jednak cząsteczki RNA pośredniczą 
w  ekspresji informacji genetycznej u  wszystkich zna-
nych form życia dostarczając informacji o składzie ami-
nokwasowym białek (mRNA), transportując amino-
kwasy do ich syntezy (tRNA) i uczestnicząc w procesie 
translacji na poziomie struktury rybosomów (rRNA). 
Przez wiele lat uważano, że jedynym zadaniem czą-
steczki mRNA jest dostarczanie rybosomom informacji 
o sekwencji aminokwasów w białku. Przełom nastąpił 
w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia, kiedy to dokonano 
wielu ważnych odkryć w dziedzinie roli RNA w meta-
bolizmie komórek. Wykazano wówczas istnienie wielu 
nieznanych wcześniej klas RNA pełniących różnorodne 
funkcje (Tabela 1), w tym regulatorowe, zarówno na po-
ziomie transkrypcji, jak i  translacji (Fire i  wsp., 1998; 
Hukowska-Szematowicz, Deptuła 2010). Przeprowa-
dzono wiele badań prezentujących potencjalne zasto-
sowanie cząsteczek miRNA i  siRNA w medycynie (de 
Fougerolles i wsp., 2007). 

Jeden z mechanizmów regulacji ekspresji genów na 
poziomie RNA jest funkcjonowanie ryboprzełączników 
(z ang. riboswitch). Kluczem do zrozumienia zasady ich 
działania było poznanie budowy oraz funkcji mRNA. 
Każda cecha tej niezwykłej cząsteczki, czyli sekwencja 
nukleotydowa, struktura drugorzędowa czy trzeciorzę-
dowa spełnia ważną rolę w procesach regulacji ekspre-
sji informacji genetycznej. Schematycznie cząsteczkę 
mRNA można przedstawić jako długi łańcuch zbudo-
wany z setek, a nawet tysięcy nukleotydów, podzielony 
na obszary, z  których środkowy odcinek nazwano ot-
wartą ramką odczytu (ORF, ang. open reading frame), 
zaś fragmenty peryferyjne określono jako rejony UTR 
(ang. untranslated regions). Otwarta ramka odczytu 
(zwana także platformą ekspresyjną) koduje informację 
o  kolejności aminokwasów w  łańcuchu polipeptydo-

DOI: 10.24131/3247.170301
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wym, natomiast końcowe odcinki 3’UTR i  5’UTR za-
wierają sekwencje regulatorowe (Ryc. 1).

Rosnąca liczba zdeponowanych genomowych sek-
wencji DNA różnych organizmów, postęp technologicz-
ny i  rozwój nowych algorytmów bioinformatycznych 
do analizy tychże sekwencji pozwoliły na identyfikację 
i  wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania różnych 
klas ryboprzełączników. Zagadnienie to zasługuje na 
uwagę nie tylko ze względu na lepsze zrozumienie właś-
ciwości i  roli RNA w  regulacji metabolizmu komó-
rek ale także ze względu na możliwości praktycznego 
wykorzystania w  medycynie. Dlatego poniższa praca 
przedstawia dane dotyczące budowy i funkcjonowania 
ryboprzełączników, wskazując również możliwość ich 
wykorzystania w zwalczaniu chorobotwórczych bakte-
rii i wirusów.

2. Budowa i występowanie ryboprzełączników

Odkrycie w latach 80. ubiegłego wieku rybozymów 
(Kruger i  wsp., 1982), jak również mechanizmów ich 
działania w latach 90. XX wieku stanowiło podstawę do 
spekulacji, że cząsteczka RNA jest w stanie funkcjono-
wać zarówno jako magazyn informacji genetycznej jak 
też jako molekuła aktywna biochemicznie (Joyce, 1991). 
Informacje te stanowiły punkt wyjścia dla badań Grun-
dy i  Henkin, którzy wykazali, że pewna, nienazwana 
wówczas jeszcze sekwencja obecna w mRNA i pocho-
dząca od genów z rodziny S-box (dziś grupa ryboprze-
łączników związana z  syntezą S-adenozylometioniny) 
zaangażowana jest w syntezę metioniny i cysteiny (Agh-
dam i  wsp., 2016). Pierwsze ryboprzełączniki zostały 
zidentyfikowane u Bacillus subtilis, Rhizobium etli oraz 
Escherichia coli przez Breakera wraz ze współpracowni-
kami i były zaangażowane w regulację metabolizmu wi-
tamin (Nahvi i wsp., 2002; Bugała i wsp., 2005). Pojęcie 
„ryboprzełącznik” pojawiło się w  literaturze fachowej 

Ryc. 1. Schemat budowy cząsteczki mRNA organizmów eukariotycznych. W przypadku komórek prokariotycznych mRNA nie 
zawiera czapeczki i sekwencji poli-A. 

Źródło: oprac. własne.

Tabela 1. Zestawienie klas RNA wraz z ich funkcją

Źródło: oprac. własne.

Skrót Pełna nazwa Pełnione zadanie

mRNA
informacyjny lub
matrycowy RNA

Zawiera informację o kolejności aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym, jest matrycą dla 
aparatu translacyjnego komórki

rRNA rybosomalny RNA Jest elementem strukturalnym i funkcjonalnym rybosomu

tRNA
Transportowy lub
transferowy RNA

Wiąże aminokwasy i transportuje je do rybosomu, gdzie są one dołączane do łańcucha poli-
peptydowego zgodnie z zasadą komplementarności sekwencji kodon-antykodon

Pre-mRNA heterogenny jądrowy RNA Pierwotny produkt transkrypcji u eukariontów, po obróbce staje się właściwym mRNA

siRNA
miRNA

mały interferencyjny RNA
mikro RNA

Uczestniczy w procesie interferencji RNA, czyli wyciszenia ekspresji genów, których mRNA 
posiada sekwencje komplementarne do siRNA lub miRNA

snRNA mały jądrowy RNA
Posiada aktywność katalityczną (rybozym) i uczestniczy w procesie wycinania intronów 
podczas obróbki RNA u eukariontów

snoRNA mały jąderkowy RNA
Bierze udział w obróbce rRNA polegającej na wprowadzaniu modyfikacji chemicznych do 
nukleotydów
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dopiero w roku 2002. Ryboprzełączniki są to elementy 
strukturalne dojrzałych cząsteczek mRNA, umożliwia-
jące regulację ekspresji genów na poziomie transkrypcji 
lub translacji (Nudler, Miranov, 2004; Pieczyński i wsp., 
2010). Struktury te scharakteryzowano przede wszyst-
kim u bakterii, gdzie są one zlokalizowane w regionie 
5’UTR mRNA, a  także organizmów eukariotycznych 
takich jak grzyby oraz rośliny, u których zlokalizowa-
ne są na końcu 3’UTR cząsteczki mRNA (Bugała i wsp., 
2005; Henkin, 2008; Serganov, Nudler, 2013). Obecnie 
znanych jest około 40 klas przełączników RNA i nadal 
odkrywane są nowe, a ich klasyfikacja oparta jest o ro-
dzaj wiązanego ligandu (Kim i wsp., 2015; Nelson i wsp., 
2015; Etzel i Morl 2017). Wśród znanych ryboprzełącz-
ników można wyróżnić (1) wiążące koenzymy takie 
jak pirofosforan tiaminy, mononukleotyd flawinowy, 
S-adenozylometioninę; (2) zasady azotowe i nukleotydy, 
jak np. guanina, adenina, cykliczne: di-GMP, di-AMP, 
GMP, AMP; (3) cukry, np.  glukozoamino-6-fosforan; 
(4) jony, np. Mg2+, F- i  (5) aminokwasy jak glicyna czy 
lizyna (Winkler i  wsp., 2002a; Serganov i  wsp., 2008; 
Serganov i  wsp., 2009; Ruff i  Strobel, 2014; Boyapati 
i  wsp., 2012; Kellenberger i  wsp., 2015). Oprócz wyżej 
wymienionych istnieją też tzw. „ryboprzełączniki siero-
ce”, których naturalne ligandy nie zostały do tej pory 
zidentyfikowane (Breaker, 2011; Kim i wsp., 2015). Przy-
kłady ryboprzełączników bakterii grzybów i roślin, jak 
też sekwencji o  podobnym działaniu zidentyfikowa-
nych u ludzi zestawiono w tabeli 2.

Rozpatrując przełącznik mRNA jako domenę funk-
cjonalną można mówić o  elemencie wiążącym ligand 
– czyli aptamerze oraz o platformie ekspresyjnej (Ser-
ganov i  Patel, 2009). Sekwencje budujące aptamer są 
wysoce konserwowane ewolucyjnie, co w dużej mierze 
stanowi o  ich zdolności do rozpoznawania specyficz-
nego ligandu, zaś zmiany struktury II- i  III-rzędowej 
zachodzące na skutek związania ligandu wpływają na 

funkcjonowanie platformy ekspresyjnej, co ostatecznie 
powoduje modulację ekspresji genów (Serganov i Nud-
ler, 2013). Pod względem budowy, w obrębie struktury 
drugorzędowej przełącznika RNA, można wyróżnić 
elementy takie jak: trzon podstawowy, centralną multi-
pętlę oraz struktury dodatkowe przypominające swoją 
budową „spinki do włosów” (Rycina 2). Ryboprzełącz-
niki mają charakterystyczne cechy takie jak: (1) wysoka 
specyficzność względem rozpoznawanego ligandu, któ-
rego wiązanie ma zazwyczaj charakter kooperatywny, 
(2) działanie bez konieczności udziału innych białek 
czy cząsteczek, z wyjątkiem ligandu (Pieczyński i wsp., 
2010), (3) działanie zarówno jako represor, jak i  akty-

wator ekspresji genów (Nudler i Miranov, 2004; Bocoza 
i Aharoni, 2008).

3. Mechanizm działania ryboprzełączników

Mechanizm działania ryboprzełączników związany 
jest ze zmianą struktury przestrzennej RNA, w wyniku 
wiązania wcześniej wspomnianego ligandu, co w kon-
sekwencji powoduje udostępnienie lub zablokowanie 
sekwencji RNA istotnej dla procesów transkrypcji lub 
translacji. Dzięki takim cechom ryboprzełączniki są 
zdolne do regulacji ekspresji informacji genetycznej, 
a co za tym idzie, do regulowania metabolizmu komó-

Tabela 2. Przykładowe przełączniki RNA i sensory RNA o działaniu podobnym do ryboprzełączników, ich występowanie 
i mechanizm działania 

Źródło: Smith wsp., 2010; Sudarsan i wsp., 2008; Kaempfer 2003; Bugała i wsp., 2005.
1 – efekt działania ryboprzełącznika w przypadku obecności ligandu w środowisku
2 – efekt działania ryboprzełącznika w przypadku braku ligandu w środowisku
3 – sekwencje mRNA występujące u człowieka, regulujące ekspresję genów na zasadzie zbliżonej do ryboprzełączników.

Metabolit (ligand) Sensor RNA Mechanizm działania Występowanie

FMN1

(mononukleotyd flawinoadeninowy)
rfn-box

Przerwanie transkrypcji Bakterie Gram(+)

Hamowanie translacji Bakterie Gram(-)

TPP1

(pirofosforan tiaminy)
thi-box

Przerwanie transkrypcji
Bakterie Gram(+), niektóre grzyby 
i rośliny

Hamowanie translacji Bakterie Gram(-)

SAM1

(S-adenozylometionina)
S-box Przerwanie transkrypcji Bakterie Gram(+)

Lizyna1 L-box Przerwanie transkrypcji Bakterie Gram(+) i Gram(-)

Glicyna2 VCI-II Przerwanie transkrypcji Bacillus subtilis

c-di-GMP2 Vc2 Przerwanie transkrypcji Vibrio cholerae

2-amino puryna1 2-APRE pre-mRNA3 
Hamowanie składania mRNA 
TNF-α

Człowiek

RNA-zależna kinaza białkowa (PKR)1 Pseudowęzeł mRNA 
IFN-γ3

Hamowanie translacji interfero-
nu γ (IFN- γ)

Człowiek
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rek (Bugała i wsp., 2005). Podejrzewa się, że przełącz-
niki RNA odpowiadają za regulację ekspresji kilku 
procent genów u  bakterii (Nudler, 2006). Regulacja 
ekspresji informacji genetycznej zachodząca z udziałem 
ryboprzełączników odbywa się zarówno na poziomie 
transkrypcji jak i  translacji. W  pierwszym przypadku 
brak ligandu (np.  tiaminy), związanego w  obrębie ry-
boprzełącznika powoduje powstanie antyterminatora 
w  obrębie mRNA, co pozwala na naturalny przebieg 
procesu transkrypcji, a  w  konsekwencji na syntezę 
mRNA i enzymów związanych z endogenną produkcją 
brakującego ligandu (np. tiaminy). Natomiast obecność 
ligandu w środowisku i jego transport do komórki pro-
wadzi do wiązania tego ligandu z aptamerem RNA, co 
pociąga za sobą zmiany konformacyjne ryboprzełączni-
ka i formowanie terminatora. Powstanie takiej struktu-
ry powoduje przedwczesne zakończenie procesu tran-
skrypcji (Serganov i  Nudler, 2013). Brak kompletnych 
transkryptów prowadzi zaś do ograniczenia syntezy 
enzymów związanych z  endogenną produkcją ligandu 

w warunkach jego dostępności w środowisku (Ryc. 3). 
Drugi typ regulacji ekspresji genów z  udziałem rybo-
przełączników polega na hamowaniu procesu translacji 
(Ryc. 4). W tym przypadku regulowana jest dostępność 
sekwencji Shine-Delgarno (SD) obecnej w mRNA, oraz 

kodonu start (AUG). W  obecności ligandu region ten 
jest elementem strukturalnym tzw. spinki do włosów 
tworzonej przez sekwencję aptameru ryboprzełącznika, 
a co za tym idzie, staje się niedostępny dla małej pod-
jednostki rybosomu. Efektem jest zatem zahamowanie 

Rycina 2. Schemat budowy ryboprzełącznika

Kolorem żółtym oznaczono – 5’UTR,  
kolorem czerwonym oznaczono – platforma ekspresyjna,  
kolorem niebieskim oznaczono – 3’UTR).

Źródło: oprac. własne.

Ryc. 3. Schemat mechanizmu działania ryboprzełączników na poziomie transkrypcji

A – w przypadku braku ligandu w środowisku, B – w obecności ligandu (kolorem żółtym oznaczono 5’UTR, zaś kolorem czerwonym platformę 
ekspresyjną).

Źródło: oprac. własne.
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syntezy enzymu niezbędnego do produkcji ligandu do-
stępnego w środowisku. Uwolnienie sekwencji SD przy 
braku ligandu powoduje przyłączenie się małej podjed-
nostki rybosomu do cząsteczki mRNA oraz natychmia-
stowe rozpoczęcie procesu translacji enzymu niezbęd-
nego do syntezy ligandu, a co za tym idzie endogennej 
produkcji tego, brakującego ligandu. 

Ryboprzełączniki działają więc najczęściej jako re-
presory (w  obecności ligandu) lub aktywatory (przy 
braku ligandu) podstawowych procesów związanych 
z ekspresją informacji genetycznej związanej z syntezą 
lub transportem ligandów, które rozpoznają.

4. Przykłady ryboprzełączników i ich rola 
w regulacji metabolizmu komórek

O dużym znaczeniu ryboprzełączników może świad-
czyć powszechność ich występowania zarówno u bakte-
rii, jak też u grzybów i roślin (Serganov i Nudler, 2013). 
Ponadto struktury te regulują syntezę związków bardzo 
istotnych dla prawidłowego funkcjonowania komórek. 
Wiadomo, iż prekursorem koenzymu mononukleotydu 
flawinowego (FMN) jest ryboflawina zwana witaminą 
B2. Obecność przełącznika RNA, zwanego kasetą rfn, 
dla tego ligandu stwierdzono we fragmencie sekwencji 

niekodującego regionu 5’ mRNA. Mieści się on w ope-
ronie flawinowym (rib), który koduje 5 białek biorących 
udział w szlaku biosyntezy ryboflawiny. Pomimo wyso-
kiej specyficzności przełącznika RNA wiążącego FMN 
mechanizm jego działania jest inny u bakterii Gram(+) 
i  Gram(-). U  bakterii Gram(+) w  przypadku nadmia-
ru FMN w komórce, w wyniku wiązania tego ligandu 
z  ryboprzełącznikiem zachodzą zmiany strukturalne 
powodujące powstanie spinki atenuacyjnej, co powo-
duje zatrzymanie procesu transkrypcji, a  tym samym 
ograniczenie ekspresji informacji genetycznej zwią-
zanej z  syntezą FMN. W  przypadku niedoboru FMN 
w syntetyzowanej cząsteczce mRNA powstaje struktura 
zapobiegająca tworzeniu wcześniej wspomnianej spinki 
atenuacyjnej, co pozwala na pełną transkrypcję genu 
i biosyntezę białka odpowiedzialnego za produkcję ry-
boflawiny (Winkler i wsp., 2002b). U bakterii Gram(-), 
w  przypadku niedoboru mononukleotydu flawinowe-
go, ryboprzełącznik zmienia konformację umożliwiając 
dostęp do sekwencji Shine-Delgarno (SD) oraz kodonu 
AUG, co pozwala na zajście procesu translacji. Obec-
ność ryboflawiny i związanie jej z ryboprzełącznikiem 
prowadzi zaś do zablokowania dostępu do sekwencji 
SD, a w konsekwencji do zahamowania procesu transla-
cji białek związanych z endogenną syntezą ryboflawiny. 

Podobnie jak w  przypadku opisanego powyżej ry-
boprzełącznika FMN, oddziaływanie pirofosoforanu 
tiaminy (TPP) z ryboprzełącznikiem polega na tworze-
niu alternatywnych struktur drugorzędowych, które są 
uzależnione od dostępności ligandu (Grundy i Henkin, 
1998). Prekursorem TPP będącego koenzymem wielu 
enzymów związanych z  podstawowymi szlakami me-
tabolicznymi komórki jest witamina B1 (Bunik i wsp., 
2013). Ryboprzełącznik mRNA biorący udział w wiąza-
niu TPP składa się z 39 nukleotydów i nazywany jest ka-
setą thi (Rodionov i wsp., 2002). Jest to jedyny przełącz-
nik RNA, który został odkryty również u  niektórych 

Ryc. 4. Schemat mechanizmu działania ryboprzełączników na poziomie translacji

A – przy braku ligandu w środowisku, B – obecności ligandu (kolorem żółtym oznaczono 5’UTR,  
zaś kolorem czerwonym platformę ekspresyjną).

Źródło: oprac. własne.



Ryboprzełączniki w regulacji metabolizmu komórek | Ewelina Kachnowska, Adam Tylicki | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2017 8

N
AU

KA
KR

Ó
TK

O
SZ

KO
ŁA

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2017 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2017

organizmów eukariotycznych jak np. grzyby (Wachter, 
2010). Podobnie jak w przypadku FMN, w warunkach 
dostępności TPP w komórce bakterii Gram(+) powstaje 
spinka atenuacyjna powodująca zablokowanie procesu 
transkrypcji. W  warunkach niedoboru TPP element 
przełącznika RNA blokuje powstanie spinki atenua-
cyjnej, co w konsekwencji daje możliwość zakończenia 
transkrypcji i  utworzenia pełnej sekwencji cząsteczki 
mRNA odpowiedzialnej za produkcję enzymów zwią-
zanych z biosyntezą tiaminy. W przypadku ryboprze-
łącznika tiaminowego u  E. coli hamowanie ekspresji 
genów związanych z  syntezą tiaminy zachodzi przez 
blokowanie procesu translacji (wiązanie sekwencji SD) 
w warunkach obfitości tiaminy w środowisku (Winkler 
i wsp., 2002a). Mechanizm regulacji ekspresji genów za-
angażowanych w szlak syntezy tiaminy u organizmów 
prokariotycznych i  eukariotycznych przebiega w  po-
dobny sposób. Jedyną różnicą jest położenie aptameru, 
które jest odmienne u obu grup organizmów (Wachter, 
2010). 

Schemat działania ryboprzełączników biorących 
udział w  metabolizmie aminokwasów jest tożsamy 
z opisanym powyżej hamowaniem procesu transkryp-
cji w obecności ligandu. Wyjątek stanowi ryboprzełacz-
nik związany z  katabolizmem glicyny, gdzie to brak 
ligandu powoduje wyhamowanie transkrypcji białek 
związanych z jego katabolizmem (Mandal i wsp., 2004).

Podsumowując, można stwierdzić, że mechanizm 
działania ryboprzełączników pozwala zwykle na ha-
mowanie biosyntezy enzymów związanych z produkcją 
ligandów w warunkach ich dostępności. W konsekwen-
cji prowadzi to do lepszego wykorzystania zasobów śro-
dowiska i  wpływa pozytywnie na bilans energetyczny 
organizmów (Ryc. 5).

Dzięki możliwości regulacji ekspresji genów na za-
sadzie działania przełączników RNA organizmy są 
w  stanie znacznie zmniejszyć koszty (nakłady energe-

tyczne) związane z  procesem biosyntezy białek, które 
w danych warunkach nie są niezbędne komórce. Przed-
stawione przykłady obrazujące rolę ryboprzełączników 
mają zasadnicze znaczenie w  dostosowaniu metaboli-
zmu komórek do warunków środowiska, umożliwiając 
bakteriom, grzybom i  roślinom efektywniejsze wyko-
rzystanie jego zasobów. Przykładowo, synteza jednej 
cząsteczki białka składającej się ze 100 aminokwasów 
w procesie translacji to koszt około 300 cząsteczek ATP. 
Blokada syntezy białka niepotrzebnego w danym mo-
mencie pozwala komórce na przekierowanie zasobów 
energetycznych na inne, niezbędne szlaki metaboliczne 
podnosząc walory konkurencyjne organizmu w  zaist-
niałych warunkach.

5. Perspektywy wykorzystania 
ryboprzełączników

Prosty mechanizm działania przełączników oraz 
ich powszechne występowanie u bakterii, grzybów i ro-
ślin, pozwala przewidywać, że elementy te obecne są 
również u  ludzi. Do tej pory udało się zidentyfikować 
u  człowieka mechanizmy odpowiadające ryboprze-
łącznikom mikroorganizmów w  przypadku regulacji 

syntezy czynników TNF-α i  INF-γ (Kaempfer, 2003). 
Sądzi się, że złożoność różnego rodzaju szlaków me-
tabolicznych u organizmów wyższych wymaga poszu-
kiwania przełączników RNA w  strefach pozornie nie 
związanych z danym szlakiem metabolicznym. Badania 
takie wymagają więc opracowania skutecznych narzę-
dzi (głównie bioinformatycznych) w celu wytypowania 
sekwencji RNA wartych weryfikacji eksperymentalnej. 

Wiedza na temat możliwości regulowania ekspre-
sji genów przez modyfikacje mRNA, może znaleźć 
praktyczne wykorzystanie w  regulacji metabolizmu 
komórek na zasadzie konstrukcji syntetycznych rybo-
przełączników (Etzel i  Morl, 2017). Biorąc pod uwagę 
strukturę ryboprzełączników prowadzone są zaawan-
sowane prace nad modyfikacją aptameru lub platformy 
ekspresyjnej tak, aby móc regulować ekspresję genów 
mikroorganizmów egzogennymi substancjami drobno-
cząsteczkowymi lub wykorzystywać ryboprzełączniki 
jako biosensory (Hallberg i wsp., 2017). W dalszej per-
spektywie można sobie wyobrazić wykorzystanie rybo-
przełączników jako celu dla nowej generacji leków (Lee 
i wsp., 2016). Aktualnie prowadzone są prace dotyczą-
ce stworzenia sztucznych ryboprzełączników, które na 
zasadzie blokowania procesów transkrypcji oraz trans-

Rycina 5. Wpływ 
ryboprzełączników na bilans 
energetyczny komórek

Źródło: oprac. własne.
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lacji miałyby hamować replikację genomu wirusów 
chorobotwórczych dla człowieka (Ketzer i  wsp, 2014). 
Istnieją podstawy, by przypuszczać, że takie ryboprze-
łączniki nie zaburzałyby szlaków metabolicznych obec-
nych w  komórkach ludzkich, co stwarza możliwość 
konstruowania bezpiecznych leków ukierunkowanych 
wyłącznie na hamowanie metabolizmu patogenów. 
Inną możliwość stanowi konstrukcja leków antybak-
teryjnych. Serganov i  wsp. (2009) w  oparciu o  znajo-
mość struktury i  funkcjonowania ryboprzełącznika 
flawinowego Fusobacterium nucleatum zaproponowali 
możliwość wykorzystania analogów FMN w  celu jego 
włączania i  ograniczenia endogennej syntezy ligan-
du nawet w  sytuacji jego baraku w  środowisku. Takie 
wymuszone, nieprawidłowe działanie ryboprzełączni-
ka może prowadzić do zahamowania wzrostu bakterii 
w  wyniku ograniczenia syntezy istotnych dla ich roz-
woju związków chemicznych. W  roku 2015 opubliko-
wano wyniki badań dotyczących związków antybakte-
ryjnych działających na ryboprzełącznik FMN. Blount 
i  wsp. (2015) uzyskali analog noszący nazwę 5FDQD 
(5-(3-(4-fluorofenylo)butylo)-7,8-dimetylopirydo[3,4-b]
chinoksalino-1,3(2H,5H)-dion). Wykazano, że wyka-
zuje on silne i  szybkie działanie bakteriobójcze, głów-
nie przeciwko bakteriom Clostridium difficile (Aghdam 
i wsp., 2016). Przypuszcza się, że wprowadzenie leków 
działających na tej zasadzie do zakażonego organizmu 
pozwoliłoby na zablokowanie rozwoju bakterii przy 
ograniczonych do minimum efektach ubocznych tera-
pii (Mansjo i  Johansson, 2011). Na podobnej zasadzie 
miałyby funkcjonować analogi L-lizyny, które hamo-
wały wzrost bakterii poprzez wiązanie się z odpowied-
nim ryboprzełącznikiem (Serganov i wsp., 2008; Agh-
dam i wsp., 2016). Dotychczas przeprowadzone badania 
sugerują również wykorzystanie ryboprzełączników 
tiaminowych, wykazano bowiem możliwość wiązania 
analogów tiaminy, takich jak oksytiamina i pirytiami-

na, z ryboprzełącznikami (Serganov i wsp., 2006; Singh 
i wsp., 2014). Wiadomo, że antymetabolity tiaminy ne-
gatywnie oddziałują na komórki poprzez blokowanie 
ważnych enzymów metabolizmu energetycznego (Bu-
nik i wsp. 2013). Włączanie antymetabolitów witamin 
do walki z  drobnoustrojami w  obliczu najnowszych 
wyników badań nabiera nowego znaczenia. Odkrycie 
możliwości oddziaływania tych antymetabolitów z ry-
boprzełącznikami wskazuje dodatkowy mechanizm 
ich działania na drobnoustroje, gdzie prócz blokowania 
szlaków metabolicznych można również zahamować 
endogenną syntezę witamin w  komórkach chorobo-
twórczych mikroorganizmów. Innym, ciekawym przy-
kładem ryboprzełącznika, który może być dogodnym 
celem w  walce z  bakteriami, jest przełącznik opisany 
u Vibrio cholerae (Sudarsan i wsp., 2008; Smith i wsp., 
2010), którego ligandem jest c-di-GMP (cykliczny di-
mer bis-(3’-5’) guanozyno monofosforanu). Przełącznik 
ten kontroluje wiele genów zaangażowanych w procesy 
regulowane poprzez szlak sygnalny wykorzystujący c-
-di-GMP. Geny te odpowiadają za wirulencję bakterii 
i  zdolność do formowania biofilmu. Trwają prace nad 
wykorzystaniem analogów c-di-GMP w celu hamowa-
nia ekspresji takich genów poprzez oddziaływanie z ry-
boprzełącznikiem (Reyes-Darias i Krell 2017). Jako, że 
zdolność do formowania biofilmu jest uznana za ważny 
czynnik wirulencji bakterii i grzybów jej upośledzanie 
jest obecnie ważną strategią przy tworzeniu nowej gene-
racji leków przeciwbakteryjnych.

6. Podsumowanie

Odkrycia ostatnich lat przyczyniły się do pogłę-
bienia wiedzy na temat funkcji różnych typów RNA. 
Dowiedziono, że rola mRNA nie ogranicza się jedynie 
do udziału w  procesie biosyntezy białek, jak sądzo-
no wcześniej, lecz sięga znacznie dalej i może być ele-

mentem regulującym ekspresję informacji genetycznej. 
Dzieje się tak za sprawą obecnych w strukturze mRNA 
sekwencji będących ryboprzełącznikami. Przełączni-
ki RNA są to struktury aptamerowe zlokalizowane we 
fragmentach UTR mRNA, mające możliwość bloko-
wania ekspresji genów na poziomie transkrypcji lub 
translacji w wyniku związania odpowiednich ligandów. 
U mikroorganizmów ryboprzełączniki regulują przede 
wszystkim biosyntezę witamin, aminokwasów i  nu-
kleotydów. Najogólniej rzecz ujmując obecność dane-
go aminokwasu czy witaminy w środowisku powoduje 
zahamowanie ekspresji genów związanych z biosyntezą 
tego związku. Pozwala to organizmom na bardziej ra-
cjonalne wykorzystanie zasobów środowiska i oszczęd-
ną gospodarkę własnymi zasobami energii. Funkcjono-
wanie ryboprzełączników umożliwia przekierowanie 
zasobów energetycznych na biosyntezę innych cząste-
czek, które w danym momencie nie są dostępne w śro-
dowisku. Można zatem stwierdzić, iż przedstawiony 
powyżej mechanizm regulacji metabolizmu pozwala na 
dostosowanie się komórek do zmieniających się warun-
ków środowiska. Ponadto, rozwój nauki i  technologii 
umożliwia prowadzenie coraz to bardziej zaawansowa-
nych badań nad wykorzystaniem ryboprzełączników 
w  medycynie, co stwarza szansę otrzymania nowych, 
bezpieczniejszych leków przeciwko grzybom i  bakte-
riom. Aspekt ten nabiera szczególnego znaczenia w ob-
liczu narastającej lekooporności drobnoustrojów na po-
wszechnie stosowane antybiotyki.

Literatura

Aghdam EM, Hejazi MS, Barzegar A (2016). Riboswitches: From liv-
ing biosensors to novel targets of antibiotics. Gene. 592: 244-259.

Wachter A (2010). Riboswitch-mediated control of gene expression 
in eukaryotes. RNA Biology 7: 67-76.

Blount KF, Megyola C, Plummer M, Osterman D, O’Connell T, Arist-
off P, Quinn C, Chrusciel RA, Poel TJ, Schostarez HJ, Stewart CA, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Megyola%2520C%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plummer%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Osterman%2520D%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%2527Connell%2520T%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aristoff%2520P%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aristoff%2520P%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quinn%2520C%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chrusciel%2520RA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poel%2520TJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schostarez%2520HJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stewart%2520CA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403


Ryboprzełączniki w regulacji metabolizmu komórek | Ewelina Kachnowska, Adam Tylicki | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2017 10

N
AU

KA
KR

Ó
TK

O
SZ

KO
ŁA

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2017 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2017

Walker DP, Wuts PGM, Breaker RR (2015). Novel riboswitch-
binding flavin analog that protectsmice against Clostridium dif-
ficile infection without inhibiting cecal flora. Antimicrob Agents 
Chemother. 59: 5736–5746.

Bocobza SE, Aharoni A  (2008). Switching the light on plant ribo-
switches. Trends Plant Sci. 13: 526-533.

Boyapati VK, Huang W, Spadale J, Aboul-ela F, (2012). Basis for li-
gand discriminat ion between on and off state riboswitch confor-
mations: The case of the ASM-I riboswitch. RNA 18: 1230-1243.

Breaker RR (2011). Prospects for riboswitch discovery and analysis. 
Mol Cell. 43: 867−879.

Bugała K, Żywicki M, Wyszko E, Barciszewska MZ, Barciszewski J 
(2005). Przełączniki RNA. Post Biochem. 51: 111-119.

De Fougerolles A, Vornlocher HP, Maraganore J, Lieberman J (2007). 
Interfering with disease: a progress report on siRNA-based thera-
peutics. Nature Rev Drug Disc. 6: 443-453.

Etzel M, Morl M (2017). Synthetic riboswitches: from plug and pray 
toward plug and play. Biochemistry 56: 1181-1198.

Fire A, Xu SQ, Montgomery MK, Kostas SA, Driver SE, Mello CC 
(1998). Potent and specific genetic interference by double-strand-
ed RNA in Caenorhabditis elegans. Nature 391: 806-811.

Fredrickson AG, Stephanopoulos G (1981). Microbial competition. 
Science 213: 972-979.

Grundy FJ, Henkin TM (1998). The S box regulation: a new global 
transcription termination control system for methionine and cys-
teine biosynthesis genes in gram-positive bacteria. Mol Microbiol. 
30: 737-749.

Hallberg ZF, Su Y, Kitto RZ, Hammond MC (2017). Engineering and 
In Vivo Applications of Riboswitches. Ann. Rev. Biochem. 86: 515-
539

Henkin TM (2008). Riboswitch RNAs: using RNA to sense cellular 
metabolism. Gen Develop. 22: 3383-3390.

 Hukowska-Szematowicz B, Deptuła W (2010). Biologiczna rola mi-
kroRNA (miRNA) nowe dane. Post Biol Kom. 37: 585-597.

Joyce GF (1991). The rise and fall of the RNA world. New Biol. 3: 
399–407.

Kaempfer R (2003). RNA sensors: novel regulators of gene expres-
sion. EMBO Rep. 4: 1043-1047.

Kellenberger CA, WilsonSC, Hickey SF, Gonzalez TL, Su Y, Hallberg 
ZF, Brewer TF, Iavarone AT, Carlson HK, Hsieh YF, Hammond 
MC (2015). GEMM-I riboswitches from Geobacter sense the bac-
terial second messenger cyclic AMP-GMP. Proc Natl Acad Sci 
USA. 112: 5383−5388.

Ketzer P, Kaufmann JK, Engelhardt S, Bossow S, von Kalle C, Hartig 
JS, Ungerechts G, Nettelbeck DM (2014). Artificial riboswitches for 
gene expression and replication control of DNA and RNA viruses. 
Proc Nat Acad Sci USA. 111: 554–562.

Kim PB, Nelson JW, Breaker RR (2015). An ancient riboswitch class 

in bacteria regulates purine biosynthesis and one-carbon metabo-
lism. Molecular cell 57: 317-328.

Kruger K, Grabowski PJ, Zaug AJ, Sands J, Gottschling DE, Cech TR 
(1982). Self-splicing RNA: autoexcision and autocyclization of the 
ribosomal RNA intervening sequence of Tetrahymena. Cell 31: 
147–157.

Lee CH, Han SR, Lee SW (2016). Therapeutic Applications of Aptam-
er-Based Riboswitches. Nucleic Acid Ther. 26: 44-51.

Mandal M, Lee M, Barrick JE, Weinberg Z, Emilsson GM, Ruzzo 
WL, Breaker RR (2004). A  glycine-dependent riboswitch that 
uses cooperative binding to control gene expression. Science. 306: 
275-279.

Mansjö M, Johansson J (2011). The Riboflavin analog roseoflavin 
targets an FMN riboswitch and blocks Listeria monocytogenes 
growth, but also stimulates virulence gene-expression and infec-
tion. RNA Biol. 8: 674-680.

Mironov AS, Gusarov I, Rafikov R, Lopez LE, Shatalin K, Kreneva 
RA, Perumov DA, Nudler E (2002). Sensing small molecules by 
nascent RNA: a mechanism to control transcription in bacteria. 
Cell 111: 747-756.

Nahvi A, Sudarsan N, Ebert MS, Zou X, Brown KL, Breaker RR 
(2002). Genetic Control by a  Metabolite Binding mRNA. Cell 
Chem Biol. 9:1043.

Nelson JW, Sudarsan N, Phillips GE, Stav S, Lunse CE, McCown PJ, 
Breaker RR (2015). Control of bacterial exoelectrogenesis by c-
-AMP-GMP. Proc Natl Acad Sci USA. 112: 5389−5394.

Nudler E, Miranov AS (2004). The riboswitch control of bacterial 
metabolism. Trends Biochem Sci. 29: 11-7.

Nudler E (2006). Flipping riboswitches. Cell 126: 19-22.
Pieczyński M, Bielewicz M, Dolata J, Szweykowska-Kulińska 

Z (2010). Zastosowanie cząsteczek RNA w modelowaniu ekspresji 
wybranych genów. Biotechnologia. 3: 7-28.

Reyes-Daries JA, Krell T (2017). Riboswitches as Potential Targets 
for the Development of Anti-Biofilm Drugs. Curr Top Med Chem. 
17: 1945-1953.

Rodionov DA, Vitreschak AG, Mironov AA, Gelfand MS (2002). Com-
parative genomics of thiamin biosynthesis in procaryotes. New 
genes and regulatory mechanisms. J Biol Chem. 277: 48949-48959.

Ruff KM, Strobel SA (2014). Ligand binding by tandem glicine ribo-
switch depends on aptamer dimerization but not double ligand 
occupancy. RNA. 20: 1775-1788.

Serganov A, Huang LL, Patel DJ (2008). Structural insights into ami-
no acid binding and gene control by a lysine riboswitch. Nature. 
455: 1263-1276.

Serganov A, Huang LL, Patel DJ (2009). Coenzyme recognition and 
gene regulation by a  flavin mononucleotide riboswitch. Nature 
458: 233-237.

Serganov A, Nudler E. (2013). A  decade of riboswitches. Cell. 152: 

17-24.
Serganov A, Patel D J (2009). Amino acid recognition and gene regu-

lation by riboswitches. Biochim Biophys Acta. 1789: 592-611.
Serganov A, Patel DJ (2007). Ribozymes, riboswitches and beyond: 

regulation of gene expression without proteins. Nat Rev Genet. 8: 
776-790.

Serganov A, Polonskaia A, Phan AT, Breaker RR, Patel DJ (2006). 
Structural basis for gene regulation by a thiamine pyrophosphate-
sensing riboswitch. Nature. 441: 1167-1171.

Singh V, Sam Peng C, Li D, Mitra K, Silvestre KJ, Tokmakoff A, Essig-
mann JM (2014). Direct observation of multiple tautomers of oxy-
thiamine and their recognition by the thiamine pyrophosphate 
riboswitch. ACS Chem Biol. 9: 227-236.

Smith KD, Lipchock SV, Livingston AL, Shanahan CA, Strobel SA 
(2010). Structural and Biochemical Determinants of Ligand Bind-
ing by the c-di-GMP Riboswit. Biochemistry 49: 7351-7359.

Sudarsan N, Lee ER, Weinberg Z, Moy RH, Kim JN, Link KH, Break-
er RR (2008). Riboswitches in Eubacteria Sense the Second Mes-
senger Cyclic Di-GMP. Science 321: 411-413.

Tyczewska A, Figlerowicz M (2009). Nowe oblicze „świata RNA”. Na-
uka. 2: 93-109.

Winkler WC, Cohen-Chalamish S, Breaker RR (2002b). An mRNA 
structure that controls gene expression by binding FMN. Proc Nat 
Acad Sci USA. 99: 15908-15913.

Winkler W, Nahvi A, Breaker RR (2002a). Thiamine derivatives bind 
messenger RNAs directly to regulate bacterial gene expression. 
Nature. 419: 952-956.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walker%2520DP%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wuts%2520PG%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breaker%2520RR%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26169403
http://genesdev.cshlp.org/search?author1=Tina+M.+Henkin&sortspec=date&submit=Submit
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaufmann%2520JK%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24449891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engelhardt%2520S%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24449891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bossow%2520S%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24449891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von%2520Kalle%2520C%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24449891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hartig%2520JS%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24449891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hartig%2520JS%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24449891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ungerechts%2520G%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24449891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nettelbeck%2520DM%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24449891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grabowski%2520PJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=6297745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zaug%2520AJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=6297745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sands%2520J%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=6297745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gottschling%2520DE%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=6297745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cech%2520TR%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=6297745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gusarov%2520I%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12464185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rafikov%2520R%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12464185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lopez%2520LE%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12464185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shatalin%2520K%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12464185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kreneva%2520RA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12464185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kreneva%2520RA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12464185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perumov%2520DA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12464185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nudler%2520E%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12464185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sudarsan%2520N%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12323379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ebert%2520MS%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12323379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zou%2520X%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12323379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%2520KL%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12323379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breaker%2520RR%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12323379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vitreschak%2520AG%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12376536
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mironov%2520AA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12376536
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gelfand%2520MS%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12376536
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winkler%2520WC%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12456892
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen-Chalamish%2520S%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12456892
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breaker%2520RR%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12456892


Ryboprzełączniki w regulacji metabolizmu komórek | Ewelina Kachnowska, Adam Tylicki | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2017 11

N
AU

KA
KR

Ó
TK

O
SZ

KO
ŁA

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2017 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2017

Riboswitches in regulation of cell metabolism

Ewelina Kachnowska, Adam Tylicki

In the course of evolution, both the environment and 
the resources have undergone a series of changes, which 
influenced the degree of organisms differentiation. The 
necessity of optimization of energy budgets of compet-
ing organisms was the basis of adaptations allowing the 
proper use of environmental resources. One of the rep-
resentatives of the aforementioned adaptations are RNA 
riboswitches. RNA riboswitches are nucleotide sequences 
in the UTR region of the mRNA that regulate gene ex-
pression at transcription or translation level, as either 
activators or repressors. The mechanism of action of the 
riboswitches based on their spatial conformation changes 
in response to binding a  ligand, and, in most cases, in-
hibition of enzyme biosynthesis associated with ligand 
endogenous production or transportation. High ligand 
specificity is an important feature of riboswitches. These 
structures are present in microorganisms such as bac-
teria and fungi as well as in plants. Riboswitch-like se-
quences have also been described in human RNA. First 
described RNA switches have been shown to regulate the 
metabolism of vitamins and amino acids. Currently, ri-
boswitches are used as the targets for new antimicrobial 
and antifungal drugs. It is postulated that the synthesis 
of artificial riboswitches could be beneficial to inhibit the 
replication of human viruses. 
Keywords: gene expression, metabolism regulation, transcrip-
tion, translation, UTR
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Proteazy i inne molekularne 
nożyce do cięcia białek
Maria Ciesielska, Lucyna Misztal, Robert Luciński, Małgorzata Adamiec

Streszczenie:

Enzymy przeprowadzające reakcję, w wyniku której ro-
zerwane zostaje wiązanie peptydowe, to głównie enzymy 
hydrolityczne określane jako proteazy. Enzymy te odgry-
wają istotną rolę w  obrocie metabolicznym białek, kon-
troli ich jakości oraz regulacji wielu procesów metabo-
licznych. Pomimo tego, że wszystkie proteazy katalizują 
ten sam typ reakcji, mechanizm ich działania jest zróżni-
cowany. Do rozerwania wiązania peptydowego dochodzi 
na drodze hydrolizy, w oparciu o jedną z dwóch strategii 
katalitycznych: aktywacji cząsteczki wody lub wiązania 
kowalencyjnego. Istnieje jednak grupa enzymów, które 
katalizują reakcję rozerwania wiązania peptydowego bez 
udziału cząsteczki wody i  według nomenklatury Komi-
tetu Nazewnictwa Międzynarodowej Unii Biochemicz-
nej i Biologii Molekularnej zaliczane są do liaz. Proteazy 
zróżnicowane są również pod względem budowy centrum 
aktywnego. Ze względu na rodzaj reszty aminokwasowej 
kluczowej dla funkcjonowania enzymu, wyróżnia się 
obecnie siedem różnych rodzin proteaz. W  poniższym 
artykule postaramy się przybliżyć budowę i strategię ka-
talityczną każdej z nich.
Słowa kluczowe: proteaza, proteoliza, proteazy serynowe, pro-
teazy cysteinowe, proteazy aspartylowe, proteazy treoninowe, 
proteazy glutaminowe, metaloproteazy, liazy asparaginowe

otrzymano: 4.08.2017; przyjęto: 7.11.2017; opublikowano: 30.03.2018

Rola proteaz w organizmie

Jednym z  podstawowych składników budujących 
wszystkie struktury żywych organizmów są białka – 
wielkocząsteczkowe związki zbudowane z  reszt ami-
nokwasowych połączonych wiązaniami peptydowy-
mi. Kolejność aminokwasów w  łańcuchu białkowym 
określana jest jako struktura pierwszorzędowa białka. 
Struktura ta układa się w  przestrzeni w  charaktery-
styczną „konstrukcję” taką jak ciasno skręcona, przy-
bierająca kształt cylindra α-helisa czy rozciągnięta, 
złożona z kilku fragmentów łańcucha polipeptydowego 
(tzw. nici β), β-harmonijka. Lokalne struktury prze-
strzenne takie jak α-helisa lub β-harmonijka nazywane 
są strukturą drugorzędową białka. Wzajemne ułożenie 
w przestrzeni struktur drugorzędowych określane jest 
jako struktura trzeciorzędowa białka. Funkcjonujące 
w  komórce białka często stanowią kompleksy złożo-
ne z  kilku łańcuchów polipeptydowych, nazywanych 
podjednostkami. Przestrzenny układ podjednostek 
w  kompleksie białkowym określany jest jako struktu-
ra czwartorzędowa (Stryer i wsp. 2007). Tak więc każde 

z białek, aby prawidłowo spełniać swoją rolę, musi mieć 
określoną strukturę przestrzenną, kształtowaną w pro-
cesie określanym terminem „fałdowanie” (Stryer i wsp. 
2007).

Ze względu na kluczową rolę tego procesu dla pra-
widłowego funkcjonowania białek, w komórce istnieje 
posttranslacyjny system kontroli ich jakości, który od-
powiada za sprawne usuwanie białek, które zostały nie-
prawidłowo zsyntetyzowane lub sfałdowane. Ponadto 
większość białek w komórkach podlega ciągłej wymia-
nie. Białka uszkodzone lub „niepotrzebne” w komórce 
na określonym etapie jej życia są degradowane i zastę-
powane nowymi. Takie ciągłe zmiany składu białkowe-
go komórek nazywa się obrotem metabolicznym białek. 
Wiele aminokwasów włączanych w  łańcuchy polipep-
tydowe białek może być syntetyzowanych w komórkach 
organizmu de novo, często pochodzą one jednak z bia-
łek degradowanych lub dostarczane są do organizmu 
wraz z pokarmem w postaci białek, które ulegają trawie-
niu w układzie pokarmowym (Ehrmann i wsp., 2004). 
Proteazy zaangażowane są we wszystkie wspomniane 
powyżej procesy. Enzymy te, nazywane również pepty-
dazami lub proteinazami, katalizują rozrywanie wiązań 
peptydowych (Rawlings i Barrett, 2013a).

Takie cięcie może odbywać się zarówno wewnątrz 
łańcucha polipeptydowego, jak i na jego końcach. Enzy-
my rozrywające wiązania peptydowe pomiędzy amino-
kwasami położonymi wewnątrz łańcucha polipeptydo-
wego, w wyniku czego powstają dwa krótsze produkty, 
nazywane są endopeptydazami. Proteazy odcinające 
skrajne aminokwasy określane są natomiast mianem 
egzopeptydaz. W  zależności od tego, z  którego końca 
łańcucha polipeptydowego uwalniany jest aminokwas, 
egzopeptydazy dzieli się dodatkowo na odcinające ami-
nokwasy od aminowego końca białka (N-końca) – ami-
nopeptydazy oraz karboksypeptydazy, które odcinają 
aminokwasy z końca karboksylowego (C-końca) (Lesi-
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cki i wsp., 2008). Proteazy często działają jako kluczowe 
elementy w  procesach regulacyjnych, w  których pro-
teoliza prowadzi do aktywacji lub dezaktywacji białek 
pełniących np.  funkcje czynników transkrypcyjnych 
lub kinaz (Ehrmann i wsp., 2004).

Proteazy są grupą enzymów o bardzo zróżnicowa-
nej budowie centrum katalitycznego. Ze względu na 
rodzaj reszt aminokwasowych, zaangażowanych w ka-
talizę reakcji rozerwania wiązania peptydowego protea-
zy podzielono na siedem rodzin: serynowe, cysteinowe, 
asparaginowe, aspartylowe, glutaminowe, treoninowe 
oraz metaloproteazy. Proteazy należące do tych rodzin, 
stosują jedną z dwóch strategii hydrolizy wiązania pep-
tydowego lub strategię ciecia wiązania peptydowego bez 
udziału cząsteczki wody (Barrett i wsp., 2004).

Strategie hydrolizy wiązania peptydowego

Strategia aktywacji wody (rozerwanie wiązania peptydowego 
poprzez atak nukleofilowy wody)

Określenie „hydroliza” wskazuje na to, że roze-
rwanie lub przecięcie wiązania peptydowego zacho-
dzi zawsze z udziałem cząsteczki wody. W przypadku 
tej strategii, cząsteczka wody związana jest w  miejscu 
aktywnym enzymu. Budowa i właściwości miejsca ak-
tywnego powodują, że cząsteczka wody nabiera właści-
wości grupy hydroksylowej, znacznie zwiększając swoją 
reaktywność (Stryer i wsp., 2009). Proces ten określany 
jest jako „aktywacja wody”. Zaktywowana cząsteczka 
wody nabiera właściwości nukleofilowych, co oznacza, 
że łatwo może stać się donorem elektronów. Atom tle-
nu prowadzi atak nukleofilowy na atom węgla wiązania 
peptydowego, które ma ulec hydrolizie. Jednocześnie 
pochodzący z wody proton przeniesiony zostaje na je-
den z  aminokwasów miejsca aktywnego. Dochodzi 
w efekcie do powstania, obdarzonego ładunkiem ujem-
nym, związku przejściowego. W  kolejnym kroku pro-

ton (przyłączony w poprzednim etapie do aminokwasu 
miejsca katalitycznego enzymu) przeniesiony zostaje na 
grupę NH wiązania peptydowego, czemu towarzyszy 
rozerwanie tego wiązania (Stryer i wsp., 2009). Ta stra-
tegia katalityczna stosowana jest przez metaloproteazy, 
proteazy aspartylowe i glutaminowe.

Metaloproteazy

Metaloproteazy są liczną i  zróżnicowaną 
pod względem budowy rodziną proteaz, których 
charakterystyczną cechą jest obecność w  ich centrum 
katalitycznym dwuwartościowych jonów cynku 
(rzadziej kobaltu, magnezu lub niklu). Obecność meta-
lu w centrum aktywnym jest niezbędna dla aktywności 

proteolitycznej metaloproteaz, ponieważ bierze on bez-
pośredni udział w aktywacji cząsteczki wody. Wiązanie 
jonu metalu zachodzi najczęściej poprzez trzy reszty 
aminokwasowe oraz labilną cząsteczkę wody, która ule-
ga aktywacji w trakcie przeprowadzania reakcji hydro-
lizy wiązania peptydowego (Nagase, 2001).

W  wiązanie i  stabilizację jonu metalu w  centrum 
katalitycznym metaloproteaz mogą być zaangażowane: 
histydyna (His), glutaminian (Glu), kwas asparaginowy 
(Asp) lub lizyna (Lys). Reszta histydynowa występuje 
w centrum aktywnym enzymu zdecydowanie najczęś-
ciej, rzadziej spotykany jest glutaminian. Kwas aspara-
ginowy i lizyna występują najrzadziej, przy czym kwas 
asparaginowy spotykany jest częściej niż lizyna. Do 

 

 

2.1.1. 

Ryc. 1. Uproszczony mechanizm cięcia proteolitycznego z wykorzystaniem strategii katalitycznej aktywacji wody na 
przykładzie metaloproteaz cynkowych

Źródło: praca własna na podstawie (Stryer i wsp., 2009; Erez i wsp., 2009).
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metaloproteaz należy duża część aminopeptydaz, nie-
które karboksypeptydazy, a także kolagenaza oraz ter-
molizyna (Nagase, 2001).

Aminopeptydazy to egzopeptydazy, które odcinają 
aminokwasy z  aminowego końca łańcucha polipepty-
dowego. Najpowszechniej znanym przykładem ami-
nopeptydaz są enzymy produkowane przez enterocyty 
(komórki nabłonka jelit) i  biorące udział w  trawieniu 
polipeptydów (Lesicki i wsp., 2008). Występują one po-
wszechnie nie tylko u zwierząt, są bowiem obecne także 
w komórkach roślin i bakterii. Należąca do metalopro-
teaz roślinna aminopeptydaza MPA1 (meiotic prophase 
aminopeptidase 1) pełni kluczową rolę w procesie me-
jozy, zarówno w gametofitach męskich, jak i żeńskich, 
gdzie wymagana jest do procesu tworzenia par chromo-
somów oraz ich rekombinacji (Van der Hoorn, 2008).

Drugi typ egzopeptydaz, karboksylazy, to z  kolei 
enzymy odcinające aminokwasy z  C-końca cząsteczki 
białka. Z  tej grupy peptydaz do metaloproteaz należą 
stanowiące element soku trzustkowego karboksylazy 
A i B, z których pierwsza przeprowadza cięcie amino-
kwasów aromatycznych i niepolarnych (takich jak leu-
cyna, fenyloalanina czy tryptofan), druga natomiast 
uwalnia aminokwasy obdarzone ładunkiem, takie jak 
lizyna czy arginina (Worthington i Worthington, 2011).

Jedną z  najbardziej znanych i  najciekawszych me-
taloproteaz jest termolizyna. Enzym ten wytwarzany 
przez Gram-dodatnie bakterie Bacillus thermoprote-
olyticus, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornoś-
cią na wysokie temperatury i  zachowuje znaczną ak-
tywność nawet w  temperaturze 80°C. Katalizuje ona 
rozpad wiązania peptydowego po N-końcowej stronie 
takich reszt aminokwasowych jak leucyna, fenyloalani-
na, izoleucyna, walina, tyrozyna lub tryptofan (Dubin 
i Władyka, 2003). Termolizyna znalazła szerokie zasto-
sowanie w  chemii białek. Jest powszechnie używana 

w przemyśle spożywczym, między innymi do otrzymy-
wania aspartamu, czyli sztucznego związku słodzącego 
używanego w produktach spożywczych.

Inną ciekawą grupą enzymów należących do meta-
loproteaz są metaloproteinazy macierzy pozakomórko-
wej (Starska i wsp., 2007). Domena katalityczna meta-
loprtoeinaz macierzy pozakomórkowej jest zbudowana 
z pięciu β-harmonijek, trzech α-helis oraz łączących je 
pętli. W domenie tej obecny jest jeden katalityczny i je-
den strukturalny jon cynku (Lipka i Boratyński, 2008). 
Główną rolą metaloproteinaz macierzy pozakomórko-
wej jest degradowanie białek macierzy pozakomórko-
wej: kolagenu, laminy, proteoglikanów czy fibronekty-
ny. Wpływa to na ułatwienie migracji komórek. Taka 
aktywność metaloproteinaz macierzy komórkowej 
może również ułatwiać migrację komórek nowotwo-
rowych, przyczyniając się do przerzutów (Śliwowska 
i Kopczyński, 2009). Metaloproteinazy odpowiedzialne 
są również za uwalnianie z macierzy pozakomórkowej 
czynników wzrostu pobudzając przez to wzrost komó-
rek, w  tym również komórek nowotworowych (Lipka 
i Boratyński, 2008; Śliwowska i Kopczyński, 2009)

Proteazy glutaminowe

Proteazy glutaminowe są niedawno odkrytą rodzi-
ną proteaz zawierających w  miejscu aktywnym reszty 
kwasu glutaminowego. Proteazy glutaminowe są prote-
azami kwasowymi, które wykazują największą aktyw-
ność przy pH o wartości 2 (Oda, 2012). Do tej pory en-
zymy tego typu zidentyfikowano w komórkach bakterii 
i  grzybów. Pierwszą odkrytą proteazą należącą do tej 
grupy była, opisana w 2004 roku, scytalidopepsyna B, 
której centrum katalityczne stanowi diada zbudowana 
z kwasu glutaminowego i glutaminy. Białko to przyjmu-
je strukturę dimeru złożonego z dwóch siedmionicio-
wych przeciwrównoległych β-harmonijek. Katalizuje 
ona reakcję odcinania pojedynczych aminokwasów za-
sadowych, takich jak lizyna, arginina czy ornityna, na 
C-końcach polipeptydów (Fujinaga i wsp. 2004). Innym 
przykładem jest peptydaza aspergillopepsyna II – en-
zym zidentyfikowany u kropidlaka czarnego (Aspergil-
lus niger) – patogennego grzyba, który powoduje choro-

 

 

-

Rys. 2. Struktura trzeciorzędowa termolizyny. Kolorem 
żółtym oznaczono β-harmonijki, kolorem różowym 
oznaczono α-helisy, kolorem białym oznaczono 
nieustrukturyzowane pętle

Źródło: https://www.rcsb.org. PDB ID: 5DLH.

 

 

2.1.2. 

Rys. 3. Struktura trzeciorzędowa scytalidopepsyny B. 
Kolorem żółtym oznaczono β-harmonijki, kolorem 
różowym oznaczono α-helisy, kolorem białym oznaczono 
nieustrukturyzowane pętle.

Źródło: https://www.rcsb.org. PDB ID: 2IFW. Publikacja: Pillali 
i wsp., 2007.



Proteazy i inne molekularne nożyce do cięcia białek | Maria Ciesielska, Lucyna Misztal, Robert Luciński, Małgorzata Adamiec | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2017 15

N
AU

KA
KR

Ó
TK

O
SZ

KO
ŁA

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2017 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2017

bę niektórych owoców i warzyw zwaną czarną pleśnią 
(Chehri, 2013; Takahashi, 2013).

Proteazy aspartylowe

Proteazy aspartylowe, nazywane również karboksy-
lowymi, charakteryzują się obecnością w centrum ka-
talitycznym dwóch reszt kwasu asparaginowego (Asp), 
które odpowiadają za wiązanie i  aktywację cząsteczki 
wody. Jedna z cząsteczek asparaginianiu ulega deproto-
nacji, a następnie aktywuje cząsteczkę wody, co umoż-
liwia wodzie przeprowadzenie ataku nukleofilowego 
na węgiel karbonylowy wiązania peptydowego. Druga 
cząsteczka asparaginianu jest donorem protonu. Umoż-
liwia to tworzenie tetraedrycznego produktu przejścio-
wego, a  jego rearanżacja doprowadza do protonacji 
amidu, co skutkuje pożądanym rozcięciem wiązania 
peptydowego (Northrop, 2001).    Znane są jednak przy-
kłady aktywnych katalitycznie białek, w których jedna 

z  tych reszt zastąpiona została przez inny aminokwas 
(np. histydynę) (Rawlings i wsp., 2016).

Większość proteaz aspartylowych wykazuje naj-
wyższą aktywność w kwaśnym pH. Należy tu między 
innymi pepsyna – występująca w  żołądkach kręgow-
ców i ulegająca autoaktywacji w pH około 2. Enzym ten 
rozcina wiązania peptydowe pomiędzy aminokwasami 
zawierającymi w  łańcuchu bocznym grupę fenylową 
(tyrozyna lub fenyloalanina), a aminokwasami posiada-
jącymi dwie grupy karboksylowe (kwas glutaminowy 
lub kwas asparaginowy) (Lesicki i wsp., 2008).

Proteazy aspartylowe o znacznym podobieństwie do 
pepsyny występują także u roślin. Podobnie jak pepsy-
na, produkowane są one w formie nieaktywnej i ulegają 
autoaktywacji w kwaśnym pH. Jedną z szerzej znanych 
roślinnych proteaz aspartylowych jest CDR1 (ang. Con-
stitutive disease resistance 1). Proteaza ta akumuluje się 
w  przestrzeniach pozakomórkowych rośliny w  czasie 

 

 

Rys.4. Struktura trzeciorzędowa CDR1. Kolorem żółtym 
oznaczono β-harmonijki, kolorem różowym oznaczono 
α-helisy, kolorem białym oznaczono nieustrukturyzowane 
pętle.

Źródło: https://www.rcsb.org. PDB ID: 3QXV. Publikacja: 
Fanning i wsp., 2011

Rys.5. Uproszczony mechanizm cięcia proteolitycznego z zastosowaniem strategii katalizy kowalencyjnej na przykładzie proteaz serynowych

Źródło: praca własna na podstawie Stryer i wsp., 2009.

 

 

2.2. 
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infekcji i odgrywa istotną rolę w szlakach sygnalizacyj-
nych prowadzących do uaktywnienia mechanizmów 
obronnych przed patogenem (Van der Hoorn, 2008). 
Do grupy proteaz aspartylowych należy również reni-
na, która jest wytwarzana przez aparat przykłębuszko-
wy nerek. Stanowi ona element układu RAAS (renina-
-angiotensyna-aldosteron) regulującego objętość oraz 
ciśnienie krwi w organizmie (Reece i Campbell, 2012).

Karboksypeptydazą o  dużym znaczeniu 
gospodarczym jest natomiast chymozyna (nazywana 
też renniną lub podpuszczką). Enzym ten wydzielany 
jest szczególnie intensywnie w  czwartym żołądku 
noworodków przeżuwaczy, jednak występuje również 
u innych ssaków. Jego działanie prowadzi do koagulacji 
i wytrącania się białek z mleka, które w postaci osadu 
dłużej utrzymują się w żołądku, przez co ulegają dłuższej 
ekspozycji na enzymy proteolityczne. Właściwości 
podpuszczki były wykorzystywane do produkcji serów 
już około 5000 lat p.n.e., a sama chymozyna w postaci 
wyizolowanego enzymu jest szeroko stosowana w  se-
rowarstwie do dnia dzisiejszego (Kumar i  wsp., 2010; 
Szecsi i wsp., 2013).

Ponadto proteazy aspartylowe zaangażowane są 
w  proces obróbki posttranslacyjnej białek wirusa za-
palenia wątroby typu C i  różnicowanie się komórek 
roślinnych (Tamura i wsp. 2008).  Wykazano również, 
że u organizmów pozbawionych tych proteaz dochodzi 
do uszkodzeń centralnego układu nerwowego wynika-
jących z  obumierania komórek nerwowych (Tamura 
i wsp. 2008).

Strategia katalizy kowalencyjnej (strategia indukowanego 
dopasowania)

Drugi mechanizm hydrolizy wiązania peptydowego 
polega na bezpośrednim oddziaływaniu reszt amino-
kwasowych centrum aktywnego na podlegające cięciu 
wiązanie peptydowe. Hydroliza wiązania peptydowego 

przebiega w tym przypadku w dwóch etapach. W eta-
pie pierwszym atak nukleofilowy, powodujący zerwanie 
wiązania peptydowego, prowadzony jest przez jedną 
z reszt aminokwasowych centrum katalitycznego. Do-
chodzi do związania, wiązaniem kowalencyjnym, gru-
py acylowej substratu z resztą aminokwasową enzymu. 
W ten sposób dochodzi do powstania acyloenzymu. Po-
została C-końcowa część substratu zostaje uwolniona. 
W  drugim etapie, dochodzi do aktywacji cząsteczki 
wody, hydrolizy wiązania acyloenzymu i  uwolnienia 
pozostałej części produktu (Stryer i wsp, 2009). Ten me-
chanizm katalizy wykorzystywany jest przez proteazy 
serynowe, treoninowe i cysteinowe.

2.2.1. Proteazy serynowe

Proteazy serynowe to najliczniejsza rodzina prote-
az, gromadząca prawie jedną trzecią wszystkich białek 
proteolitycznych. Centrum katalityczne tego typu enzy-
mów stanowi najczęściej diada lub triada katalityczna, 
choć w  przypadku niektórych proteaz do utrzymania 
aktywności katalitycznej niezbędne są cztery reszty 
aminokwasowe (Polgár, 2013). Za zdolność proteaz se-
rynowych do przeprowadzenia ataku nukleofilowego 
na wiązanie peptydowe odpowiada grupa hydroksylo-
wa reszty serynowej. Jednak mechanizm katalityczny 
tego typu enzymów wymaga również obecności donora 
protonów, którym jest najczęściej histydyna (rzadziej 
lizyna). W  przypadku obecności histydyny do utrzy-
mania zdolności katalitycznej enzymu potrzebna jest 
jeszcze trzecia reszta aminokwasowa (histydyna, lizy-
na lub seryna), która najprawdopodobniej warunkuje 
odpowiednią orientację przestrzenną pierścienia imi-
dazolowego histydyny. W  przypadku proteaz seryno-
wych, w  których funkcję donora protonów pełni lizy-
na trzecia, stabilizująca reszta aminokwasowa nie jest 
wymagana i centrum katalityczne stanowi diada (Pol-
gár, 2013). Kluczową rolę w przeprowadzeniu hydrolizy 

wiązania peptydowego przez proteazy serynowe pełnią 
grupy hydroksylowe seryny oraz cząsteczki wody zwią-
zane z ugrupowaniem imidazolowym reszty histydyny 
(Polgár, 2005). 

Do proteaz serynowych należą między innymi 
trypsyna, chymotrypsyna i  elastaza, obecne w  soku 
trzustkowym. Każdy z  tych enzymów charakteryzuje 
inna specyficzność substratowa. Elastaza rozszczepia 
wiązanie peptydowe białek między waliną a  alaniną. 
Chymotrypsyna powoduje natomiast rozszczepianie 
łańcuchów polipeptydowych w  miejscu występowania 
takich aminokwasów jak tryptofan, tyrozyna lub feny-
loalanina.

Do proteaz serynowych należą również główne 
czynniki krzepnięcia krwi, np.  trombina lub czynnik 
IX. Trombina powstaje z  występującego we krwi pre-
kursora zwanego protrombiną. Do jej aktywacji docho-
dzi w wyniku działania czynnika X. Trombina preferen-
cyjnie rozszczepia wiązanie peptydowe po N-końcowej 
stronie reszty aminokwasowej argininy (Keil, 1992) 
i  prowadzi do przekształcenia rozpuszczalnego fibry-
nogenu w  nierozpuszczalną fibrynę (Ganong,1994). 
Czynnik X, początkowo również występuje w  formie 
nieaktywnej. Do jego aktywacji prowadzi z kolei seria 
wydarzeń obejmująca cięcie proteolityczne prowadzone 
przez czynnik IXa i polegające na rozerwaniu wiązania 
między argininą a izoleucyną (Di Scipio i wsp., 1978).

Trypsyna hydrolizuje wiązania, w których po grupie 
karbonylowej występuje reszta argininy lub lizyny. Od 
tej reguły istnieją dwa wyjątki, a mianowicie: rozcięcie 
wiązania nie nastąpi, (i) jeśli aminokwasem występują-
cym przed argininą lub lizyną będzie kwas asparagino-
wy lub (ii) jeśli po grupie karboksylowej argininy lub 
lizyny występuje reszta proliny (Hustoft i  wsp., 2012). 
Chymotrypsyna natomiast hydrolizuje wiązania pepty-
dowe, w których po stronie karboksylowej znajduje się 
tyrozyna, tryptofan, fenyloalanina lub leucyna.
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Elastaza hydrolizuje głównie wiązania peptydowe 
po C-końcowej stronie małych, hydrofobowych amino-
kwasów, takich jak np. alanina (Żelazko i wsp., 2007).

U roślin proteazy serynowe zaangażowane są w wie-
le różnych procesów, takich jak rozwój aparatów szpar-
kowych czy nasion. Odgrywają także istotną rolę w roz-
woju i funkcjonowaniu mitochondriów i chloroplastów. 
Ponadto proteazy te uczestniczą w odpowiedzi roślin na 
stresy biotyczne i abiotyczne (Rose i wsp., 2010). U bę-
dącego rośliną modelową rzodkiewnika pospolitego 
(Arabidopsis thaliana), zidentyfikowano zlokalizowaną 
w błonie komórkowej aparatu  Golgiego proteazę S1P, 
która zaangażowana jest w  odpowiedź na stres solny. 
Proteaza ta uwalnia z  błony czynniki transkrypcyjne, 
które następnie kierowane są do jądra komórkowego, 
gdzie uruchamiają zestaw genów związanych z  odpo-
wiedzią na stres (Liu i wsp., 2007).

Proteazy treoninowe

O  proteazach treoninowych wiadomo bardzo nie-
wiele. Jest to rodzina enzymów proteolitycznych, która 
przeprowadza atak nukleofilowy na pochodzący z gru-
py karbonylowej atom węgla, uczestniczący w tworze-
niu wiązania peptydowego. Atak ten odbywa się za 
pośrednictwem reszty treoniny. Jedyne znane proteazy 
tego typu zidentyfikowano w  tzw. proteasomach (Pol-
gár, 2013), występujących w komórce w wieloenzyma-
tycznych kompleksach wyspecjalizowanych w  degra-
dacji białek (Hryniewiecka i  wsp., 2008). U  owadów 
zidentyfikowano natomiast homologi proteaz seryno-
wych, u których aktywna katalitycznie seryna zastąpio-
na została przez resztę treoniny. Nie wiadomo jednak 
czy białka te zdolne są do hydrolizy wiązania peptydo-
wego (Polgár, 2013).

Proteazy cysteinowe

Proteazy cysteinowe występują powszechnie nie tyl-
ko u wszystkich organizmów żywych, ale również u wi-
rusów. Centrum katalityczne proteaz należących do tej 
rodziny tworzy diada katalityczna złożona z  cysteiny 
i histydyny. Atak nukleofilowy na węgiel wiązania pep-
tydowego przeprowadzany jest przez resztę histydyny 
(Grzonka i wsp., 2001). W przypadku niektórych enzy-
mów z tej rodziny do zachowania aktywności katalitycz-
nej niezbędna jest obecność trzeciej reszty aminokwa-
sowej, którą może być kwas glutaminowy, glutamina, 
kwas asparaginowy lub asparagina (Rawlings i Barrett, 
2013b). Rozerwanie wiązania peptydowego przez pro-
teazy cysteinowe prowadzi do wytworzenia pomiędzy 
enzymem i  C-końcową resztą substratu wiązania tio-
estrowego. Taki tioestrowy kompleks poddawany jest 
następnie typowej dla strategii katalizy kowalencyjnej 
hydrolizie z wykorzystaniem aktywnej cząsteczki wody 
(Storer i Menard, 1994; Domsalla i Malzig, 2008; Otto 

i  Schirmeister, 1997). Jednym z  najbardziej znanych 
enzymów należących do proteaz cysteinowych jest 
papaina. Enzym występujący w  liściach, korzeniach, 
owocach i lateksie papaji (Carica papaya). Papaina wy-
korzystywana jest powszechnie do zmiękczania mięsa, 
ponieważ ma zdolność hydrolizy wiązań peptydowych 
białek mikrofibryli oraz białek tkanki łącznej. Wyko-
rzystywana jest również w  browarnictwie oraz jako 
substancja wspomagająca przy zaburzeniach trawienia 
takich jak dyspepsja (Amri i Mamboya, 2012).

Inne strategie katalityczne

Peptydowe liazy asparaginowe

Peptydowe liazy asparaginowe nie używają do cię-
cia wiązania peptydowego cząsteczki wody, dlatego 
też nie należą do grupy proteaz. Zalicza się je do grupy 

 

 

Rys. 6. Struktura trzeciorzędowa trypsyny. Kolorem żółtym 
oznaczono β-harmonijki, kolorem różowym oznaczono 
α-helisy, kolorem białym oznaczono nieustrukturyzowane 
pętle

Źródło: https://www.rcsb.org. PDB ID: 1UTN. Publikacja: Le-
iros i wsp., 2004

Rys. 7. Struktura trzeciorzędowa papainy. Kolorem żółtym 
oznaczono β-harmonijki, kolorem różowym oznaczono 
α-helisy, kolorem białym oznaczono nieustrukturyzowane 
pętle

Źródło: https://www.rcsb.org. PDB ID: 1PPD. Publikacja: 
Priestle i wsp., 1984.
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a  białko uwalniane do przestrzeni peryplazmatycznej, 
gdzie może podlegać modyfikacjom strukturalnym. 
Następnie domena β wbudowuje się w błonę zewnętrz-
ną, gdzie przyjmuje kształt β-harmonijki, tworząc 
hydrofilowy por, przez który domena pasażerska wy-
dzielana jest na zewnątrz, gdzie może pozostać zwią-
zana z błoną komórkową lub uwolniona poprzez cięcie 
proteolityczne. Rozerwanie wiązania peptydowego po-
między β-harmonijką a  domeną pasażerską przepro-
wadzane jest przez mechanizm charakterystyczny dla 
peptydowych liaz (Rawlings, 2011; Kostakioti i Statho-
poulos, 2004).

Podsumowanie

Enzymy proteolityczne występują powszechnie nie 
tylko u  wszystkich organizmów żywych, ale również 
u  wirusów. Pełnią różnorodne, często kluczowe dla 
organizmów funkcje. Niektóre proteazy, ze względu 
na swoje właściwości są szeroko stosowane w różnych 
gałęziach przemysłu. Jest to bardzo zróżnicowana gru-
pa białek, zarówno pod względem budowy centrum 
aktywnego, jak i  stosowanych strategii katalitycznych. 
Większość proteaz katalizuje rozerwanie wiązania 

liaz (Stryer i wsp., 2009). Jest to grupa „samotnących” 
się enzymów, które rozrywają wiązania peptydowe 
w  obrębie własnej cząsteczki. Początkowo enzymy te 
uważane były za nietypowe peptydazy aspartylowe, 
jednak w trakcie badań okazało się, że mechanizm cię-
cia wiązania peptydowego przebiega w tym przypadku 
bez udziału cząsteczki wody. Obecna w centrum kata-
litycznym reszta asparaginianowa jest zdolna do prze-
prowadzenia ataku na własne wiązanie peptydowe, co 
prowadzi do powstania pierścienia sukcynimidowego 
i  zerwania wiązania peptydowego. Do przeprowadze-
nia takiej reakcji, w  centrum katalitycznym enzymu 
potrzebna jest najczęściej druga reszta kwasowego ami-
nokwasu, a sam proces rozrywania wiązania peptydo-
wego przebiega powoli. Peptydowe liazy asparaginowe 
zidentyfikowano do tej pory u jednoniciowych wirusów 
RNA: infekujących owady tetrawirusów oraz nodawi-
rusów, które oprócz owadów infekują także ryby i ssaki 
(Rawlings i wsp., 2011).

Inną grupą białek o aktywności proteolitycznej zali-
czaną do peptydowych liaz asparaginowych są inteiny, 
czyli białka zawarte w  innych białkach. Powstają one 
na skutek wbudowania się obcego DNA, zawierającego 
fragment kodujący endonukleazę DNA, w gen kodujący 
inne białko. Powstaje w ten sposób białko, które zawiera 
inteinę. Ma ona w swojej budowie domenę umożliwiają-
cą samowycięcie się, w wyniku czego powstają eksteiny 
(pozostałe części białka), które zostają złożenie w całość 
tak, aby powstało w pełni funkcjonalne białko. Uwol-
niona inteina przeprowadza następnie cięcie nukleo-
lityczne genu w  miejscu, w  którym ma się wbudować 
DNA kodujący inteinę. Dokładny mechanizm działania 
intein nie został jeszcze poznany, jednak ostatnie ba-
dania wskazują na to, że w  rozerwanie wiązań pepty-
dowych zaangażowana jest asparagina. Z tego powodu 
inteiny zalicza się do peptydowych liaz asparaginowych 
(Raghavan i Minnick, 2009; Tajima i wsp., 2010).

Autotransportery

Bakterie Gram-ujemne mają kilka systemów sekre-
cyjnych, umożliwiających im kierowanie swoich bia-
łek na powierzchnię komórki lub wydzielanie ich do 
środowiska zewnętrznego. Jednym z  takich systemów 
są autotransportery (określanie także jako system se-
krecyjny typu V). Szczególna właściwość tego systemu 
polega na tym, że wydzielane w  ten sposób substraty 
są zdolne do stworzenia własnego przejścia poprzez ze-
wnętrzną błonę komórkową. Autotransportery synte-
tyzowane są jako białka prekursorowe złożone z trzech 
domen: N-końcowej domeny sygnałowej, wewnętrznej 
domeny pasażerskiej oraz domeny C-końcowej okre-
ślanej też jako domena β. Białka te transportowane są 
przez wewnętrzną błonę komórkową z wykorzystaniem 
translokazy Sec, do której są kierowane dzięki obecno-
ści peptydu sygnałowego. Po przejściu przez wewnętrz-
ną błonę komórkową peptyd sygnałowy jest odcinany, 

Rys. 8. Struktura trzeciorzędowa inteiny. Kolorem żółtym 
oznaczono β-harmonijki, kolorem różowym oznaczono 
α-helisy, kolorem białym oznaczono nieustrukturyzowane 
pętle

Źródło: https://www.rcsb.org. PDB ID: 4QFQ.

 

 

Mechanizm katalizy Rodzina proteaz

Strategia aktywacji wody
Metaloproteazy, proteazy 
glutaminowe, proteazy aspar-
tylowe

Strategia katalizy 
kowalencyjnej

Proteazy serynowe, proteazy 
treoninowe, proteazy cyste-
inowe

Liza wiązania peptydowego
Peptydowe liazy asparagi-
nowe

Tabela 1. Mechanizm katalizy rozerwania wiązania 
peptydowego w różnych rodzinach proteaz
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peptydowego przy udziale cząsteczki wody, zaliczana 
jest więc do hydrolaz. Istnieje jednak pewna grupa en-
zymów należących do liaz, u  których woda nie bierze 
udziału w katalizie reakcji. Jak się więc okazuje enzymy 
katalizujące ten sam rodzaj reakcji, w  tym przypadku 
rozrywania wiązania peptydowego, nie muszą charak-
teryzować się podobną budową, ani takim samym me-
chanizmem działania (tabela 1).
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Proteases and other molecular scissors for cutting proteins

Maria Ciesielska, Lucyna Misztal, Robert Luciński,  
Małgorzata Adamiec

The majority of enzymes that break the peptide bond be-
long to hydrolases and they are known as proteases. These 
enzymes play an important role in metabolic turnover of 
proteins, their quality control and regulatory processes 
involved in the control of many metabolic processes.  
These enzymes play an important role in the turnover of 
proteins, control their quality and regulate many meta-
bolic processes. Although all proteases catalyze the same 
type of reaction, the mechanisms of their action are dif-
ferent. The most common way to the breakdown of pep-
tide bond is hydrolysis based on either catalytic strategies: 
water activation or covalent bond. There are, however, 
enzymes that catalyze the reaction without the presence 
of water molecules and thus according to International 
Union of Biochemistry and Molecular Biology are clas-
sified as lyases. Proteases are also diversified in terms of 
structure of an active center. Due to the type of amino 
acid residue, that is essential to the functioning of the en-
zyme, seven different protease families are currently dis-
tinguished. In the article below we will try to present the 
structure and catalytic strategy of each of them.
Key words: protease, proteolysis, serine proteases, cysteine pro-
teases, aspartic proteases, threonine proteases, glutamic prote-
ases, metalloproteases, asparagine peptide lyases
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Cukrzyca – jej wpływ 
na proces nowotworzenia
Magdalena Potempa, Paweł Jonczyk, Aleksandra Potempa, 
Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski

Streszczenie:

Współwystępowanie cukrzycy typu 2 i nowotworów na-
biera coraz istotniejszego znaczenia klinicznego. Stale 
zwiększone stężenie glukozy we krwi, które pociąga za 
sobą hiperinsulinemię są czynnikami predysponującymi 
do inicjacji procesu nowotworzenia w odniesieniu do nie-
których rodzajów nowotworów złośliwych. Udokumento-
wane zostało, że zaburzony metabolizm węglowodanów 
najbardziej sprzyja powstaniu raka trzustki, wątroby, jelita 
grubego oraz narządu rodnego. Niewykluczone jest także 
promowanie procesu nowotworowego w kierunku innych 
nowotworów. Hiperglikemia i insulinooporność komórek 
prowadząca do coraz większego wydzielania insuliny po-
woduje szereg zmian biochemicznych, których ostatecznym 
efektem jest proproliferacyjne działanie na komórki. Proces 
karcynogenezy u chorych na cukrzycę związany jest także 
z wydzielaniem w nadmiernych ilościach insulinopodob-
nego czynnika wzrostu 1 (IGF-1, ang. Insulin-like Growth 
Factor 1). Dodatkowo jego receptor może być także po-
budzany przez insulinę. Natomiast rola IGF-1 w procesie 
nowotworowym per se jest dość dobrze poznana. W pracy 
autorzy przedstawiają główne doniesienia naukowe doku-
mentujące wzajemne zależności pomiędzy cukrzycą a no-
wotworami złośliwymi wraz z próbami ich wyjaśnienia. 
Ponadto w pracy wspomniano o potencjalnym przeciw-
nowotworowym działaniu metforminy – leku pierwszego 
wyboru w terapii cukrzycy typu 2.
Słowa klucze: cukrzyca, nowotwory złośliwe, rak, glukoza, insulina
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Wprowadzenie

W  dzisiejszych czasach, zarówno cukrzyca, jak 
i  nowotwory złośliwe, są coraz częstszymi rozpozna-
niami lekarskimi stawianymi chorym. Zapadalność 
na nie rośnie wraz z wiekiem oraz jest uwarunkowana 
wieloma czynnikami genetycznymi, jak i  środowisko-
wymi. Jedne z  najbardziej wiarygodnych danych epi-
demiologicznych zostały przedstawione na Kongresie 
Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress) 
w  Katowicach w  2013 r. Wskazują one, że na cukrzy-
cę typu 2 choruje w  Polsce łącznie 2,73 mln osób, co 
stanowi 7,3% populacji. Jako świadome swojej choroby 
określono osoby korzystające z porad lub leków finan-
sowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, których 
liczbę określa się na 2,17 mln [1]. Pozostała część, tj. 
ponad pół miliona chorych, uznano za nieświado-
mych tego schorzenia. Ich liczba obliczona została 

w  badaniu NATPOL 2011 na podstawie dwukrotnego 
pomiaru glikemii w  surowicy krwi na czczo. Badanie 
to miało charakter epidemiologiczny i  przedstawiało 
rozpowszechnienie wśród polskiej populacji czynni-
ków ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, 
w tym cukrzycy typu 2 [2]. Jednak na przestrzeni 3 lat 
liczba chorych na cukrzycę typu 2 uległa zwiększeniu. 
Według informacji zawartych w profilu krajowym Pol-
ski, będącego częścią pierwszego Światowego raportu 
na temat cukrzycy opracowanego przez Światową Or-
ganizację Zdrowia (WHO, ang. World Health Orga-
nisation) rozpowszechnienie cukrzycy w  Polsce sięga 
już 9,3% wśród kobiet i 9,8% u mężczyzn [3]. Odsetek 
występowania cukrzycy typu 1 stanowi w  populacji 
polskiej około 5%. Autoimmunologiczne podłoże tej 
choroby polegające na destrukcji komórek β trzustki 
prowadzących do zahamowania wydzielania insuliny 
jest kluczowe w  patogenezie tej choroby. W  populacji 
pediatrycznej w Europie ten typ cukrzycy jest najczęś-
ciej rozpoznawanym zaburzeniem gospodarki węglo-
wodanowej [4]. W badaniu autorstwa Peczyńskiej i wsp. 
oceniającym częstość występowania cukrzycy typu 1 
wśród populacji pediatrycznej, w  czasie ośmioletniej 
obserwacji (w latach 2005-2012) wśród dzieci w wieku 
0-14 lat pochodzących z  makroregionu podlaskiego 
cukrzyca typu 1 wystąpiła w 306 przypadkach, w tym 
u  159 chłopców i  147 dziewcząt. Średnia zapadalność 
na tę jednostkę chorobową wynosiła 20,84/100 tys. 
populacji zgodnej wiekowo [5]. W  definicji cukrzycy 
typu 1 o etiologii autoimmunologicznej mieści się także 
cukrzyca LADA (ang. Latent Autoimmune Diabetes in 
Adults). Jest to późno ujawniająca się cukrzyca (zwykle 
po 35 roku życia) o  podłożu autoimmunologicznym. 
Jej istotę stanowi również proces niszczenia komórek 
β trzustki, lecz o  znacznie wolniejszym przebiegu niż 
w cukrzycy typu 1. Ten podtyp cukrzycy dotyczy 5-10% 
osób z cukrzycą rozpoznaną jako cukrzyca typu 2 [6]. 
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Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem 
zdrowotny, społeczny i ekonomiczny nie tylko polskie-
go społeczeństwa. Dane pochodzące z Krajowego Reje-
stru Nowotworów informują o łącznie 156 487 nowych 
zachorowaniach (tab. 1) w 2013 roku. Określono, że na 
każde 100 tys. osób polskiej populacji przypada 406 za-
chorowań z powodu nowotworów złośliwych. Najczęś-
ciej występującym nowotworem złośliwym u mężczyzn 
w Polsce jest rak płuca. Jest on także najczęstszą przy-
czyną umieralności w  naszym kraju. Natomiast u  ko-
biet najczęstszy jest rak piersi. Silną tendencję rosnącej 
częstości występowania mają rak prostaty u mężczyzn 
(drugi najczęściej występujący nowotwór u mężczyzn) 
oraz rak jelita grubego, który w skali światowej jest trze-
cim u mężczyzn oraz drugim u kobiet najczęściej roz-
poznawalnym nowotworem [7, 8, 9]. W Polsce rak jelita 
grubego znajduje się na czwartym miejscu pod wzglę-
dem częstości występowania u obu płci [10]. 

Cukrzyca i nowotworowy złośliwe 
– współwystępowanie

Współwystępowanie dwóch schorzeń, tj. cukrzy-
cy i  nowotworów złośliwych jest dla lekarza-praktyka 
zjawiskiem dość często spotykanym. Już w  czasach 

historycznych wysunięto hipotezę, że nieprawidło-
wy metabolizm węglowodanów może być czynnikiem 
sprzyjającym nowotworzeniu [11]. Wtedy też głów-
nym nowotworem kojarzonym z tym procesem był rak 
trzustki [12, 13]. Jednak z  biegiem czasu tę zależność 
udokumentowano również w innych typach nowotwo-
rów [14-18]. W badaniu autorstwa Niebisz i wsp. doko-
nano retrospektywnej analizy 1124 chorych na cukrzycę 
(typu 1, 2, ciążową i wtórną), którzy byli hospitalizowa-
ni w Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Ma-
terii w Warszawie w latach 2004-2005. Średni wiek cho-
rych wyniósł 62,69±17,12 lat, natomiast rozkład według 
płci był następujący: 51,35% kobiet, 48,65% mężczyzn. 
Nowotwór złośliwy stwierdzono u 13,96% (n=157) ba-
danych. Chorzy ci charakteryzowali się starszym wie-
kiem niż w  grupie bez nowotworu (70,66±11,3 lat vs. 
61,79±17,47 lat). Ponadto nowotwór częściej występował 
u kobiet (58,6% vs. 50,2%). Najczęściej rozpoznawalnym 
nowotworem u obu płci był rak trzustki (odpowiednio 
18,47% i 20,00% u kobiet i mężczyzn). U kobiet taki sam 
odsetek chorych zachorował na raka jelita grubego, a na 
drugim miejscu był rak sutka (15,21%). U  mężczyzn 
rak płuca (15,38%) i  rak jelita grubego (10,76%) były 
kolejnymi nowotworami rozpoznawalnymi w  tej gru-
pie chorych. W tej grupie średni czas trwania cukrzycy 

był o jeden rok krótszy niż w grupie chorych bez nowo-
tworu. Koincydencja czasowa występowania cukrzycy 
i nowotworów wykazała, że u nieco ponad 20% chorych 
zarówno cukrzycę jak i nowotwór rozpoznano do okre-
su równego 12 miesięcy. Interesujące jest to, że u 12% 
osób pierwszym rozpoznaniem był nowotwór złośliwy, 
a u ponad połowy chorych rozpoznanie cukrzycy wy-
przedzało pojawienie się raka (60%) [19]. 

W  innym badaniu Łukasiewicz i  wsp. poddali re-
trospektywnej analizie grupę pacjentów (n=1087) 
z  cukrzycą typu 2. Chorobę nowotworową rozpozna-
no u 5,9% (n=64) chorych. U większości z nich (75%) 
proces nowotworowy ujawnił się klinicznie po 5 latach 
od rozpoznania cukrzycy. W badanej grupie najczęściej 
występowały nowotwory nerki, a  w  dalszej kolejno-
ści jelita grubego, gruczołu piersiowego i  macicy. Po 
uwzględnieniu rozkładu występowania nowotworów 
według płci, u mężczyzn z cukrzycą typu 2 najczęściej 
rozpoznawano raka nerki i  jelita grubego, natomiast 
u  kobiet raka piersi i  jelita grubego. Dodatkowo, co 
warto zaznaczyć, zdecydowaną przewagę w grupie osób 
z  rozpoznanym nowotworem stanowili chorzy z  nad-
mierną masą ciała (31,2%) i otyłością (48,4%) [20].

Jedne z  nowszych badań kohortowych przeprowa-
dzone zostało przez Hui-Lin i  wsp. w  Chinach. Obję-
ło ono retrospektywnie około 36 tys. chorych z  cuk-
rzycą typu 2, którzy zostali poddani 6-letniej analizie 
(w okresie od 2004 do 2010 r.) pod względem częstości 
wystąpienia u  nich nowotworów złośliwych. Surowy 
współczynnik zapadalności na nowotwory złośliwe 
(określający liczbę zgłaszanych po raz pierwszy w  da-
nym roku kalendarzowym przypadków zachorowań 
w  przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców) wyniósł 
955,21/100000 osobolat u mężczyzn oraz 829,57/100000 
osobolat u kobiet. Znormalizowany współczynnik wy-
stępowania wyrażony ilorazem liczby zanotowanych 
przypadków raka do liczby oczekiwanych przypadków 

Tabela 1. Epidemiologia 
nowotworów w Polsce 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
województwa śląskiego

Źródło: oprac. własne.
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raka o różnej lokalizacji wyniósł 1,28 u mężczyzn oraz 
1,44 u kobiet. W odniesieniu do konkretnych typów no-
wotworów najsilniejszą zależność pomiędzy towarzy-
szącą cukrzycą a zapadalnością na nowotwory złośliwe 
zaobserwowano u mężczyzn w raku odbytnicy, prostaty 
i pęcherza moczowego, natomiast u kobiet w raku jelita 
grubego, piersi i endometrium [21].

La Vecchia i  wsp. już w  latach 1983-1992 dokona-
li oceny współwystępowania nowotworów złośliwych 
oraz cukrzycy. W badaniu udział wzięło ponad 10 tys. 
hospitalizowanych chorych na różnego typu nowo-
twory (rejonu głowy i  szyi, przewodu pokarmowego, 
narządów płciowych, układu moczowego, hemato-
logicznych). U  niektórych z  nich cukrzyca została już 
wcześniej rozpoznana. Chorzy ci nie przekroczyli gra-
nicy wieku równego 75 lat, a  nowotwór stwierdzony 
został u nich w roku poprzedzającym badanie. Grupę 
kontrolną stanowiło 8 tys. chorych bez nowotworu 
przyjętych do szpitala z przyczyn innych niż nowotwo-
rowe, niezwiązanych z  zaburzeniami gospodarki wę-
glowodanowej i hormonalnej. Średni wiek tych chorych 
wyniósł 53 lata. Obie grupy poddane były wywiadowi 
lekarskiemu w kierunku współwystępowania cukrzycy. 
Występowanie cukrzycy w  grupie kontrolnej ocenio-
no na 5,1% u mężczyzn oraz 5,4% u kobiet. Natomiast 
w  grupie badawczej współwystępującą cukrzycę naj-
częściej zaobserwowano wśród chorych na nowotwory 
wątroby (16,2% u mężczyzn, 12,3% u kobiet) i trzustki 
(14,4% u  mężczyzn, 9,8% u  kobiet). U  kobiet chorych 
na raka endometrium stwierdzono, że u  ponad 1/5 
z nich występowała cukrzyca. Wśród badanych z cuk-
rzycą wykazano także istotne statystycznie zwiększo-
ne prawdopodobieństwo zachorowania na wyżej wy-
mienione nowotwory złośliwe. W odniesieniu do raka 
wątroby i  trzustki ryzyko względne (RR, ang. relative 
risk) wyniosło odpowiednio 2,8 oraz 2,1 dla obu płci, 
natomiast dla raka endometrium RR było równe 3,4. 

Ryzyko to pozostało podwyższone nawet do 10 lat od 
czasu rozpoznania cukrzycy w przypadku raka wątro-
by i endometrium. Odwrotną zależność zaobserwowa-
no w przypadku zachorowania na raka trzustki, gdzie 
w miarę czasu trwania cukrzycy prawdopodobieństwo 
występowania tego schorzenia istotnie zmalało. Ryzyko 
względne zachorowania na raka trzustki w ciągu pierw-
szych pięciu lat od rozpoznania cukrzycy było równe 
3,2, lecz gdy cukrzyca trwała powyżej 10 lat wartość ta 
zmniejszyła się do 1,3 [22].

Johnson i wsp. również przeprowadzili analizę wy-
stępowania nowotworów u  chorych na cukrzycę typu 
2 wraz z określeniem korelacji czasowej między nimi. 
Według autorów, co zostało udokumentowane w  do-
niesieniu, najwięcej przypadków raka trzustki zostaje 
rozpoznanych w okresie pierwszych miesięcy od zdiag-
nozowania cukrzycy. Zależność ta dotyczyła również 
raka prostaty, płuca, narządu rodnego, wątroby i  je-
lita grubego. Ryzyko względne zachorowania na raka 
trzustki w okresie 3 miesięcy do 1 roku (od rozpoznania 
cukrzycy) wynosi 3,71 i maleje wraz z upływem czasu, 
lecz mimo tego pozostaje istotnie podwyższone (RR 
2,94 w 1-2 roku; 1,78 w 2-3 roku do 1,65 w 3-10 latach 
(p <0,01)). Jednak po okresie 3 miesięcy ryzyko zacho-
rowania nie uległo istotnie statystycznemu zmniej-
szeniu w  odniesieniu do raka endometrium (RR 1,58, 
95% CI 1,28, 1,94), wątroby (RR 2,53, 95% CI 1,93, 3,31) 
i  jelita grubego (RR 1,15, 95% CI 1,05, 1,25) w porów-
naniu do chorych bez cukrzycy. Jedynie w  raku pro-
staty, po okresie 3 miesięcy od rozpoznania cukrzycy, 
ryzyko zachorowania na ten nowotwór zmniejsza się  
(RR 0,82) [23].

W  badaniu przeprowadzonym przez Carstensen 
i wsp. podczas 25 letniej obserwacji badawczej, stwier-
dzono, że chorzy z  cukrzycą typu 2, którzy nie byli 
leczeni egzogenną insuliną są dwukrotnie bardziej 
narażeni na zachorowanie na nowotwory niż osoby 

bez cukrzycy. Dotyczy to w  szczególności pierwszych 
dwóch lat od rozpoznania cukrzycy. Po tym czasie 
stosunek ten maleje do wartości równej 1,15. Natomiast 
wśród chorych otrzymujących insulinę ryzyko pojawie-
nia się raka było jeszcze wyższe niż u chorych bez insu-
linoterapii. Jednak co ciekawe, w miarę upływu czasu, 
ryzyko to zmalało niemal 5-krotnie w ciągu pierwszych 
pięciu lat od rozpoczęcia insulinoterapii. Do nowotwo-
rów, na które zapadalność wśród chorych na cukrzycę 
(otrzymujących i nie otrzymujących insulinę) była naj-
większa należy rak żołądka, wątroby, jelita grubego, 
płuca, trzustki oraz nerki. W odniesieniu do raka pro-
staty ponownie wykazano, że w miarę trwania cukrzy-
cy zapadalność na ten nowotwór maleje [24]. 

Natomiast Rousseau i  wsp. ocenie poddali ponad 
3 tys. mężczyzn z  rozpoznaną chorobą nowotworową 
(m.in. rak przełyku, nerki, pęcherza moczowego, wą-
troby, trzustki, jelita grubego, czerniaka, płuca) i około 
500 losowo wybranych chorych bez rozpoznanej cho-
roby nowotworowej. Wśród grupy kontrolnej cukrzyca 
występowała u  8% chorych. Natomiast w  grupie osób 
z chorobą nowotworową współwystępowanie cukrzycy 
wahało się w granicach 4% (u chorych na czerniaka) do 
24% wśród chorych na raka wątroby. Rak trzustki i rak 
prostaty wystąpił u  kolejno 16,3% i  11,7% chorych na 
cukrzycę. Wykazano, że współwystępująca cukrzyca 
trzykrotnie (RR 3,1) zwiększa zachorowalność na raka 
wątroby i dwukrotnie (RR 2,1) na raka trzustki. Średni 
czas od rozpoznania cukrzycy do wystąpienia nowo-
tworu był różny zależnie od typu nowotworu. W raku 
trzustki czas ten był najkrótszy i  zdecydowana więk-
szość przypadków tego raka została rozpoznana do 
roku od zdiagnozowania cukrzycy, natomiast w  raku 
pęcherza moczowego okres ten był najdłuższy (11 lat 
od rozpoznania cukrzycy). Z kolei zwiększone ryzyko 
raka wątroby było niezależne od długości trwania cuk-
rzycy [25].
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Jedno z najnowszych badań wydaje się dość interesu-
jące. Badanie przeprowadzone przez Prieto i wsp. anali-
zuje wpływ zaburzonego metabolizmu węglowodanów, 
jaki towarzyszy cukrzycy typu 2 z współwystępującym 
rakiem jelita. Wśród 1137 chorych na raka jelita grube-
go cukrzyca występowała u 16% (n=185) z nich, z czego 
do badania zakwalifikowało się 81 chorych. Kryteria 
włączenia do badania były następujące:

• nowotwór złośliwy okrężnicy (pacjenci z  rakiem 
odbytnicy byli wyłączeni z badania)

• stan po operacyjnej resekcji guza pierwotnego (do 
6 miesięcy od badania)

• typ histologiczny nowotworu: gruczolakorak
• niewdrożone leczenie neoadiuwantowe
• nie stwierdzony żaden inny nowotwór 
• brak leczenia immunosupresyjnego
• udokumentowana cukrzyca w  centralnym reje-

strze chorych na cukrzyce / zażywane w przeszło-
ści leki przeciwcukrzycowe / spełnienie kryteriów 
rozpoznawania cukrzycy typu 2 w  czasie groma-
dzenia materiału badawczego. 

Grupę kontrolną stanowiło 79 chorych na raka je-
lita grubego bez towarzyszącej cukrzycy (te same kry-
teria włączenia odnośnie charakterystyki guza). Średni 
wiek pacjentów z  obu grup był podobny (72,9 lat dla 
grupy kontrolnej oraz 76,7 lat dla grupy badawczej), jak 
również rozkład chorych według płci. BMI pacjentów 
również nie wykazało znaczących różnic (23,5 kg/m2 
dla grupy kontrolnej, 25,9 kg/m2 dla grupy badawczej, 
p=0,06). Jednak co warto przytoczyć, w skali sprawno-
ści ECOG (ang. Eastern Cooperative Oncology Group) 
pozwalającej określić stan ogólny i jakość życia pacjenta 
z chorobą nowotworową, istotnie statystycznie większa 
ilość chorych z  grupy badawczej uzyskała wynik ≥1 
w porównaniu do grupy chorych bez cukrzycy (46,9% 
vs. 29,1%, p=0,02). Badanie histopatologiczne guza no-
wotworowego nie wykazało istotnych statystycznie róż-

nic w  stopniu zaawansowania klinicznego nowotworu 
(ang. staging) (p=0,90), jego inwazyjności histologicznej 
(ang. grading) (p=0,73), penetracji do naczyń chłon-
nych (p=0,72), ani wznowy procesu nowotworowego 
(p=0,63) pomiędzy obiema grupami. Śmiertelność 
z  powodu raka jelita grubego również nie okazała się 
wyższa w grupie badawczej (p=0,87) [26].

Podłoże patofizjologiczne i molekularne 
współwystępowania cukrzycy i chorób 
nowotworowych

Zależność pomiędzy zachorowaniem na cukrzycę 
a ryzykiem wystąpienia nowotworu złośliwego nie jest 
jednoznacznie sformułowana i ustalona. Nie mniej jed-
nak, istnieje dużo prób wyjaśnienia tego procesu.

Wiadomo, że glukoza jest podstawowym źródłem 
energii dla komórek nowotworowych i może bezpośred-
nio pobudzać wzrost guza. Badanie Heuson i wsp. zo-
stało przeprowadzone na guzach gruczołów sutkowych 
samic szczura. Autorzy tego badania stwierdzili przy-
spieszenie wzrostu masy guza pod wpływem podawa-
nia im roztworu 10% glukozy. Jeszcze szybszy przyrost 
masy guza zaobserwowali oni w  przypadku łącznego 
podawania glukozy i insuliny [27]. Metabolizm komó-
rek nowotworowych jest nastawiony w głównej mierze 
na aktywność podziałową komórek i cała energia pozy-
skiwana z glukozy wykorzystywana jest do proliferacji, 
kosztem zaniechania innych procesów biochemicznych. 
Zjawisko to opisuje tzw. efekt Warburga, w którym ko-
mórki nowotworowe (w odróżnieniu od prawidłowych 
tkanek), niezależnie od zaopatrzenia w  tlen, zużywają 
niemal całą zawartość glukozy do wytworzenia mlecza-
nu w procesie glikolizy w warunkach beztlenowych. Po-
zwala to na syntezę niezbędnych składowych (amino-
kwasów, nukleotydów i lipidów) dla replikacji komórek. 
Jednocześnie produkcja ATP ulega gwałtownie zmniej-

szeniu (w procesie tym z 1 mola glukozy powstają tylko 
2 mole ATP netto). Dodatkowo duże nagromadzenie 
mleczanu prowadzi do zakwaszenia wewnętrza komór-
ki nowotworowej. Nie upośledza to jednak jej funkcji 
życiowych [28, 29]. 

Stan hiperglikemii niesie ze sobą zwiększoną pro-
dukcję wolnych rodników tlenowych. Przyczyniają się 
one do szeregu zmian biochemicznych i  tworzą tzw. 
nieenzymatyczne końcowe produkty glikacji białek 
(AGE, ang. advanced glycation end-products), które od-
powiedzialne są za kliniczne powikłania cukrzycy (ma-
kro-, mikro-angiopatie, neuropatie). Po ich połączeniu 
ze swoistym receptorem dla AGE (RAGE, ang. receptor 
for AGE), komórka funkcjonuje w warunkach stresu ok-
sydacyjnego, co upośledza jej prawidłowy metabolizm 
i następuje przewaga procesów utleniania [30, 31]. Po-
woduje to tworzenie się wolnych rodników tlenowych 
(ROS, ang. Reactive Oxygen Species) także wewnątrz 
jąder komórkowych, które bezpośrednio uszkadzają 
łańcuch DNA. Następuje m.in. produkcja mutagennie 
działających nieprawidłowych zasad azotowych, two-
rzenie połączeń miedzy nićmi DNA i DNA a białkami. 
W tych warunkach proces karcynogenezy jest znacznie 
bardziej prawdopodobny. Dodatkowo w  badaniach in 
vitro stwierdzono, że ekspresja niektórych onkogenów 
(c-fos, c-myc i H-ras) może być zainicjowana przez nad-
mierną aktywność ROS [32, 33]. 

Białka rozprzęgające (UCPs, ang. uncoupling pro-
teins), będące białkami wewnętrznej błony mitochon-
drialnej, rozprzęgają oddychanie mitochondriów, 
burząc protonowy gradient elektrochemiczny wytwo-
rzony przez łańcuch oddechowy mitochondriów. W mi-
tochondriach UCPs niejako mają za zadanie rozpraszać 
energię swobodną, która pochodzi z  utleniania sub-
stratów oddechowych. Poprzez hamowania uwalniania 
ROS w mitochondriach, zmniejszają one stres oksyda-
cyjny. Tym samym stanowią one istotny punkt kontro-
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lujący równowagę energetyczną komórki i  działający 
protekcyjne na błony komórkowe [34, 35]. Niewyklu-
czone, ze niedobór lub brak UCPs wiąże się z rozwojem 
pewnych rodzajów nowotworów. Jednym z  mechani-
zmów prowadzących do tego efektu jest namnażanie 
się jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB, pro-
wadzącego do transkrypcji genów odpowiedzialnych 
m.in. za zahamowanie apoptozy. Jednym z  nich jest 
wzmożone biosyntezy jednego z  najsilniej działają-
cych antyapoptotycznie genów, tj. Bcl-2 i  przewagę 
przeżywalności i  mnożenia się komórek wadliwych 
genetycznie nad ich śmiercią [36]. W aspekcie leczenia 
cukrzycy typu 2 wykazano, że podtyp 2 białka UCP, 
UCP2 zmniejsza wydzielanie insuliny, stymulowane 
przez glukozę. Dzieje się tak, gdy w komórkach β wysp 
trzustkowych stężenie glukozy jest wysokie, dochodzi 
do jej utleniania i  przesunięcia równowagi ATP/ADP 
w kierunku ATP. Większe stężenie ATP w cytoplazmie 
blokuje kanały potasowe wrażliwe na ATP i powoduje 
depolaryzacje błony komórkowej. Stan ten związany 
jest z otwarciem kanałów wapniowych bramkowanych 
napięciem. Napływ jonów wapnia do komórek prowa-
dzi do wydzielenia insuliny z  gruczołu trzustkowego 
[37]. Postuluje się, że rozprzęganie oddychania mito-
chondrialnego z udziałem białka UCP2 może stanowić 
fizjologiczny element negatywnej regulacji wydzielania 
insuliny, poprzez wpływ na poziom ATP powstających 
z utleniania glukozy w komórkach β trzustki [38, 39].

Insulina wydzielana w odpowiedzi na rosnące stęże-
nie glukozy we krwi, jest jednym z głównych hormonów 
anabolicznych w ustroju. Cechuje się ona dużym poten-
cjałem proproliferacyjnym. Krążąca w  nadmiernych 
ilościach ma zdolność do pobudzania wewnątrzkomór-
kowego szlaku kinazy białkowej aktywowanej mito-
genem MAPK (MAPK, ang. mitogen-activated protein 
kinase), która bierze udział w promocji replikacji i róż-
nicowania komórek [40]. Insulina ma także zdolność 

do aktywacji transferazy farnezylowej – enzymu po-
wodującego zwiększenie dostępności błonowego białka 
Ras – produktu onkogenu RAS [41]. Pisani wykazała, 
że podwyższone stężenie insuliny wiąże się z większym 
ryzykiem raka trzustki, jelita grubego oraz piersi [42]. 
Również wysokie stężenia peptydu C (który wydzielany 
jest razem z insuliną) związane były z progresją i wyż-
szym ryzykiem nawrotu, jak i umieralnością z powodu 
raka piersi i jelita grubego [43]. 

Jednak zdolność insuliny do wiązania się z  recep-
torami dla IGF-1 (IGF-1R) wydaje się być kluczowym 
elementem w patogenezie procesu nowotworzenia. In-
sulina oraz IGF-1 stymulują liczne szlaki metaboliczne 
w komórce aktywujące np. kinazę Akt (inaczej zwaną 
kinazą PKB, ang. Protein kinase B). Zwiększa ona ak-
tywność kinazy mTOR (ang. mammalian target of rapa-
mycin kinase) w komórce, której znaczenie w aspekcie 
działania pronowotworowego jest bardzo duże. Kinaza 
mTOR promuje powstawanie białka uczestniczącego 
w  regulacji cyklu komórkowego, tj. cykliny D1, a  na-
stępnie stymuluje przejście komórki z  fazy G0 do G1 
oraz G1 do S cyklu komórkowego [44]. Wzrost nie-
których nowotworów (np.  raka piersi) może być także 
związany z  nadmiernym stężeniem IGF-1, ekspresją 
i  funkcją receptorów dla insuliny, działając jako bez-
pośredni czynnik wzrostu guza [45-49]. IGF-1 stymu-
luje też produkcję naczyniowego czynnika wzrostu  
(VEGF) [50]. 

Jedno z najnowszych doniesień naukowych pocho-
dzi z 2015 r., w którym Liaw i wsp. postanowili porów-
nać, jaki potencjał nowotworowy ma współwystępująca 
w cukrzycy typu 2 hiperinsulinemia, która nie wystę-
puje w  takim nasileniu w  cukrzycy typu 1. Spośród 
niemal 10 tys. kobiet, które wzięły udział w  badaniu, 
0,04% z nich chorowało na cukrzycę typu 1, natomiast 
7,7% stanowiły chore na cukrzycę typu 2. Wśród reszty 
badanych kobiet cukrzyca nie została zdiagnozowana. 

Wszystkie badane kobiety poddano 6-letniej obserwa-
cji pod kątem wystąpienia u  nich raka piersi. Średnia 
zapadalność na raka piersi w tej grupie wyniosła 0,53%. 
Wśród kobiet na cukrzycę typu 1 rak piersi został roz-
poznany u 0,30% z nich, natomiast w populacji kobiet 
z cukrzycą typu 2 wynik ten był trzykrotnie większy, tj. 
1,10% (p< 0,001). Grupa kobiet bez cukrzycy charakte-
ryzowała się zapadalnością na raka piersi równą 0,48%. 
Ryzyko względne (HR) współwystępowania raka piersi 
i  cukrzycy typu 1 wynosiło 1,01 (CI=0,60-1,71), nato-
miast związek tego nowotworu z cukrzycą typu 2 okre-
ślony był wielkością HR równego 1,13 (CI=1,10-1,16). 
Badanie to pokazuje, że hiperinsulinemia występująca 
głównie w  cukrzycy typu 2 wydaje się mieć większy 
potencjał promujący rozwój guza nowotworowego niż 
hiperglikemia [51].

Insulinooporność, która występuje u ok. 70% osób 
z  nadwagą i  otyłością, determinuje coraz większe wy-
dzielanie insuliny, a  tym samym jej stężenie we krwi. 
Na drodze postreceptorowych szlaków od receptora 
insulinowego, cytokiny prozapalne lub wolne kwasy 
tłuszczowe, uwalniane do krwi z  nadmiernie rozroś-
niętej tkanki tłuszczowej, prowadzą do zahamowania 
aktywacji insulinozależnych transporterów glukozy 
GLUT-4. Tworzy się w  ten sposób „błędne koło”, któ-
re skutkuje narastającą insulinoopornością, nasileniem 
glikemii i kompensacyjną hiperinsulinemią [52].

Związek otyłości z  częstszym występowaniem no-
wotworów o  różnej lokalizacji jest niezaprzeczalny. 
Otyłość zwiększa także umieralność u chorych na cho-
roby nowotworowe [53]. Powoduje ona tzw. subklinicz-
ny stan zapalny w organizmie. Dzieje się to w głównej 
mierze poprzez zaburzenia w wydzielaniu jak i działa-
niu hormonów tkanki tłuszczowej. Stężenie adiponek-
tyny mającej działanie przeciwzapalne i zmniejszające 
insulinooporność maleje na rzecz rosnącego stężenia 
rezystyny i  leptyny oraz cytokin - czynnika martwicy 
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nowotworów α (TNF-α, ang. tumor necrosis factor alp-
ha), interleukiny-6 i białka C-reaktywnego (CRP, ang. 
C-reactive protein) [40, 53, 54]. 

Metformina – nowy, szerszy punkt widzenia na 
ten lek

O  ile pobudzający wpływ insuliny na proces kar-
cynogenezy jest przez naukowców dość dobrze wytłu-
maczalny, o tyle coraz szerzej komentowany jest wpływ 
metforminy na ten proces. Okazuje się bowiem, że ta 
pochodna biguanidu – jednego z  najpopularniejszych 
doustnych leków przeciwcukrzycowych będący lekiem 
pierwszego rzutu w cukrzycy typu 2, może wykazywać 
działanie przeciwnowotworowe i  przeciwstarzeniowe 
[55, 56]. Bannister i  wsp. jako jedni z  pierwszych wy-
kazali, że u chorych z cukrzycą typu 2 leczonych met-
forminą zanotowano nawet o  15% dłuższe przeżycie 
niż u osób bez cukrzycy, nieprzyjmujących metformi-
ny [57]. 

Istnieją pewne hipotezy wyjaśniające te zależności. 
Uważa się, że metformina działa na wzór restrykcji 
kalorycznej, powodując w  konsekwencji zmniejszenie 
stanu energetycznego komórki. Lek ten ma zdolność 
hamowania aktywności kompleksu I  łańcucha odde-
chowego, czego wynikiem jest zmniejszenie produkcji 
ATP. Wzrasta zatem stosunek AMP/ATP, co powoduje 
obniżenie statusu energetycznego komórki. Powyższy 
efekt jest powodem aktywacji kinazy AMPK [58, 59]. 
Regulacja aktywności tej kinazy w  wyniku zmiany 
statusu energetycznego komórki może odbywać się też 
z  pominięciem łańcucha oddechowego. Jest wtedy za-
leżna również od kinazy treoninowo-serynowej LKB1 
[60]. Inaktywacja genu LKB1 u  myszy powoduje wy-
raźny spadek aktywności podjednostek α2 AMPK, przy 
jednoczesnym wzroście zawartości komórkowego AMP 
w stosunku do ATP [61]. Zaktywowana (dzięki metfor-

minie) AMPK powoduje zmniejszenie przekaźnictwa 
w  wewnątrzkomórkowym szlaku kinazy białkowej 
mTOR [62, 63, 64]. Jednocześnie zahamowane zostają 
szlaki różnicowania i proliferacji komórki (ryc. 1). Po-
nadto działanie metforminy polegające na zmniejszeniu 
insulinooporności, poprawie wrażliwości tkanek obwo-
dowych na insulinę oraz zmniejszeniu glikemii i insu-
linemii powoduje zmniejszenie ilości wolnego IGF-1. 
Wyżej wymienione mechanizmy mają niepodważalne 
znaczenie w kontroli metabolicznej cukrzycy i redukcji 
cech zespołu metabolicznego i może to pośrednio przy-
czynić się do mniejszego potencjału nowotworowego 
komórek. Niezależnie od AMPK, metformina powo-
duje również zależnie od białka p53 wzrost ekspresji 
czynnika transkrypcyjnego REDD1. Ten ostatni zostaje 
aktywowany w  odpowiedzi na uszkodzenie DNA ko-
mórkowego i hamuje aktywność kinazy mTOR [65]. 

Metformina może także mieć potencjał hamujący 
migrację komórek nowotworowych poprzez redukcję 
aktywności wybranych metaloproteinaz – enzymów, 
które wykorzystuje guz, aby naciekać otaczające tkanki 
[66]. Nie do wykluczenia jest jej adiuwantowe działanie 
(wzmaganie działania antyproliferacyjnego) w  trakcie 
chemioterapii niektórych nowotworów [67]. 

Działanie przeciwnowotworowe metforminy zosta-
ło ocenione w wielu rodzajach nowotworów. Największe 
znaczenie terapeutyczne przypisuje się jej w  raku wą-
troby, trzustki, raku jelita grubego oraz nowotworach 
ginekologicznych [68, 69, 70]. Li i wsp. badali chorych 
na cukrzycę typu 2 i  stwierdzili, że wśród osób leczo-
nych metforminą ryzyko wystąpienia raka trzustki było 
o  62% niższe w  porównaniu z  badanymi nieprzyjmu-
jącymi tego leku. Takiego efektu nie zaobserwowano 
w trakcie terapii pochodnymi sulfonylomocznika oraz 
egzogenną insuliną, wręcz przeciwnie – u tych chorych 
stwierdzono kolejno 152- i 399-procentowy wzrost ry-
zyka rozwoju nowotworu [71]. Wśród chorych na raka 

jelita grubego ze współtowarzyszącą cukrzycą jedne 
z  ostatnich metaanaliz wskazują, ze metformina nie 
tyle poprawia przeżycie związane z chorobą zasadniczą 
u tych chorych (rakiem jelita grubego), co wydłuża ich 
całkowity czas przeżycia [72]. W innym badaniu prze-
prowadzonym w grupie pacjentów chorujących na raka 
jelita grubego nie zanotowano natomiast istotnych róż-
nic w  klinicznej i  histologicznej charakterystyce guza 
między chorymi na cukrzycę typu 2 leczonych (n=35) 
bądź nie (n=46) metforminą [26]. 

W raku prostaty wpływ metforminy nie został jed-
noznacznie zdefiniowany. W jednym z najnowszych ba-
dań metformina zmniejszała zachorowalność na raka 
prostaty wprost proporcjonalnie do zastosowanej daw-
ki [73].

Obecnie naukowcy oceniają zastosowanie met-
forminy w  terapii nowotworów regionu głowy i  szyi. 
W fazie badań klinicznych jest ocena skuteczności te-
rapeutycznej metforminy połączonej z chemio- i radio-

Ryc. 1. Zależności między nieprawidłowościami 
występującymi w cukrzycy i rolą metforminy w regulacji 
masy guza.

Źródło: oprac. własne.
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terapią w  miejscowo zaawansowanych rakach kolczy-
stokomórkowych (SCC, ang. Squamous cel carcinoma) 
regionu głowy i  szyi. Interesujące jest, że metformina 
działa hamująco na progresję zmian atypowych w obrę-
bie regionu głowy i szyi do raka [74]. Lerner i wsp. opi-
sują 3 przypadki chorych laryngologicznych leczonych 
z  powodu SCC regionu głowy i  szyi, nie chorujących 
na cukrzycę. Pierwszy chory posiadał w wywiadzie rak 
kolczystkomórkowy w jamie ustnej. Z kolei dwóch in-
nych pacjentów miało SCC krtani. U wszystkich trzech 
pacjentów stwierdzono wieloogniskowe, nawracające 
zmiany dysplastyczne w regionach umiejscowienia no-
wotworu. Zastosowana przez okres około 3 lat adiu-
wantowa terapia metforminą spowodowała całkowitą 
lub częściową regresję zmian dysplastycznych, które nie 
wymagały dodatkowych interwencji zabiegowych [75]. 

Podsumowanie

W  pracy autorzy przedstawili wzajemne zależno-
ści pomiędzy współwystępowaniem chorób nowo-
tworowych i  cukrzycy. Niewątpliwie cukrzyca typu 
2 jak i  choroby nowotworowe mają wiele wspólnych 
patogenetycznych cech, o których wspomniano w pra-
cy w sposób jak najbardziej dla czytelnika zrozumiały 
i zwięzły. W przytoczonych badaniach naukowych dość 
silnie udokumentowane jest zwiększone prawdopodo-
bieństwo wystąpienia niektórych typów nowotworów 
(głównie rak wątroby, trzustki, jelita grubego). Zda-
niem autorów, obowiązkiem lekarza jest zachować czuj-
ność onkologiczną per se u pacjenta w każdym wieku, 
w  szczególności w  podeszłym. Jednak wraz z  współ-
towarzyszącą cukrzycą i  innymi czynnikami ryzyka 
(np. nadwaga, otyłość, nikotynizm) czujność ta powin-
na być nieco wzmożona. Jednak pomimo wielu badań 
pokazujących, że zaburzenia metaboliczne obserwowa-
ne w cukrzycy typu 2 mogą przyczyniać się do rozwoju 

nowotworów, to wydaje się, że nie dotyczy to wszyst-
kich nowotworów. Autorzy zwracają szczególną uwagę 
na dużą potrzebę kontynuacji i rozszerzania badań kli-
nicznych w  oparciu o  dokładniejszy dobór chorych i/
lub stosowanych metod badawczych. 
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Diabetes – its role in carcinogenesis

Magdalena Potempa, Paweł Jonczyk, Aleksandra Potempa, 
Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski

Diabetes mellitus and neoplasms are more and more com-
mon medical diagnosis in elderly patients. Coexistence of 
these two states have growing clinical importance. Con-
stantly increased blood glucose concentration followed 
by hyperinsulinaemia are major factors predisposing to 
some types of cancer. Disturbed carbohydrates metabo-
lism is well known in liver, pancreas, colon and gyne-
cological carcinogenesis. It is also possible that diabetes 
can promote other types of cancer. Hyperglycaemia and 
insulin resistance lead to more and more insulin blood 
concentration. This state causes some biochemical and 
molecular changes, especially proproliferative cell action. 
Among diabetic patients carcinogenesis is also associ-
ated with insulin-like growth factor (IGF-1, Insulin-like 
Growth Factor-1) oversecretion. Additionally its receptor 
can be activated by insulin too. Role of IGF-1 per se in 
carcinogenesis is commonly known. In this paper there 
are presented some scientific reports linking diabetes and 
cancer. Authors have also described explanation of their 
interdependence. Moreover authors have reported about 
anti-cancer role of metformin. 
Key words: diabetes, malignant neoplasms, cancer, glucose, in-
sulin
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Zmiany podatności na odwadnianie osadów ściekowych... 
kondycjonowanych dualną metodą chemiczną w zależności 
od warunków flokulacji i dawki polielektrolitu
Kamila Hrut, Tomasz Kamizela

Streszczenie:

Istotą dualnej chemicznej metody jest dawkowanie nie-
organicznego koagulanta w  połączeniu z  organicznymi 
polimerami. Zadaniem koagulantu jest neutralizacja ła-
dunku powierzchniowego cząstek, polielektrolit jest trak-
towany jako czynnik sieciujący, który umożliwia tworze-
nie aglomeratów w układzie.
Ta metoda pozwala uzyskać wymierne wyniki w zmniej-
szeniu uwodnienia osadu i  jakości oddzielonych cie-
czy, jednak ma pewne wady i  ograniczenia. Głównym 
problemem jest niestabilna wydajność, która wymaga 
konieczności dalszych badań w  celu zidentyfikowania 
odpowiednich zmiennych w procesie hybrydowego kon-
dycjonowania. Zapewni to stabilność, niezawodność 
i jeszcze większą efektywność. 
W pracy przedstawiono zmiany podatności na odwadnia-
nie komunalnych osadów ściekowych kondycjonowanych 
dualną metodą chemiczną z  zastosowaniem koagulanta 
PIX 113 i polielektorlitu superfloc C-494.
Słowa kluczowe: odwadnianie osadów ściekowych, dualne 
kondycjonowanie, chemiczne metody kondycjonowania

otrzymano: 13.07.2017; przyjęto: 20.11.2017; opublikowano: 30.03.2018

Wstęp

Osady ściekowe są nieodłącznym elementem pow-
stającym w procesach oczyszczania ścieków. Definiuje 
się je jako wyodrębnioną ze ścieków, zazwyczaj na dro-
dze sedymentacji, organiczno – mineralną fazę stałą 
(Cywiński B. 1972, Wolny L. 2005). W  Polsce w  roku 
2015, zgodnie z danymi GUS, oczyszczalnie komunal-
ne wytworzyły 568 tys. ton suchej masy (GUS, 2016). 
Kluczowym zagadnieniem dla gospodarki osadowej, 
niezależnie od przyjętego układu technologicznego, jest 
m.in. konieczność zmniejszenia uwodnienia osadów, 
które sięga nawet 99%. Tak duża zawartość wody w osa-
dach wiąże się ze znaczną ich objętością, co utrudnia 
przeróbkę i  uniemożliwia ostateczne zagospodarowa-
nie (Wolny L. 2005). Zasadniczymi procesami prowad-
zącymi do zmniejszenia objętości osadów (zmniejsze-
nia uwodnienia) są zagęszczanie i  odwadnianie, przy 
czym odwadnianie można uznać za strategiczny proces 
wpływający na ostateczne zagospodarowanie osadów 
w formie np. rolniczego wykorzystania bądź spalania.

Z  uwagi na strukturę i  właściwości osadów, niez-
będne jest ich kondycjonowanie. Poprawa zdolności 
osadów do oddawania wody następuje w wyniku zmi-
an fizyko-chemicznych i  właściwości fazy rozproszo-
nej i  rozpraszającej, a  prowadzących do rozluźnienia 
wiązań między cząsteczkami wody i fazy stałej (Poded-
worna J. i in. 2008, Ciborowski M. i in. 2014)

Kondycjonowanie to szereg możliwych do zastoso-
wania metod fizycznych, chemicznych oraz biologicz-
nych, a  także ich kombinacji (Urbaniak M. 1997, Po-
dedworna J. i in. 2008, Bień J. i in. 2011, Mowla D. i in. 
2013). Za przykłady metod można podać zastosowanie 
substancji strukturotwórczych takich jak gips, węgiel 
brunatny czy popiół lotny, które zmniejszają ściśliwość 
osadów i poprawiają ich filtrowalność (Qi Y. i  in 2011, 
Kowalczyk M. 2012, Mowla D. i in. 2013).

Podstawowymi i  konwencjonalnymi metodami 
kondycjonowania osadów są metody chemiczne oparte 
na zastosowaniu związków (Podedworna J. i  in. 2008, 
Bień i in. 2011, Bień i in. 2016): 

• nieorganicznych – koagulanty, sole żelaza i glinu, 
• organicznych – polielektrolity, metoda polimery-

czna, wielkocząsteczkowe polimery organiczne 
z grupą funkcyjną nadającą związkowi charakter 
kationowy, anionowy bądź niejonowy.

W chwili o obecnej dominująca metodą kondycjo-
nowania osadów na oczyszczalniach ścieków jest zasto-
sowanie wyłącznie polielektrolitów.

Wśród badanych i testowanych metod chemicznego 
kondycjonowania na uwagę zasługuje metoda dualna 
oparta na dozowaniu koagulantu, a następnie polielek-
trolitu. W metodzie tej koagulantowi przypisuje się pr-
zede wszystkim działanie neutralizujące ładunki elekt-
ryczne na  powierzchni cząstek. Polielektrolit, ogólnie, 
działa jako czynnik mostkujący lub sieciujący, co um-
ożliwia tworzenie się aglomeracji cząstek stałych (Cibo-
rowski M. 2010, Kamizela T. i in. 2013). Zakłada się, że 
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metoda ta ma główne zastosowanie dla osadów trudno 
odwadnialnych. Mogą być to osady o szerokim udziale 
biomasy, osady słabo przefermentowane, a także o dużej 
procentowej zawartości frakcji koloidalnej i drobnej za-
wiesiny. W przypadku takich osadów stosowanie tylko 
polimerów do  kondycjonowania nie przynosi wystar-
czających efektów technologicznych i  ekonomicznych 
(Kamizela T. i in. 2014, Ciborowski M. i in. 2014). 

Ogólnym celem dualnej metody koagulant-polielek-
trolit jest uzyskanie najmniej porowatych i najbardziej 
gęstych aglomeratów, a tym samym najmniej wiążących 
wodę. Dualne kondycjonowanie znajduje się w  fazie 
aplikacyjnej-testowej. Stwierdza się jednak, że jego sku-
teczność jest zależna od charakterystyki osadów i ciągu 
technologicznego (Ciborowski M. i  in. 2014, Hrut K. 
i  in. 2015). Metoda ta jest także przedmiotem testów 
laboratoryjnych dążących do określenia wpływu istot-
nych zmiennych procesowych na sprawność odwadni-
ania osadów.

W  artykule przedstawiono wyniki badań doty-
czących zmian podatności przefermentowanych osa-
dów komunalnych na odwadnianie w  zależności od 
zastosowanego sposobu preparowania (metoda poli-
meryczna, metoda dualna), czasu flokulacji osadów 
z koagulantem oraz zastosowanej dawki polielektrolitu. 

Cel i zakres badań

Podstawowym celem badań było określenie możli-
wości zastosowania dualnego kondycjonowania jako 
metody umożliwiającej zwiększenie podatności osadów 
na odwadnianie. Planując i prowadząc badania wzięto 
również pod uwagę określenie wpływu czasu flokulacji 
osadów ściekowych z zastosowanymi substancjami che-
micznymi. Kolejny cel cząstkowy dotyczył możliwości 
ograniczenia dawki polielektrolitu w sposobie dualnego 
kondycjonowania. 

Zakres badań obejmował:
• oznaczenie podstawowej charakterystyki pobra-

nych osadów, w tym suchej masy, masy organicz-
nej, pH oraz zasadowości,

• wyznaczenie optymalnych dawek środków kondy-
cjonujących na bazie testów czasu ssania kapilar-
nego (CSK) oraz przesączalności,

• badanie podatności na odwadnianie osadów kon-
dycjonowanych polielektrolitem z  wykorzysta-
niem testu CSK, testu przesączalności oraz filtracji 
próżniowej,

• badanie podatności na odwadnianie osadów dual-
nie kondycjonowanych, z uwzględnieniem zmien-
nych warunków flokulacji osadów z koagulantem 
i polielektrolitem. 

Substrat badań

Badaniom poddano osady przefermentowane, które 
pobrano z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w wo-
jewództwie śląskim. Jest to oczyszczalnia o  średniej 
przepustowości 45 tys. m3/d, do której dopływają ścieki 
bytowo - gospodarcze i przemysłowe. Osady pobierane 
były z instalacji wymienników ciepła. Próbki pobierano 
w okresie od października do grudnia 2016 roku, w od-
stępach 3 tygodniowych. Podstawową charakterystykę 
badanych osadów przedstawiono w tabeli 1.

Metody analityczne

Podczas badań wykorzystano następujące metody:
• Oznaczanie strat przy prażeniu suchej masy osadu 

według PN-EN 12879:2004,
• Oznaczanie suchej pozostałości i zawartości wody 

według PN-EN 12880:2004,
• Oznaczenie pH i zasadowości PN-91/C-04540.05,

• Oznaczenie czasu ssania kapilarnego (CST) PN-
-EN 14701-1:2007,

• Oznaczanie oporu właściwego filtracji PN EN 
14701-2: 2013-07,

• Oznaczenie przesączalności (filtracji grawitacyjnej 
osadów na sączku), według metodyki przedstawio-
nej w źródłach literaturowych (Boruszko D. 2001, 

Tab. 1. Podstawowe właściwości fizykochemiczne 
badanych osadów

min. – wartość minimalna, max. – wartość maksymalna, śr. – śred-
nia arytmetyczna, σ – odchylenie standardowe

Parametr min. max. śr. σ

sucha masa [g/dm3] 20,9 23,46 22,93 1,52

sucha masa organiczna 
[% s.m.]

61,8 66,4 64,81 1,72

uwodnienie [%] 97,63 98,59 97,85 0,37

pH 7,17 7,86 - -

zasadowość  
[mg CaCO3/dm3]

1965 3090 2520 497

Rys. 1. Zestaw do oznaczania przesączalności 

Źródło: Podedworna J. i in. 2007.

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.030.20-00024
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Podedworna 2007). Badanie to, polega na kontroli 
objętości filtratu w  określonych odstępach czasu. 
Do wykonania testu wykorzystano sączki o śred-
nicy 15 z  bibuły Whatmann 1. Na przygotowany 
sączek umieszczony w  lejku wlewano po 100 cm3 
badanych osadów. Czas pomiaru w teście przesą-
czalności wynosił 30 minut (rys. 1). 

Wykresy, oraz obliczenia statystyczne (wartości mi-
nimalne, maksymalne, średnie, odchylenie standardo-
we) wykonano w programie Microsoft Excel 2010.

W  celu kondycjonowania osadów wykorzystano 
słabo-kationowy polielektrolit (Kationowy poliak-
rylamid) Superfloc® C-494. Polielektrolit dozowano 
w formie roztworu o stężeniu 0,1%. W badaniach zas-
tosowano koagulant mineralny PIX 113 (Fe2(SO4)3) 
o zawartości żelaza ogólnego 11,8 +/-0,4% (http://www.
kemipol.com.pl/produkt/podprodukt/ kemira-pix-113, 
http://www.ccc-group.com/products-freevisionserver.
html?l=s&p=28) . 

W poniższej tabeli (tab. 2) zestawiono dawki maso-
we i objętościowe reagentów. Koagulant PIX 113 daw-
kowany był w  stałej dawce objętościowej wynoszącej 
2 cm3/dm3 osadów. Dawki objętościowe polimeru wy-
nosiły 120 cm3/dm3 w  pierwszym etapie i  90 cm3/dm3 

w  drugim. Zastosowane dawki wynikały z  doboru 
dokonanego na bazie CSK i  testu przesączalności, co 
przedstawiono w  części artykułu dotyczącej wyników 
badań.

Badania prowadzono w 3 kombinacjach. W kombi-
nacji A osady kondycjonowano konwencjonalną meto-
dą polimeryczną (polielektrolit). Kombinacja B i  C to 
sposób dualnego preparowania realizowany poprzez 
sekwencję dozowania koagulantu PIX 113, a  następ-
nie polielektrolitu. Różnica pomiędzy kombinacjami 
B i C dotyczyła zastosowanego czasu flokulacji osadów 
z PIX-em, odpowiednio 60 sek. i 24 godziny. Warunki 
prowadzenia eksperymentu przedstawiono na rysun-

ku 2. W badaniach, w ramach każdej z kombinacji, zas-
tosowano 2 etapy (etap 1, etap 2). W pierwszym etapie 
zastosowano optymalną dawkę polielektrolitu, w etapie 
drugim dawkę niższą od optymalnej o  25%. Badania 
prowadzono na próbkach osadów o  objętości 1 dm3 
każda.

Omówienie wyników

Dobór dawki polielektrolitu

Na podstawie testu czasu ssania kapilarnego oraz 
przesączalności dokonano doboru optymalnej dawki 
polielektrolitu dla badanych osadów (rys. 3, 4). Za da-
wkę optymalną na bazie wskazań CSK uznano 4,04 g/
kg s.m., po zastosowaniu której czas ssania kapilarnego 
wynosił średnio 145 s. Spadki wartości CSK wraz z dals-
zym wzrostem ilości dozowanego polimeru nie uznano 
za znaczące. Na podstawie testu przesączalności wyko-
nanego na próbkach osadów o objętości 100 cm3 każda 
podobnie jak w  przypadku CSK za dawkę optymalna 

Dawka środ-
ka kondycjo-
nującego

min. max. śr. σ

PIX 113

Dawka  
objętościowa
[cm3/dm3]

2,0

Dawka  
masowa
[kg/kg s.m.]

0,129 0,146 0,133 0,13

C-494

Dawka  
objętościowa
[cm3/dm3] 
(etap1/etap2)

120/90

Dawka  
masowa 
[g/kg s.m.] 
(etap1/etap2)

3,89/2,98 4,31/3,35 4,04/3,03 0,27/0,26

Tab. 2. Stosowane dawki reagentów

min. – wartość minimalna, max. – wartość maksymalna,  
śr. – średnia arytmetyczna, σ – odchylenie standardowe

 

5 

 

5.1. 

Kombinacja A 
• Mieszanie 24 h (200 

rpm) 
• Dawkowanie 

polielektrolitu 
•  C - 494 (Cp =0,1%) 

• Badanie podatności na 
odwadnianie  

Kombinacja B 
• Mieszanie 24 h (200 

rpm) 
• Dawkowanie PIX 113 

(0,14kg/kg s.m.) 
• Mieszanie 60 s (400 

rpm) 
• Dawkowanie 

polielektrolitu  
• C - 494 (Cp =0,1%) 

• Badanie podatności na 
odwadnianie 

Kombinacja C 
• Dawkowanie PIX 113 

(0,14kg/kg s.m.) 
• Mieszanie 60 s (400 

rpm) 
• Mieszanie 24 h (200 

rpm) 
• Dawkowanie 

polielektrolitu  
• C - 494 (Cp =0,1%) 

• Badanie podatności na 
odwadnianie 

Rys. 2. Schemat postępowania badawczego 
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polielektrolitu uznano 4,04 g/kg s.m. Zastosowanie 
większych dawek polielektrolitu nie spowodowało is-
totnego wzrostu objętości filtratu, co więcej przy dawce 
7,06 g/kg s.m. zaobserwowano efekt przedawkowania 
(spadek objętości filtratu). 

Analiza podatności osadów na odwadnianie

Uzyskane wyniki CSK wskazywały, że najlepszą po-
datność na odwadnianie miały osady kondycjonowane 
PIX-em i polielektrolitem (kombinacja B i C) zwłaszcza 
przy zastosowaniu dawki optymalnej polimeru (etap 

1). Efektywność dualnego kondycjonowania uzależnio-
na była jednak od czasu flokulacji. Flokulacja osadów 
z  koagulantem PIX w  czasie 60 sek. była najlepszym 
rozwiązaniem technologicznym (kombinacja B). Ws-
tępnie stwierdzono, że w przypadku badanych osadów, 
metoda dualnego kondycjonowania, może poprawić 

Rys. 3. Dobór optymalnej dawki polielektrolitu na podstawie testu CSK

Rys. 4. Dobór dawki polielektrolitu na podstawie testu przesączalności

Rys. 5. Zależność czasu ssania kapilarnego od sposobu preparowania i dawki 
polielektrolitu

Rys. 6. Zależność uwodnienia końcowego osadów UK od sposobu preparowania 
i dawki polimeru
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odwadnianie, lecz nie będzie możliwa redukcja dawek 
zastosowanych polielektrolitów. 

Test czasu ssania kapilarnego jest często stosowany 
zwłaszcza w  praktyce laboratoryjnej. Podkreśla się, że 
jest to oznaczenie mało pracochłonne, niemniej jednak 
nie odzwierciedla warunków odwadniania mechanicz-
nego, które zachodzi pod wpływem przyłożonej siły. 
Bardziej wiarygodną metodą charakteryzującą podat-
ność osadów na odwadnianie są testy z wykorzystaniem 
filtracji próżniowej i  oznaczane wartości uwodnienia 
końcowego placka filtracyjnego oraz oporu właściwego 
filtracji. 

Najmniejsze uwodnienie końcowe placka filtracyj-
nego UK uzyskano dla osadów preparowanych w kom-
binacji B i C, w etapie 1 (optymalna dawka polielektro-
litu). W pozostałych przypadkach wyniki uwodnienia 
końcowego wahały się w  granicach 95-96% (rys. 6). 
Analizując wartości UK stwierdzono, że zastosowanie 
dualnego kondycjonowania jest uzasadnione zwłaszcza 
w sposobie łączącym koagulant PIX z dawką optymal-

na polielektrolitu przy krótkotrwałej sekwencji dozo-
wania i  mieszania (kombinacja B). Istotna uwaga do-
tyczy ogólnie osiąganych wartości uwodnienia placka 
filtracyjnego. W przedmiotowej literaturze, niezależnie 
od zastosowanego urządzenia do odwadniania osa-
dów w  skali technicznej (prasy taśmowe czy wirówki) 
czy laboratoryjnej, podawane są zazwyczaj wartości UK 
powyżej 80%. W porównaniu do uzyskanych wyników 
należy stwierdzić, że badane osady należały do grupy 
bardzo trudno odwadnialnych.

Trudno odwadnialny charakter badanych osadów 
potwierdzają wartości oporu właściwego filtracji (rys. 
7). Zgodnie z  normą PN-EN14701-2, jedynie osady 
o oporze mniejszy niż 5·1012 m/kg można uznać za filtro-
walne na skalę przemysłową. Osady niepreparowane 
oraz kondycjonowane polielektrolitem (Kombinacja A) 
charakteryzowała wyższa niż podana w normie wartość 
progowa filtrowalności. Najlepsze efekty osiągnięto sto-
sując metodę hybrydową z 60 sekundowym mieszaniem 
osadów z koagulantem oraz optymalną dawką polielek-

trolitu (kombinacja B, etap 1). Stosując ten sposób kon-
dycjonowania uzyskano najniższy opór filtracji wynos-
zący 0,54·1012 m/kg, kwalifikujący osady jako podatne 
na filtrację. W odniesieniu do kombinacji B i C stwierd-
zono również, że czas flokulacji istotnie nie wpływał 
na wartość oporu właściwego filtracji. Istotnym czyn-
nikiem zmniejszającym wartości r było zastosowanie 
polielektrolitu w dawce optymalnej.

Równolegle do powyższych testów wykonywano 
pomiar przesączalności (rys. 8). Zauważono, że metoda 
kondycjonowania, oraz dawka polimeru mają istotny 
wpływ na objętość filtratu.

Dla osadów kondycjonowanych optymalną dawką 
polielektrolitu (rys. 8) najkorzystniejsze efekty osiąg-
nięto stosując kombinację B. Objętość filtratu wyniosła 
21  cm3, podczas gdy w  przypadku osadów kondycjo-
nowanych wyłącznie polielektrolitem (kombinacja A) 
jej wartość była równa 14,5 cm3. Podobną zależność 
stwierdzono w  przypadku osadów kondycjonowanych 
z użyciem obniżonej dawki polimeru (rys. 9). Dla naj-

Rys. 7. Zależność oporu właściwego filtracji od sposobu preparowania i dawki polielektrolitu Rys. 8. Przesączalność badanych osadów
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korzystniejszej kombinacji B objętość filtratu była rów-
na 14 cm3.

Należy zwrócić uwagę, że stosowana dawka polie-
lektrolitu miała znaczący wpływ na  objętość filtratu. 
Zastosowanie dawki obniżonej (etap 2) spowodowało, 
że objętość filtratu dla najkorzystniejszej kombinacji 
B uległa zmniejszeniu o 37% w porównaniu z tą samą 
kombinacją w  etapie 1. Dla osadów preparowanych 
wyłącznie polimerem różnica ta sięgnęła ok. 70%. War-
to też zwrócić uwagę, że w obu etapach długoś flokulac-
ji osadów z  koagulantem nie miała istotnego wpływu 
na opisywany parametr. Zatem należy uznać, że kluc-
zowym jest zastosowanie dualnej chemicznej metody 
kondycjonowania z  zastosowaniem optymalnej dawki 
polimeru, długość flokulacji można uznać, za nieistot-
ną zmienną. 

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza 
się, że dualne kondycjonowanie jest efektywnym spo-
sobem poprawy podatności osadów na odwadnianie niż 
metoda polimeryczna.

Czas flokulacji osadów z  substancjami chemiczny-
mi przekładał się również na skuteczność badanych 
metod. Flokulacja osadów z koagulantem, prowadzona 
w  czasie 24  godzin, powodowała ograniczenie efektu 
kondycjonowania w metodzie dualnej. Podobne efekty 
osiągnęli Kamizela i  Hrut (Hrut, Kamizela 2015). Po-
kreślić należy, że korzystniejsze jest 24 godzinne mies-
zanie osadów w celu ich odgazowania, niż 24 godzinna 
flokulacja z  koagulantem. Najlepsze efekty osiągnięto 
stosując metodę hybrydową z  60 sekundowym mies-
zaniem osadów z koagulantem oraz optymalną dawką 
polielektrolitu (kombinacja B, etap 2). Ta kombinacja 
czynników umożliwiała obniżenie o ok. 70% czasu ssa-
nia kapilarnego w stosunku do metody polimerycznej. 

Uwodnienie końcowe i opór właściwy filtracji były niżs-
ze odpowiednio o 6 i 93%. 

Zwrócić należy uwagę na zastosowanie metody 
dualnej w  najkorzystniejszej kombinacji B w  połącze-
niu z  obniżoną o  25% dawką polielektrolitu (etap  2). 
Ten sposób kondycjonowania umożliwił uzyskanie 
pewnych, korzystniejszych efektów w stosunku do do-
zowania wyłącznie polimeru (kombinacja A  etap  1). 
Porównując powyższe uzyskano zmniejszenie cza-
su ssania kapilarnego o  19%, uwodnienia końcowego 
placka filtracyjnego o 2% oraz oporu właściwego filtrac-
ji o 90%. Nie były to jednak mocne przesłanki do wnios-
kowania o  znaczącej poprawie podatności osadów na 
odwadnianie. Niemniej jednak świadczą one o potenc-
jale aplikacyjnym metody dualnej.

Badania przesączalności osadów, dostarczyły 
również, tych samych wniosków. Wykonany test pr-
zesączalności określany jest jako prosty i  szybki test 
doboru rodzaju i  dawki środka kondycjonującego. 
Stwierdza się jednak, że przesączalność może stanowić 
uzupełniający i wiarygodny test również w określaniu 
podatności na odwadnianie kondycjonowanych osa-
dów. 

Planuje się przeprowadzenie dalszych badań na 
metoda dualną, z  wykorzystaniem innych rodzajów 
koagulantów i polielektrolitów. Za istotny element od-
wadniania kondycjonowanych dualnie osadów uznano 
również jakość wód odciekowych jak i  aspekt ekono-
miczny.

Podziękowania

Praca naukowa finansowana ze środków na badania statutowe BS – PB 
401/301/11 oraz BS/MN – 401 – 303//17
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Changes of susceptibility to dewatering of sewage sludge 
conditioned by dual chemical method depending on 
flocculation conditions and polyelectrolyte dose

Kamila Hrut, Tomasz Kamizela

The essence of the dual chemical method is the dosage of 
inorganic coagulant in  combination with organic poly-
mers. The purpose of coagulant is to neutralize the sur-
face charge of the particles, the polyelectrolyte is treated 
as a crosslinker, which allows the formation of agglomer-
ates in the system. This method gives beneficial results in 
reducing  of  hydration and the quality of the separated 
liquid, but has some drawbacks and limitations. The main 
problem is unstable productivity, which requires further 
research to identify the  relevant variables in the hybrid 
conditioning process. This will ensure stability, reliability 
and even greater efficiency. 
The susceptibility to  dewatering of  municipal sewage 
sludge conditioned via  the dual chemical method using 
the PIX 113 iron coagulant and the medium cationic or-
ganic polymer Superfloc C-494 was presented.
key words: dual conditioning, chemical methods of condition-
ing, dehydration of sewage sludge
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Interwencje behawioralne jako technika wspierająca 
zmniejszenia zużycia energii w domach studenckich
Podsumowanie stanu wiedzy oraz analiza możliwości zastosowania wybranych 
interwencji w domach studenckich w Polsce
Martyna Mokrzecka

Streszczenie:

W procesie projektowania i użytkowania budynków pro-
ekologicznych zużycie energii jest szczególnie istotne. 
O ile w fazie budowy obiektu główny nacisk kładzie się na 
rozwiązania technologiczne, o tyle podczas jego użytko-
wania podejmuje się próby pro środowiskowej aktywiza-
cji mieszkańców.
Celem artykułu jest podsumowanie opisanych w  lite-
raturze światowej interwencji behawioralnych przepro-
wadzonych w domach studenckich. W artykule opisano 
dziewięć interwencji przeprowadzonych w  latach 2007-
2016. Miały one na celu zmniejszenie zużycia energii 
dzięki stosowaniu określonych technik motywacyjnych 
i  edukacyjnych wśród mieszkańców akademików. Owe 
techniki i  ich efektywność posłużyły jako tło do badań 
ilościowych wykonanych w jednym z polskich miasteczek 
studenckich. Badania wykonane na próbie N=213 wyka-
zały, które z proponowanych przez autora interwencji są 
akceptowalne przez mieszkańców domów studenckich. 
Wyniki badań wskazują nowe możliwości oszczędzania 
energii w domach studenckich w Polsce.
Słowa kluczowe: interwencje behawioralne, domy studenckie, 
zużycie energii, budynki proekologiczne

otrzymano: 16.08.2017; przyjęto: 20.11.2017; opublikowano: 30.03.2018

Wstęp – wpływ zachowań mieszkańców na 
zużycie energii w budynku

Na zużycie energii cieplnej i elektrycznej w budyn-
ku mają wpływ następujące zmienne: klimat, rodzaj 
przegród zewnętrznych, systemy zastosowane w  bu-
dynku, sposób jego użytkowania i zarządzania, jakość 
warunków wewnątrz oraz zachowania użytkowników 
(Polinder, Spiekman et al. 2015). Większość wymienio-
nych czynników można zdefiniować w fazie projektowej 
budynku i na ich podstawie, korzystając z narzędzi do 
symulacji energetycznych, oszacować zużycie energii 
w obiekcie. Symulacje energetyczne stanowią matema-
tyczne odzwierciedlenie fizycznych cech budynku. Zu-
życie energii zmierzone w ten sposób jest podstawą do 
przyznawania np. certyfikatów LEED czy BREEAM. Sy-
mulacje opierają się na serii wprowadzanych do progra-
mu danych, takich jak lokalizacja obiektu, zastosowane 
w budynku materiały i systemy (wentylacji, ogrzewania, 
klimatyzacji) oraz na serii wprowadzonych założeń. Te 

założenia dotyczą m.in. schematów użytkowania bu-
dynku, czyli szacowania, ile czasu i w jakich godzinach 
będą w nich użytkownicy, w jaki sposób ustawią tem-
peraturę w pomieszczeniu czy o której godzinie zapalą 
światło. Rzeczywista wartość tych założeń jest jednak 
zależna od indywidualnych preferencji i zachowań da-
nych użytkowników. Są one trudne do przewidzenia, co 
wpływa na dokładność symulacji. Badania zajmujące 
się porównywaniem projektowego (symulacyjnego) zu-
życia energii z  faktycznym, wynikającym z monitoro-
wania istniejącego budynku, pokazują różnice między 
tymi dwoma wartościami, która w  pewnym stopniu 
tłumaczona jest właśnie „nieprogramowym” zachowa-
niem użytkowników w obiekcie (Branco, Lachal et al. 
2004, Emery i Kippenhan 2006, Gill, Tierney et al. 2010). 
Wpływ czynnika ludzkiego uwidacznia się również 
podczas monitoringu zużycia energii w  istniejących, 
podobnych do siebie budynkach. Do badań dobiera się 
obiekty o tej samej lokalizacji oraz metrażu, zbliżonych 
materiałach budowlanych i  wykończeniowych, stanie 
technicznym, liczbie mieszkańców. Wyniki badań po-
kazują, że różnice między poszczególnymi, podobny-
mi pod względem cech fizycznych, budynkami sięgają 
kilkudziesięciu procent. Znacząca część z nich wynika 
z  indywidualnych wyborów i  zachowań mieszkańców 
(Socolow 1978, Palmborg 1986, Andersen 2012). 

De Groot, Spiekman i  Opstelten (De Groot 2008) 
wyróżniają następujące czynniki wpływające na beha-
wioralny aspekt zużycia energii w budynkach mieszkal-
nych:

• liczba i wiek mieszkańców,
• ilość czasu jaką mieszkańcy spędzają w budynku,
• dochód,
• częstość brania kąpieli/pryszniców,
• zachowania związane z ogrzewaniem (preferowa-

na temperatura, liczba ogrzewanych pomieszczeń 
w mieszkaniu),

mgr inż. arch. Martyna Mokrzecka:  
Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska

DOI: 10.24131/3247.170305
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• zachowania związane z  wentylacją (preferowane 
ustawienia wentylacji, otwieranie okien),

• użytkowanie elektronicznych urządzeń,
• motywacje do oszczędzania energii,
• styl życia.
O ile część czynników stanowi pewną stałą (liczba 

i wiek mieszkańców czy dochód), o tyle reszta jest zwią-
zana z przyzwyczajeniami i  indywidualnym zachowa-
niem. Te zachowania i przyzwyczajenia mogą być mo-
dyfikowane np.  przez wpływ na wiedzę, przekonania 
czy preferencje osiągany przez działania marketingowe, 
informacyjne, doradcze (Vlek i Steg 2007). W literatu-
rze poświęcono wiele miejsca na badanie efektywności 
rozwiązań behawioralnych, które prowadzą do redukcji 
zużycia energii w gospodarstwach domowych, domach 
studenckich czy miejscach pracy. Obszerna recenzja in-
terwencji behawioralnych przeprowadzonych w gospo-
darstwach domowych między rokiem 1977 a 2004, wy-
konana przez Abrahamse et al. (Abrahamse, Steg et al. 
2005) pozwoliła jej na wyszczególnienie cech, które są 
istotne dla efektywności interwencji. Jest to po pierwsze 
diagnoza problemu, czyli identyfikacja zachowań, które 
wpływają negatywnie na zużycie zasobów oraz ustale-
nie, dlaczego zachowania pro-środowiskowe nie są dla 
mieszkańców budynku atrakcyjne.

W zależności od diagnozy opracowuje się scenariusz 
interwencji, która powinna adresować zdiagnozowane 
wcześniej zachowania oraz ich determinanty. Inter-
wencja powinna być skrojona na miarę, tzn. dostoso-
wana do określonej grupy użytkowników, z  uwzględ-
nieniem charakterystycznych dla niej cech, takich jak: 
wiek, poziom wiedzy na temat energii i środowiska, to 
czy w swoich codziennych wyborach kierują się przede 
wszystkim czynnikami finansowymi. 

Jako, że ograniczeniem dla efektywności rozwią-
zań behawioralnych jest różnorodność grupy docelowej 
i związana z tym trudność z odpowiednim dopasowa-

niem interwencji, postanowiono sprawdzić efektyw-
ność interwencji behawioralnych w budynkach, których 
mieszkańcy posiadają o  wiele więcej cech wspólnych 
niż w standardowych gospodarstwach domowych. Do 
badań zostały wybrane domy studenckie. 

Cel niniejszej pracy jest dwojaki. Pierwsza część 
pracy stanowi przegląd badań empirycznych mających 
na celu redukcję zużycia energii w domach studenckich. 
Przegląd ma na celu ustalenie, jakie interwencje były 
już wykonywane i z jakim rezultatem. W drugiej części 
pracy podsumowane zostaną badania ankietowe wyko-
nane w jednym z polskich domów studenckich. Badania 
ankietowe miały na celu ustalenie stopnia zaintereso-
wania studentów poszczególnymi interwencjami, wy-
typowanymi podczas przeglądu badań. 

Wyniki badań ankietowych mogą służyć jako punkt 
wyjścia do opracowania scenariuszy eksperymentu tere-
nowego. Wiedząc, które interwencje zyskały akceptacje 
mieszkańców, istnieje możliwość dostosowania scena-
riuszy eksperymentów przeprowadzonych dotychczas 
(głównie w  Stanach Zjednoczonych) do lokalnych re-
aliów. Zgodnie z  założeniami teoretycznymi, dostoso-
wanie interwencji do określonej grupy użytkowników 
powinno pozytywnie wpłynąć na jej efektywność.

Metoda

Badania literaturowe objęły kilkanaście periody-
ków naukowych z tematyki psychologii środowiskowej 
i zrównoważonego rozwoju w kontekście szkół wyższych 
oraz architektury. W rezultacie oparto się na dziewięciu 
badaniach opublikowanych w renomowanych, recenzo-
wanych czasopismach naukowych, wykonanych w  la-
tach 2007-2016. Aby badanie zostało przyjęte do analizy 
musiało spełnić kryteria, takie jak: odpowiednia grupa 
docelowa – mieszkańcy domów studenckich, scenariusz 
badania zakładający odniesienie zmierzonych efektów 

badania do punktu referencyjnego, zmierzonego przed 
rozpoczęciem badania. Wybrane badania zostały skla-
syfikowane na podstawie podziału na interwencje op-
arte na zmiennych poprzedzających (ang. antecedent 
interventions) i  interwencje oparte na zmiennych wy-
nikowych (ang. consequence interventions). Podział ten 
został zaproponowany przez Gellera et al. (Geller, Berry 
et al. 1990) i zaadaptowany m.in. przez Abrahamse et al. 
(Abrahamse, Steg et al. 2005). 

• Interwencje poprzedzające to: zobowiązanie, usta-
lenie celu, informacja, warsztat, kampania medial-
na, audyt, modelowanie. 

• Interwencje wynikowe to: feedback (feedback cią-
gły, komparatywny), nagradzanie (zachęty finan-
sowe i niefinansowe, gryfikacja).

Ze względu na specyfikę domów studenckich, nie 
wszystkie wyszczególnione interwencje są zasadne do 
przeprowadzenia. W  związku z  tym analizowane in-
terwencje to głównie działania z  zakresu warsztatu, 
wskazówek, zobowiązania, feedbacku i  nagradzania. 
Ze względu na to, że wiele interwencji przeprowadzo-
nych w  domach studenckich zawiera więcej niż jeden 
typ działań, trzecią grupę interwencji określono jako 
mieszaną. 

Badania ilościowe zostały wykonane na grupie 
dwóch tysięcy mieszkańców, czterech domów studen-
ckich, zlokalizowanych na kampusie przy ulicy Wittiga 
we Wrocławiu. Poziom realizacji próby wyniósł około 
11% (213 wypełnionych i  ukończonych kwestionariu-
szy). Kwestionariusze były dystrybuowane w akademi-
kach na kampusie przy ulicy Wittiga w  dniach 16-18 
czerwca 2015 roku. Udział w badaniu był dobrowolny. 
Kwestionariusze były w większości wypełniane w stre-
fach wejściowych domów studenckich, w  przygotowa-
nych wcześniej do tego celu miejscach. Studenci mieli 
możliwość zadawania pytań osobom przeprowadzają-
cym badanie oraz wyjaśniania niejasności związanych 



Interwencje behawioralne jako technika wspierająca zmniejszenia zużycia energii w domach studenckich | Martyna Mokrzecka | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2017 39

N
AU

KA
KR

Ó
TK

O
SZ

KO
ŁA

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2017 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2017

ze sformułowaniami zawartymi w  kwestionariuszu. 
Ankieta składała się z  pięciu części i  zawierała czter-
dzieści sześć pytań dotyczących szeroko rozumianych 
proekologicznych przekonań, nawyków i  opinii. Pyta-
nia dotyczące zmian w  domach studenckich to pyta-
nia od 35. do 38. Były to pytania zamknięte, na które 
studenci udzielali odpowiedzi w pięciostopniowej skali 
(zdecydowanie tak, raczej tak, nie wiem, raczej nie, zde-
cydowanie nie). Pytanie 35. dotyczyło chęci zaangażo-
wania studentów w segregację śmieci, przy zapewnieniu 
odpowiednich pojemników we wspólnych kuchniach 
(obecnie segregacja śmieci jest utrudniona ze względu 
na brak takich pojemników i  bardzo ograniczoną po-
wierzchnię na przechowywanie odpadów w modułach). 
Pytanie 36. dotyczyło chęci wzięcia udziału w warszta-
tach uczących, jak oszczędzać energię i wodę w akade-
miku. Pytanie 37. dotyczyło chęci udziału w programie, 
w  którym oszczędności energii i  wody byłyby wyna-
gradzane niefinansowymi korzyściami (np.  darmo-
wym obiadem na stołówce). Pytanie 38. dotyczyło chę-
ci udziału w konkursie między akademikami, którego 
przedmiotem miałoby być oszczędzanie energii lub pra-
widłowa segregacja odpadów. W pytaniu nie sprecyzo-
wano rodzaju nagrody, określono jednak, że byłaby to 
nagroda zbiorcza dla całego akademika. 

Przegląd interwencji behawioralnych w domach 
studenckich

Interwencje oparte na zmiennych poprzedzających

Warsztat i delegat

W brytyjskich badaniach Emeakaroha et al. (Eme-
akaroha, Ang et al. 2014) badano różnice efektywności 
między zastosowaniem feedbacku a  zastosowaniem 
feedbacku połączonego z  warsztatem dostosowanym 

do mieszkańców akademika. Badanie przeprowadzo-
no w  ośmiu kontrolnych i  ośmiu badanych akademi-
kach. W tych drugich wykorzystano wizualny feedback 
w  czasie rzeczywistym (dostępny internetowo) i  dele-
gata (osobę z akademika, która pokazywała mieszkań-
com, jak oszczędzać energię, pomagała w interpretacji 
feedbacku i motywowała). W akademikach kontrolnych 
uczestnicy mieli dostęp do feedbacku w czasie rzeczy-
wistym, o którym raz w tygodniu przypominał im au-
tomatyczny email. W  badanych akademikach miesz-
kańcy przez cztery tygodnie eksperymentu zmniejszyli 
zużycie energii o 37% w stosunku do punktu odniesie-
nia sprzed interwencji – 1360,49 kWh. Akademiki kon-
trolne w tym samym czasie osiągnęły redukcję o 3,5%, 
co przekłada się na 165,00 kWh mniej zużytej energii.

Zobowiązanie i wskazówki

Badania Karp, McCauley i  Byrne (Karp, McCau-
ley et al. 2016) polegały na wyodrębnieniu dwóch grup 
po około 60 studentów i przeprowadzeniu z ich udzia-
łem dwóch różnych scenariuszy interwencji. Studenci 
w obydwu grupach zobowiązali się do zmiany określo-
nych zachowań (np. niezostawiania urządzeń w trybie 
standby, używania jednego urządzenia elektroniczne-
go na raz). Następnie w  całym budynku rozwieszono 
plakaty ze wskazówkami, jak oszczędzać energię i  jak 
dotrzymać zobowiązań. W połowie trwania interwen-
cji do członków obydwu grup wysłano maila z przypo-
mnieniem o ich zobowiązaniach. W jednej z grup do-
datkowo zastosowano feedback, wizualizując na dwóch 
ekranach ich grupowe zużycie energii. Grupa, która 
podjęła zobowiązanie i  otrzymała wskazówki zwięk-
szyła zużycie energii w stosunku do punktu bazowego 
o 6,9%. Natomiast grupa, która dodatkowo otrzymała 
feedback zmniejszyła zużycie w  stosunku do punktu 
bazowego o 3,5%.

Kampania, warsztaty, zobowiązanie, wskazówki

W  ramach konkursu organizowanego między 
uczelniami kanadyjscy badacze – Senbel, Douglas 
i Blair (Senbel, Ngo et al. 2014) – rozszerzyli jego formu-
łę o  interwencje poprzedzające. Wykorzystując media 
społecznościowe stworzyli aplikację, która pozwalała 
na zaangażowanie się w akcje edukacyjne na kampusie. 
Były to np. indywidualne lub grupowe wydarzenia celu-
jące w zmniejszenie zużycia energii, zwiększające świa-
domość mieszkańców i podkreślające sens zbiorowych 
wysiłków studentów jako społeczności. Akcje oraz oso-
by, które wzięły w nich udział były widoczne w aplika-
cji. Uczestnicy otrzymywali punkty za zaangażowanie. 
Studenci mogli:

• podjąć zobowiązanie na temat określonych zacho-
wań, które wykonają danego dnia,

• wziąć udział lub zorganizować warsztat, spotka-
nie mające na celu zwiększenie świadomości, lub 
podjęcie wspólnych działań na rzecz zmniejszenia 
zużycia energii,

• nakręcić film, w  którym dzielą się wskazówkami 
jak oszczędzać energię,

• angażować się w działania polityczne, informować 
o decyzjach podejmowanych przez lokalne władze, 
lobbować za zmianą przepisów.

Wyniki pokazały, że w czasie trzech tygodni trwania 
interwencji studenci oszczędzili 454,70 kWh (16,31%). 
Wykazano również utrzymanie zmniejszenia zużycia 
energii o ok. 6% w okresie pokonkursowym. 

Interwencje oparte na zmiennych wynikowych

Feedback i nagradzanie

Wśród interwencji opartych na zmiennych wyniko-
wych jedną z częściej spotykanych metod jest gryfika-
cja, czyli użycie mechaniki znanej z gier do zachęcania 
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Brytyjskiej zaowocował redukcją zużycia o ok. 2% (38 
kWh) (Senbel, Ngo et al. 2014).

Feedback

Na podstawie badań przeprowadzonych w domach 
studenckich przez Teresę Chiang et al. (Chiang, Mevle-
vioglu et al. 2014) wykazano, że wizualizacja zużycia 
energii przekłada się na zmniejszenie jej zużycia. Pod-
czas sześciotygodniowego eksperymentu w  pokojach 
brytyjskiego akademika zamontowano ekrany wy-
świetlające zużycie energii przez studentów w  czasie 
rzeczywistym. W zależności od typu wizualizacji (nu-
meryczny, w postaci wykresów, w postaci emotikonów) 
wahała się skala redukcji zużycia, jednak w  każdym 
przypadku nastąpiło zmniejszenie zużycia. Średnia re-
dukcji wynosiła 7,7% w stosunku do punktu referencyj-
nego.

Interwencje mieszane

Sintov et al. (Sintov, Dux et al. 2016) przeprowadziła 
interwencję, w której zawarte zostały: wskazówki, okre-
sowy feedback w postaci raportów, wizualizacja zużycia 
energii w  czasie rzeczywistym i  konkurs. Interwencje 
rozpoczęło spotkanie informacyjne i  ankieta. Następ-
nie w  budynku dystrybuowano informację na temat 
zasad konkursu, przewidzianych nagród oraz wska-
zówki, w  jaki sposób oszczędzać energię. Przez trzy 
tygodnie prowadzono konkurs, w  którym mieszkań-
cy rywalizowali między sobą obniżając indywidualne 
zużycie energii oraz zużycie energii dla całego piętra. 
Po pierwszym i drugim tygodniu konkursu uczestnicy 
otrzymali raporty, które detalicznie opisywały ich zu-
życie energii w ciągu ostatniego tygodnia. Dodatkowo, 
w lobby budynku, ustawiono interaktywny ekran, któ-
ry w czasie rzeczywistym wizualizował zużycie energii 
uczestników. Interwencje zakończyło ogłoszenie wyni-
ków konkursu – przewidziano nagrodę indywidualną 

i  dla całego piętra. Przeprowadzono również ankietę 
ewaluacyjną. Interwencję ukończyło 33 mieszkańców. 
Podczas konkursu zredukowali oni zużycie energii 
o średnio 6,4% zaoszczędzając 3158 kWh energii. 

W  badaniach Bekkera et.al (Bekker, Cumming et 
al. 2010) podczas trzytygodniowej interwencji zasto-
sowano wskazówki, feedback okresowy oraz konkurs. 
Uczestników badania podzielono na mieszkańców aka-
demika kontrolnego (326 mieszkańców) i interwencyj-
nego (190 mieszkańców). Przez trzy tygodnie prowa-
dzono pomiary ustalające punkt odniesienia w zużyciu 
energii. Następnie ogłoszono konkurs. Rozmieszczono 
około 90 naklejek w budynku interwencyjnym (zawie-
rających wskazówki, jak oszczędzać energię), a w lobby 
umieszczono plakat z  rysunkiem termometru, który 
pokazywał postępy studentów w oszczędzaniu energii. 
Plakat był codziennie aktualizowany. W zależności od 
osiągniętego poziomu oszczędności, studentom ofero-
wano różne nagrody. W efekcie, mieszkańcy akademi-
ka, w  którym przeprowadzono interwencje, zreduko-
wali zużycie o  11% w  nocy i  16% w  dzień. Natomiast 
mieszkańcy budynku kontrolnego o  4% w  dzień 7% 
w nocy.

W badaniach Bloodhart et al. (Bloodhart, Swim et 
al. 2013) połączono warsztaty i wskazówki z konkursem 
mającym na celu zmniejszenie zużycia energii. W tym 
przypadku nagroda nie była finansowa (ogłoszenie 
zwycięzcy w  uniwersyteckiej gazecie). Badanie prze-
prowadzono w 15 akademikach. W ośmiu zatrudniono 
i  przeszkolono tzw. eko-reprezentantów – studentów, 
którzy uczyli mieszkańców, w jaki sposób zmieniać na-
wyki, tak, aby oszczędzać wodę i energię. Konkurs mię-
dzy akademikami trwał dwa tygodnie. W kawiarni na 
kampusie prezentowano dzienne zestawienie zużycia 
energii w każdym z akademików. 

Wykazano, że domy studenckie, w których działali 
eko-reprezentanci zredukowały zużycie energii o  3,1-

ludzi do zmiany zachowań w sytuacjach nie będących 
grami. Badania Peteresena et al. (Petersen, Shunturov et 
al. 2007) wykonane na próbie N=1612 polegały na dwu-
tygodniowym eksperymencie, podczas którego domy 
studenckie rywalizowały między sobą, zmniejszając 
zużycie energii elektrycznej. Redukcję zużycia energii 
o  55% osiągnęły domy studenckie, w  których w  cza-
sie rzeczywistym wizualizowano konsumpcje energii 
na monitorach rozmieszczonych na każdym piętrze. 
O  31% zmniejszyło się zużycie energii w  domach stu-
denckich, w których wprowadzono cotygodniowe, tra-
dycyjne (papierowe) zestawienie zużycia energii dla ca-
łego budynku.

W 2010 roku w Kanadzie zorganizowano narodowy 
konkurs oszczędzania energii na kampusach akademi-
ckich (CCN – campus conservation national). Od tego 
czasu jest on organizowany corocznie, zyskując coraz 
większą popularność, także w USA. W 2010 roku wzięło 
w nim udział 38 uniwersytetów, zaoszczędzając w okre-
sie trzech tygodni trwania konkursu 508 kWh energii. 
W 2015 było to już 125 uczelni i szkół oraz 1 900 000 
kWh zaoszczędzonej energii. Formuła jest następują-
ca: konkurs trwa trzy tygodnie. Uczelnie zgłaszają swój 
udział i we własnym zakresie planowały jego formułę. 
Elementem łączącym jest feedback i  wizualizacja zu-
życia energii. Wyniki są prezentowane na dedykowa-
nej platformie internetowej. Analizując wyniki z  roku 
2014 i 2015 zdecydowana większość uczestników osiąga 
redukcję na poziomie mniejszym niż 9%. Rekordziści 
oszczędzają około 20% energii elektrycznej. Wykorzy-
stując cykliczność konkursu w 2011 wykonano badania 
Senbel, Douglasa i Blaira, które opisano w kategorii in-
terwencji poprzedzających. Naukowcy odnieśli się do 
punktu bazowego, za który uznali konkurs organizo-
wany rok wcześniej. Sam konkurs (bez wprowadzonych 
później interwencji poprzedzających), przeprowadzo-
ny w 2010 roku, w przypadku Uniwersytetu Kolumbii 
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4,2% w trakcie trwania konkursu i 2,9-3,3% przez dwa 
pokonkursowe tygodnie. W sumie zaoszczędzono 8536 
kWh energii. W akademikach, w których nie było eko-
-reprezentanta zużycie energii wzrosło w drugim tygo-
dniu o 2,6%, a w kolejnych o 1,0-1,9%.

Podsumowanie

W  tabeli nr  1 zestawiono przeanalizowane inter-
wencje. Kolorem zielonym zaznaczono najbardziej 
efektywne, natomiast szarym najmniej efektywne. 
W  badaniach opartych na zmiennych wynikowych, 
czyli takich, które zakładają, że obecność pozytywnych 
lub negatywnych konsekwencji wpływa na zachowania 
(Abrahamse, Steg et al. 2005) najbardziej efektywna 
okazała się interwencja Petersena (Petersen, Shunturov 
et al. 2007), która jednocześnie jest najbardziej efek-
tywną interwencją w całym zestawieniu. W porówna-
niu do interwencji kanadyjskich, wspomnianych jako 
tło badań Senbel et al, zwraca uwagę duża dyspropor-
cja w  osiągniętych rezultatach (55% osiągnięty przez 
Petersena do średniej redukcji 8-9% w  kanadyjskim 
konkursie CCN). Ze względu na cykliczność i duże za-
interesowanie konkursem CCN, próba kanadyjska jest 
zdecydowanie większa niż Petersena. Należy jednak 
wziąć pod uwagę dużą dowolność w formule konkursu 
oraz brak zaplecza naukowego. Brakiem zaplecza na-
ukowego nie można jednak tłumaczyć wyników Sintov 
(Sintov, Dux et al. 2016) i Bekkera (Bekker, Cumming 
et al. 2010), gdzie zastosowano różne interwencje (za-
równo poprzedzające, jak i wynikowe) jednak rdzeniem 
badania w  obu przypadkach był konkurs. Wyniki – 
6-11% ograniczenia zużycia również sugerują, że wynik 
Petersena mógł być jednorazowym osiągnięciem, a nie 
redukcją, której można standardowo oczekiwać wy-
bierając ten scenariusz interwencji. Z kolei interwencja 

Chiang (Chiang, Mevlevioglu et al. 2014), w której ba-
daczka skoncentrowała się na badaniu różnych typów 
wizualizacji zużycia energii pokazuje, że na efektyw-
ność interwencji wpływa nie tylko scenariusz, ale także 
sposób przeprowadzenia badania – w  tym przypadku 
graficzny typ wizualizacji. 

Dwa kolejne badania – Bloodhart (Bloodhart, Swim 
et al. 2013) i Emeakaroha (Emeakaroha, Ang et al. 2014) 
porównywały różnice w  efektywności strategii opar-
tych na jednym lub dwóch typach zmiennych – omó-
wionych już wynikowych i  poprzedzających (takich, 
które wpływają na jedną lub więcej zmiennych, zanim 
nastąpi określone zachowanie, np.  na wiedzę, której 
zwiększenie może wpłynąć na zachowanie). W  obu 
przypadkach interwencje oparte na zmiennych poprze-
dzających i  wynikowych miały zdecydowanie wyższą 
efektywność niż te, oparte wyłącznie na zmiennych wy-
nikowych. Interesujące jest porównanie badań Karpa 
(Karp, McCauley et al. 2016) i Parece (Parece, Younos 
et al. 2013). Badania Karpa, wykonane na niewielkiej 
próbie wykazały, że prawdziwe jest dość logiczne zało-
żenie, że bardziej efektywną interwencją jest połączenie 
wskazówek i  indywidualnych zobowiązań studentów 
(dotyczących redukcji zużycia energii) z  regularnym 
feedbackiem na temat zużycia, niż same zobowiązania 
i wskazówki pozbawione feedbacku. W kontrze do tych 
wyników stoją badania Parece, który wykazał, iż same 
wskazówki połączone z  warsztatami skutkują 18% re-
dukcją zużycia (te same wskazówki z różnymi rodzaja-
mi feedbacku to zdecydowanie mniejsza redukcja zuży-
cia). 

Badania ilościowe wykonane na kampusie 
studenckim 

Badania ilościowe zostały wykonane na kampu-
sie studenckim zlokalizowanym przy ulicy Wittiga 

i  Wróblewskiego we Wrocławiu. Kampus składa się 
z pięciu domów studenckich Politechniki Wrocławskiej. 
Łączna liczba mieszkańców wynosiła w czasie badania 
około 2000 mieszkańców. Badanie wykonano w dniach 
16-18 czerwca 2015 roku. Kwestionariusz ankiety za-
wierał czterdzieści sześć pytań. Na podstawie badań li-
teraturowych dotyczących interwencji behawioralnych 
w domach studenckich, mieszkańcom zadano pytania 
dotyczące ich chęci wzięcia udziału w określonych in-
terwencjach behawioralnych. 

W  ankiecie wzięło udział 211 osób, w  tym 123 
mężczyzn i  88 kobiet, co stanowi odpowiednio 58,3% 
i  41,7%. Badani studiowali na: pierwszym, drugim 
i czwartym roku studiów (odpowiednio 22,3%, 22,3%, 
21,7%). Mniej licznie reprezentowany był trzeci oraz 
piąty rok studiów (17,1%, 11,8%). Doktoranci to naj-
mniejsza grupa badanych – 3,8%. Poszczególne domy 
studenckie były w badaniu reprezentowane na podob-
nym poziomie. Najwięcej uczestników badania miesz-
kało w  domu studenckim pierwszy rok – 37,7% bada-
nych. 21,1% mieszkało w  akademiku drugi rok. Dwa 
z  czterech akademików przeszło w  ostatnich latach 
gruntowny remont, z  którym wiązał się montaż pod-
liczników wody i prądu w modułach mieszkalnych. To 
oznacza, że mieszkańcy akademika T-15 i  T-19 płacą 
rachunki za zużycie wody i  energii, natomiast miesz-
kańcy akademików T-16 i T-17 ich nie płacą. Studenci 
w niewyremontowanych akademikach płacą stałą kwo-
tę, niezależnie od tego, ile wody i energii zużyją. Wiąże 
się to z  obserwowalnym większym zużyciem mediów 
w tych akademikach (Mokrzecka 2016).

Pierwsze pytanie w  serii interwencji dotyczy-
ło chęci segregowania śmieci, przy założeniu, że we 
wspólnych kuchniach na piętrach akademika pojawią 
się specjalne kontenery (obecnie segregacja jest dla 
studentów utrudniona, ze względu na ograniczoną ilość 
miejsca w  pokojach). 52,9% studentów deklarowało 
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Tabela 1. Zestawienie interwencji behawioralnych w domach studenckich
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zdecydowaną chęć segregacji. Około 39 procent 
było raczej zdecydowanych na segregowanie śmieci. 
Odpowiedzi „nie wiem”, „raczej nie”, „zdecydowanie 
nie” stanowiły, odpowiednio, 2,8%, 2,8% i 2,3%. Jeżeli 
przy rozkładzie odpowiedzi uwzględnimy poszczególne 
lata studiów, to najwięcej (97%) odpowiedzi pozytyw-
nych „zdecydowanie tak” i „raczej tak” udzieliły osoby 
studiujące na trzecim roku studiów, jednocześnie nie 
udzielając żadnej odpowiedzi negatywnej. Najmniej 
odpowiedzi pozytywnych udzieliły osoby studiujące 
na czwartym roku – 87%. Pierwszy i drugi rok odpo-
wiadały podobnie – ok. 93% odpowiedzi pozytywnych 
i ok. 5% negatywnych. Osoby studiujące na piątym roku 
studiów w 92% deklarowały chęć segregacji, natomiast 
8% studentów nie było zainteresowanych segregacją 
(odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie”). Dzieląc 

studentów pod względem płacących i  niepłacących za 
media można zauważyć, że 93% płacących studentów 
chce segregować odpady. Z kolei wśród studentów nie-
płacących, segregować odpady chce 90%. 

Pytanie 36. dotyczyło chęci udziału w warsztatach 
pokazujących jak oszczędzać energię i wodę w akade-
miku. 9% mieszkańców zdecydowanie nie wzięłoby 
w nich udziału, 41% pytanych raczej nie wzięłoby udzia-
łu w takich warsztatach. Zdecydowanych na udział było 
6,7% studentów, a częściowo zdecydowanych na udział 
25% studentów. Jeżeli przy rozkładzie odpowiedzi weź-
miemy pod uwagę lata studiów, to najbardziej zaintere-
sowani warsztatami byli studenci trzeciego roku (41% 
pozytywnych odpowiedzi), następnie piątego (38% 
pozytywnych odpowiedzi). 27% studentów pierwsze-
go roku oraz 23% studentów czwartego roku wzięłoby 

w nich udział. Przeważały jednak odpowiedzi negatyw-
ne (odpowiednio: 47% pierwszego roku, 54% drugiego 
roku, 50% trzeciego roku, 53% czwartego roku i 38% pią-
tego roku). Zwraca uwagę znaczący procent odpowiedzi 
„nie wiem”. Tak odpowiedziało około 25% pierwszego, 
czwartego i  piątego roku. Przy podziale na studentów 
płacących i niepłacących za media widać wyraźne róż-
nice: wśród płacących 41% zareagowało pozytywnie 
na możliwość wzięcia udziału w  warsztacie, wśród 
niepłacących tylko 25% odpowiedzi było pozytywnych.

Pytanie 37. było pytaniem o zainteresowanie wzię-
ciem udziału w  interwencji, w  której studenci przez 
określony czas wypełniają zobowiązania, dotyczące 
zmniejszenia indywidualnego zużycia energii lub wody. 
W zależności od efektywności wypełnienia zobowiązań 
uczestnicy otrzymują różnego rodzaju bonusy, np. dar-
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mowy posiłek w stołówce lub bilet do kina. Ponad 60% 
studentów deklarowało zdecydowaną chęć udziału 
w takiej interwencji. Odpowiedzi pozytywnych udzie-
liło ponad 90% badanych. Rozkład odpowiedzi przy 
podziale na lata studiów jest bardzo zbliżony – 96% 
pozytywnych odpowiedzi wśród pierwszego roku stu-
diów, 92% wśród drugiego, 94% wśród trzeciego, 91% 
wśród czwartego i  92% wśród piątego. Osoby płacące 
i niepłacące odpowiadały podobnie (93% pozytywnych 
odpowiedzi wśród osób niepłacących, 94% wśród osób 
płacących). 

Ostatnim pytaniem było pytanie o konkurs. Studen-
ci zostali zapytani o chęć wzięcia udziału w rywalizacji 
między akademikami, której celem byłoby zmniejsze-

nie zużycia energii, lub poprawna segregacja odpadów. 
Konkurs zakładał rywalizację zespołową, tzn. zaan-
gażowanie jak najwięcej liczby osób z każdego akade-
mika. Nagroda miała być również grupowa, a  zatem 
przekazana społeczności, a nie indywidualnym osobom 
(np.  dodatkowe wyposażenie do sal wspólnych). 31% 
mieszkańców kampusu zdeklarowało zdecydowaną 
chęć udziału, 35% było raczej zdecydowanych. Nega-
tywne nastawienie do udziału wykazało 7% badanych. 
Rozkład pod względem lat wyglądał następująco: 1 rok 
studiów – 69% pozytywnych, drugi rok – 73% pozytyw-
nych, trzeci rok – 66% pozytywnych, czwarty rok – 48% 
pozytywnych, piąty rok – 66% pozytywnych. 67% osób 
płacących rachunki za media odniosło się pozytyw-

nie do konkursu, przy 66% pozytywnych odpowiedzi 
wśród osób niepłacących.

Pod względem statystycznym, przy podziale na 
grupy ze względu na lata studiów, różnice między po-
szczególnymi latami nie były istotne. Biorąc pod uwagę 
kontrolę płacy, pojawiły się istotne statystycznie różnice 
między studentami płacącymi i niepłacącymi, w przy-
padku deklarowanej chęci wzięcia udziału w  warszta-
cie. t (208) = -1.903, p = 0,058, Cohen’s d = 0.27. Średnia 
dla grupy płacącej wyniosła M = 2,96, odchylnie stan-
dardowe wyniosło 1,17. Średnia dla grupy niepłacącej 
wyniosła M = 2,65, odchylnie standardowe wyniosło 
1,08.

Wnioski 

Badania ilościowe na kampusie studenckim Wittiga 
zostały zrealizowane w celu oszacowania zainteresowa-
nia studentów aktywnym udziałem w  poszczególnych 
interwencjach behawioralnych, dotyczących zmniej-
szenia zużycia energii. Na podstawie badań literatu-
rowych ustalono jakie interwencje i  z  jakim skutkiem 
zostały już zastosowane w środowisku domów. Ograni-
czeniem analizowanych badań są stwierdzone rozbież-
ności w  wynikach interwencji o  podobnym scenariu-
szu oraz zbyt mała liczba badań, w tym posiadających 
nominalne wyniki dotyczące redukcji zużycia energii 
przeprowadzonych w domach studenckich. Z uwagi na 
to, że wśród przeprowadzonych interwencji najczęściej 
stosowano formułę konkursu (pojawił się on w  pięciu 
badaniach, a  w  czterech skutkował redukcją zużycia 
wahającą się od 3% do 55%), zapytano studentów o chęć 
udziału w takim konkursie. Formuła rywalizacji i moż-
liwość wygranej oceniona została jako atrakcyjna dla 
mieszkańców badanych akademików, gdyż ponad 60% 
badanych zareagowało pozytywnie na udział w  ta-
kiej interwencji. Z  kolei zobowiązanie, które pojawiło 

Rys. 1. Rozkład procentowy odpowiedzi studentów na poszczególne pytania
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Rys. 2. Rozkład procentowy odpowiedzi na poszczególne pytania z podziałem na pozytywne (zdecydowanie tak, raczej tak), 
neutralne (nie wiem), negatywne (zdecydowanie nie, raczej nie)

się w dwóch analizowanych badaniach, wydaje się być 
najszerzej akceptowalną formą interwencji w badanych 
domach studenckich. Ponad 90% pytanych zareagowa-
ło chęcią udziału w  takim wydarzeniu. Najmniej ak-
ceptowalną formą interwencji okazał się być warsztat, 
pokazujący możliwości zmniejszenia zużycia energii. 
Około 50% pytanych negatywnie zareagowało na taką 
formę interwencji. 

Negatywna reakcja na udział w warsztacie czy kursie 
pokazującym jak oszczędzać surowce, może być zwią-

zana z koniecznością poświęcenia czasu na taką formę 
interwencji oraz brakiem gratyfikacji, która pojawiła się 
w  dwóch pozostałych pytaniach (konkurs – nagrody, 
zobowiązanie – obiady w  stołówce). Przeprowadzone 
badanie miało na celu sprawdzenie deklarowanej chę-
ci udziału studentów w poszczególnych interwencjach. 
Może ono służyć jako punkt wyjścia do opracowania 
scenariusza eksperymentu, w  którym zostanie spraw-
dzona rzeczywista efektywność implementacji poszcze-
gólnych strategii behawioralnych w polskim kontekście. 
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Applying behavioral interventions to support energy 
conservation in student dormitories. The state of art review 
and implementation analysis of selected interventions, 
performed in Polish student dormitories

Martyna Mokrzecka

In the process of construction and maintenance of pro-
ecological buildings, energy usage is a  considerable is-
sue. During the construction phase, the attention is given 
mainly to technical aspects of building energy consump-
tion, whereas during the maintenance phase the behav-
ioral interventions can be introduced to encourage build-
ing inhabitants to live in proecological way. 
The purpose of the article is to summarize behavioral in-
terventions performed in student residences. In the pa-
per nine interventions are described, dating from 2007 
to 2016. The interventions aim to encourage students to 
reduce energy consumption by using certain education 
and motivation technics. These technics and their effec-
tiveness serve as a  background for quantitative analysis 
performed in selected Polish student housing. Research 
done on sample of 213 students shows interventions that 
are acceptable for Polish students. The results indicate 
new possibilities for energy savings in Polish student dor-
mitories.
Key words: behavioral interventions, student dormitories, en-
ergy usage, proecological buildings
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Ocena oporności bakterii na biocydy...  
jako przykładowy eksperyment, przydatny w odkrywaniu 
nowych zjawisk z zakresu mikrobiologii
Marta Książczyk, Bożena Futoma-Kołoch, Gabriela Bugla-Płoskońska

Streszczenie:

Mikrobiologia, jako dynamicznie rozwijająca się dzie-
dzina nauk biologicznych stanowi wyzwanie dla mło-
dych naukowców. Często nowe, niewyjaśnione zjawiska, 
są trudne do zrozumienia dla uczniów i  studentów. Za-
stosowanie eksperymentu laboratoryjnego, jako metody 
edukacyjnej pozwala nie tylko na przedstawienie w bar-
dziej przystępny sposób materiału dydaktycznego, ale 
pobudza uczniów do pracy twórczej. Niniejszy artykuł 
ma na celu ukazanie eksperymentu, jako użytecznej me-
tody w nauczaniu przedmiotów z zakresu mikrobiologii, 
na przykładzie własnych badań prowadzonych nad opor-
nością bakterii z rodzaju Salmonella na biocydy. Praca ta 
jest przykładem metody kształcenia, z  wykorzystaniem 
badań eksperymentalnych, jako atrakcyjnej dla ucznia 
i studenta formy nauczania o nowych zależnościach mi-
krobiologicznych, tj. zagadnienia adaptacji bakterii do 
obecnych w  środowisku biocydów. Aktywna forma na-
uki pobudza do myślenia, analizy danych i  wyciągania 
właściwych wniosków. Eksperyment laboratoryjny jest 
wyzwaniem dla ucznia, studenta, jak i  dla nauczyciela, 
umożliwiając obustronny rozwój.
Słowa kluczowe: eksperyment, biocyd, oporność, MIC (ang. 
Minimal Inhibitory Concentration)

otrzymano: 9.02.2016; przyjęto: 7.12.2017; opublikowano: 30.03.2018

Wstęp

Nauki biologiczne są źródłem wiedzy o środowisku, 
wszelkich procesach biologicznych i wszystkich organi-
zmach żywych w tym nas – ludzi, pozwalają na zgłębie-
nie zależności panujących na Ziemi, zarówno między 
środowiskiem biotycznym, jak i  abiotycznym. Wiedza 
ta pozwala zrozumieć otaczający nas świat, funkcjo-
nowanie naszych własnych organizmów, jak i biologię 
i  ekologię innych istot żywych, co wykorzystuje się 
w  medycynie, przemyśle oraz wielu różnych dziedzi-
nach życia (Giordan, 2007). Dlatego też, odpowiednia 
edukacja z  zakresu przedmiotów przyrodniczych za-
równo na poziomie szkolnictwa podstawowego, gimna-
zjalnego, ponadgimnazjalnego, jak i wyższego, zwłasz-
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cza na kierunkach specjalistycznych, ma bardzo duże 
znaczenie w  kreowaniu prawidłowych postaw, zacho-
wań i  świadomości społeczeństwa, w  tym przyszłych 
biologów. Ze względu na swój niezwykle dynamiczny 
rozwój, nauki przyrodnicze w  zakresie dydaktyki na-
uczania stanowią obecnie duże wyzwanie zarówno dla 
badaczy, jak i nauczycieli (Paśko, 2012; Potyrała, 2011). 
Mikrobiologia wydaje się szczególnie istotną dyscypli-
ną nauk biologicznych, ze względu na znaczącą rolę mi-
kroorganizmów w kształtowaniu środowiska, wpływie 
na zdrowie ludzi, zwierząt, jak i współzależności z  in-
nymi organizmami żywymi. Od czasu, gdy Antoni van 
Leeuwenhoek (XVII w.) po raz pierwszy zaobserwował 
bakterie przy użyciu własnoręcznie skonstruowane-
go mikroskopu, dokonano niewyobrażalnego postępu 
w zakresie wiedzy o mikroorganizmach. Odkryto anty-
biotyki (XX w.) zwalczające bakterie, a niedługo potem 
zaobserwowano pogłębiające się zjawisko antybiotyko-
oporności bakterii. Dziś wiemy, że bakterie mogą two-
rzyć złożone, trójwymiarowe konsorcja zwane biofil-
mami (Russell, 2004). Co więcej, ciągle opisuje się nowe 
gatunki bakterii lub serowary w obrębie już opisanych 
wcześniej gatunków. Zróżnicowanie mikroorganizmów 
jest wręcz niezwykłe, tak jak ich zdolności adaptacyjne 
i przystosowawcze. W związku z ogromnym potencja-
łem, drzemiącym w  naukach przyrodniczych, zwłasz-
cza w mikrobiologii, programy dydaktyczne w tych dy-
scyplinach muszą być ciągle uaktualniane i poszerzane 
(Giordan, 2007). Jednakże to, co jest najbardziej istotne, 
to zachęcanie uczniów i  studentów do samodzielnego 
poszukiwania, odkrywania zagadnień przyrodniczych. 
Jest to niezwykle ważny nurt w szkolnictwie wyższym 
na kierunkach biologicznych, by nauka polegała nie 
tylko na podawaniu znanych już sformułowań i treści, 
ale na zdobywaniu wiedzy poprzez działanie (Giordan, 
2007; Potyrała, 2011). W  zakresie nauk biologicznych, 
najlepszym sposobem aktywnego nauczania poprzez 

DOI: 10.24131/3247.170306
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samodzielną weryfikację, wykrywanie czy udowadnia-
nie problemów badawczych jest metoda eksperymental-
na.

Mianem eksperymentu określa się metodę badaw-
czą, której kluczowym elementem jest celowa modyfi-
kacja obserwowanego zjawiska, przez co możliwe staje 
się zbadanie praw natury i określanie korelacji pomię-
dzy poszczególnymi elementami, uwzględnionymi 
w  doświadczeniu. Metody eksperymentalne mają sze-
rokie i  powszechne zastosowanie w  zgłębianiu zagad-
nień z  dziedzin nauk przyrodniczych, poprzez wpro-
wadzanie zmian do układów biologicznych, zarówno 
w  warunkach naturalnych – eksperyment naturalny, 
jak i w warunkach laboratoryjnych in vitro – ekspery-
ment laboratoryjny. W zakresie badań mikrobiologicz-
nych to właśnie eksperyment laboratoryjny stanowi 
bezcenną metodę badawczą i  tym samym narzędzie 
dydaktyczne w  poznawaniu i  badaniu nowych bądź 
jeszcze słabo poznanych zagadnień i zjawisk z zakresu 
biologii mikroorganizmów. Eksperyment laboratoryjny 
umożliwia uczniowi i studentowi zdobywanie zarówno 
wiadomości teoretycznych, umiejętności praktycznych 
jak i  zdolności samodzielnej organizacji pracy. Po-
zwala również na wzbudzenie zainteresowania i  pasji 
naukami biologicznymi (Paśko, 2012). Metody ekspe-
rymentalne powinny być rozważane jako nowoczesne 
i użyteczne metody, stosowane w procesie zdobywania 
wiedzy na wszystkich poziomach edukacji w dziedzinie 
nauk biologicznych. Główne zasady eksperymentu na-
ukowego to: 

1) sformułowanie hipotezy badawczej na podstawie 
obecnego stanu wiedzy, dostępnej literatury,

2) określenie przypuszczalnego kierunku zmian 
i oczekiwanego rezultatu badań,

3) zaprojektowanie i  przeprowadzenie niezależnych 
badań doświadczalnych w celu weryfikacji posta-
wionych hipotez,

4) wnikliwa obserwacja i  rejestracja uzyskanych re-
zultatów badań,

5) analiza uzyskanych wyników eksperymentu w od-
niesieniu do aktualnego stanu wiedzy, wyciągnię-
cie wniosków (Pytkowski, 1985; Zaczyński, 1995).

W  niniejszej pracy chcemy przedstawić zastoso-
wanie eksperymentu laboratoryjnego jako przydatnej 
metody w nauczaniu przedmiotów mikrobiologicznych 
i jako narzędzia w odkrywaniu nowych lub słabo zba-
danych zjawisk. W tym celu, posłużymy się przykładem 
własnych badań nad zagadnieniem dotyczącym bada-
nia oporności mikroorganizmów na biocydy z zastoso-
waniem metody służącej do oznaczania wartości MIC 
(ang. Minimal Inhibitory Concentration) biocydów 
jako parametru wskazującego na skuteczność prepara-
tu przeciwbakteryjnego wobec bakterii. Wartość MIC 
wyznacza najmniejsze stężenie środka dezynfekcyjne-
go, przy którym obserwuje się zahamowanie wzrostu 
testowanych drobnoustrojów.

Na przykładzie zaprezentowanego doświadczenia, 
chcemy wykazać, że eksperyment jest dogodnym na-
rzędziem edukacyjnym, umożliwiającym zdobywanie 
wiedzy teoretycznej, zdolności kreatywnego myślenia 
i szerzenia pasji oraz chęci do nauki przedmiotów przy-
rodniczych wśród uczniów i studentów.

W  przedstawionym eksperymencie, problem ba-
dawczy dotyczy oporności bakterii na środki dezynfek-
cyjne, zagadnienie którym zainteresowanie znacząco 
wzrasta na świecie (SCENIHR, 2009). Biocydy (dezyn-
fektanty, środki dezynfekcyjne) to związki należące do 
wielu różnych grup chemicznych, w  rezultacie czego 
mechanizmy działania poszczególnych preparatów de-
zynfekcyjnych na komórki drobnoustrojów są bardzo 
zróżnicowane (Książczyk, 2015; Krzyżewska, 2015). 
Środki dezynfekcyjne reagują równocześnie z wieloma 
strukturami komórki bakterii, w  zależności od właś-
ciwości chemicznych i  aktywności danego związku. 

W  rezultacie, w  stosunkowo krótkim czasie dezyn-
fektanty powodują wiele nieodwracalnych uszkodzeń 
w  komórce mikroorganizmu, prowadzących do jej 
śmierci (Dvorak, 2005; Stefańska, 2000). Można by więc 
przypuszczać, że oporność mikroorganizmów na bio-
cydy jest raczej mało prawdopodobna w porównaniu do 
nabywania oporności na antybiotyki, które działają na 
określne elementy komórek bakterii. Jednakże na pod-
stawie danych pochodzących z badań naukowych uwa-
ża się, że drobnoustroje mogą wykształcać mechanizmy 
warunkujące tolerowanie biocydów w  środowisku, co 
jest zjawiskiem wysoce niepożądanym (SCENIHR, 
2009). Istnieje obawa, że zjawisko oporności na środki 
dezynfekcyjne może stanowić zagrożenie dla bezpie-
czeństwa w sektorze produkcji żywności i zachowania 
zdrowia publicznego. Dane o  oporności mikroorgani-
zmów na środki dezynfekcyjne i  oporności krzyżowej 
na biocydy i antybiotyki pochodzą najczęściej z badań 
laboratoryjnych, ale dostępne są także dowody na wy-
stępowanie tych zjawisk w  praktycznym stosowaniu 
biocydów (Russell, 2004). 

Eksperyment jak narzędzie dydaktyczne na 
przykładzie przeprowadzonego doświadczenia 
laboratoryjnego

 Niniejszy eksperyment może odzwierciedlać sytua-
cję stosowania preparatów dezynfekcyjnych na fermach 
drobiu, gdzie drób może być potencjalnym rezerwua-
rem patogennych pałeczek z rodzaju Salmonella (Dvo-
rak i  wsp., 2005; Libudzisz, Kowal i  Żakowska, 2009; 
Stefańska, 2000). Jednym z najgroźniejszych patogenów 
pochodzenia zwierzęcego są pałeczki z rodzaju Salmo-
nella wywołujące salmonellozy. Stosowanie biocydów 
w obiektach hodowli zwierząt i zakładach wytwarzają-
cych i  przetwarzających produkty odzwierzęce, może 
stwarzać ryzyko selekcji szczepów bakterii opornych na 
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biocydy i wtórnie na antybiotyki. Przyjęto zatem hipo-
tezę, że użycie środków dezynfekcyjnych w stężeniach 
znacznie niższych niż polecają producenci tych prepa-
ratów może prowadzić do selekcji szczepów Salmonella 
enterica cechujących się krzyżową opornością na anty-
biotyki.

Hipoteza badawcza

Na skutek działania na komórki bakteryjne środ-
ków biobójczych w  stężeniach poniżej tych, które są 
zalecane, bakterie mogą stawać się oporne zarówno na 
te środki dezynfekcyjne jak i antybiotyki. Sytuacja taka 
może mieć miejsce w przypadku nadmiernego rozcień-
czania preparatów lub stosowania ich przez krótszy czas 
niż poleca producent. W  celu weryfikacji postawionej 
hipotezy, zaprojektowano i  przeprowadzono ekspery-
ment z użyciem następujących materiałów i metod ba-
dawczych.

Szczep bakteryjny

Materiał do badań stanowił szczep Salmonella en-
terica serowar Enteritidis, Gram-ujemna pałeczka, 
pozyskany z  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej we Wrocławiu. Wybór rodzaju badanego 
drobnoustroju był podyktowany faktem, że bakterie 
z rodzaju Salmonella, których rezerwuarem jest drób, są 
szczególnie narażone na działanie biocydów ze względu 
na regularnie prowadzone procedury dezynfekcji che-
micznej.

Testowane biocydy

Aby zbadać potencjał biobójczy środków dezynfek-
cyjnych mogących powodować selekcję szczepów opor-
nych Salmonella, wybrano dwa biocydy: alkilotrójami-
nę oraz mononadsiarczan (VI) potasu. Dane związki 
stanowią substancje czynne powszechnie dostępnych 
i stosowanych preparatów dezynfekcyjnych. Alkilotró-

jamina penetruje przez zewnętrze osłony komórkowe 
do wnętrza komórek drobnoustrojów, powodując zmia-
nę przepuszczalności osłon komórkowych, oddziałuje 
z kwasami nukleinowymi, zaburzając i hamując replika-
cję komórek bakterii (Kutrowska, 2010). Mononadsiar-
czan (VI) potasu to związek o właściwościach utleniają-
cych. Substancja czynna utlenia kluczowe komponenty 
komórkowe np. białka, powodując rozległe i nieodwra-
calne uszkodzenia komórek bakteryjnych, których kon-
sekwencją jest śmierć komórki danego drobnoustroju.

Zastosowana metoda badawcza

W celu określenia aktywności przeciwdrobnoustro-
jowej badanych środków dezynfekcyjnych względem 
szczepu S. Enteritidis, wyznaczono wartości MIC (Mi-
nimal Inhibitory Concentration). MIC to najmniej-
sze stężenie danej substancji lub związku, w  którego 
obecności, po całonocnej inkubacji w  optymalnych 
warunkach hodowlanych, nie obserwuje się wzrostu 
testowanych drobnoustrojów (Andrews, 2001). Meto-
dę opracowano na podstawie rekomendacji EUCAST 
(European Committee for Antimicrobial Susceptibility 
Testing) oraz BSAC (British Society for Antimicrobial 
Chemotherapy) (Andrews, 2001) (EUCAST, 2003) zmo-
dyfikowanych odpowiednio do wyznaczania wartości 
MIC dla środków dezynfekcyjnych. 

Wykonanie oznaczeń MIC danych biocydów

Protokół postępowania

Przygotowanie zawiesiny bakterii i szeregu stężeń środków 
dezynfekcyjnych 

Z  18-godzinnej hodowli badanego szczepu bakte-
ryjnego na stałym podłożu LB [Biocorp] w temperatu-
rze 37°C, sporządzano zawiesinę o  gęstości optycznej 
wynoszącej 0,5 w skali McFarland’a, mierzonej z uży-

ciem densytometru [DensiLameter, type: Densi-2, no 
227/06]. Tak przygotowaną zawiesinę rozcieńczano 
10-krotnie w jałowym bulionie LB. 

Następnie przygotowywano roztwory badanych 
środków dezynfekcyjnych o  określonych stężeniach 
w  jałowej wodzie destylowanej i  jałowym bulionie LB 
[Biocorp].Wartości stężeń MIC biocydów dla szczepu 
dzikiego i  uzyskanych wariantów S.  Enteritidis ozna-
czano z  użyciem szeregu rozcieńczeń alkilotrójaminy 
w zakresie wartości od 5 µl/ml do 0,0016 µl/ml i mono-
nadsiarczanu (VI) potasu w zakresie wartości od 5 mg/
ml do 0,0016 mg/ml.

Przygotowanie płytki mikrotitracyjnej

Do wyznaczania wartości MIC środków dezynfek-
cyjnych wykorzystywano jałowe 96- dołkowe płytki 
mikrotitracyjne [BRANDplates®-pureGrande™-781600], 
których schemat oraz fotografia są widoczne na Fot. 
1.A. oraz Fot. 1.B. Do wierszy dołków każdej płytki 
nanoszono 200 µl każdego roztworu danego biocy-
du z  wcześniej przygotowanych szeregów rozcieńczeń 
w  bulionie LB (Luria-Bertani broth) (Fot. 1.A). Na-
stępnie, kolejne wiersze płytki (od A do G) zawierający 
szereg stężeń danego środka dezynfekcyjnego zaszcze-
piano 10 µl innokulum bakterii. Ostatni wiersz płytki 
z  szeregiem stężeń określonego biocydu bez dodatku 
szczepu bakteryjnego stanowiły kontrolę jałowości 
roztworu biocydu w  bulionie LB względem, których 
określano wzrost bakterii. Każdą przygotowaną płytkę 
inkubowano 18 godzin w temperaturze optymalnej do 
wzrostu bakterii z rodzaju Salmonella, czyli 37°C. 

Generowanie oporności szczepu S. Enteritidis na badane środki 
dezynfekcyjne

Badany szczep S.  Enteritidis poddano 3-etapowej 
ekspozycji na określone stężenia danych biocydów, 
ustalonych na podstawie wyznaczonych uprzednio 
wartości MIC środków dezynfekcyjnych: alkilotrójami-
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ny i  mononadsiarczanu (VI) potasu. Metoda została 
opracowana na podstawie prac (Karatzas, 2007 i Ricci, 
2006). 

Badanie opierało się na tradycyjnych metodach ho-
dowlanych i  makroskopowej ocenie wzrostu bakterii 
w  podłożu płynnym z  dodatkiem środków dezynfek-
cyjnych. Eksperyment polegał na:

• I etap – inkubacja przez 7 dni w niskim (subinhibi-
torowym) stężeniu biocydu (0,5 × stęż. MIC ),

• II etap – inkubacja bakterii przez 18 dni w  gra-
diencie wzrastających stężeń środka dezynfekcyj-
nego (od 0,7× stężenia MIC do 6,0× stężenia MIC),

• III etap – identyfikacja szczepów S.  Enteritidis 
zdolnych do namnażania się w  określonym stę-
żeniu środka dezynfekcyjnego na podłożu XLD 
[Biocorp], o prawdopodobnie zmniejszonej wrażli-
wości na dany biocyd. Podłoże XLD (Xylose-Lysi-
ne-Desoxycholate Agar) to selektywno-różnicujące 
podłoże, umożliwiające wyizolowanie z badanego 
materiału pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella. 

uzyskano wariant szczepu namnażający się w bulionie 
LB zawierającym, zarówno alkilotrójaminę, jak i mono-
nadsiarczan (VI) potasu w stężeniach odpowiadającym 
wartościom 2× MIC (Futoma-Kołoch i wsp., 2015). Ze 
względu na długi czas trwania eksperymentu (łącznie 
24 dni) i ryzyko zanieczyszczenia hodowli drobnoustro-
jami ze środowiska zewnętrznego, potwierdzano przy-
należność taksonomiczną Salmonella na podłożu XLD, 
na podstawie morfologii utworzonych kolonii. Uzy-
skane warianty były następnie badane pod względem 
utrzymującej się oporności na testowane środki dezyn-
fekcyjne. Warianty S. Enteritidis otrzymane w wyniku 
generowania oporności na alkilotrójaminę i  monona-
siarczan (VI) potasu charakteryzowały się nieco wyż-
szymi wartościami MIC danych biocydów (odpowied-
nio: 0,4 µl/ml i 3,5 mg/ml) w porównaniu do szczepów 
dzikich (odpowiednio: 0,3 µl/ml i 2,5 mg/ml). Można, 
więc wnioskować, że warianty te wykazywały zmniej-
szoną wrażliwość na dane substancje. Jednakże cecha 
ta utrzymywała się przez określony czas, a zatem niepo-
żądany fenotyp zanikał, co wykazała ponowna kontrola 
wrażliwości przeprowadzona po roku przechowywania 
wariantów w warunkach hodowlanych bez środków de-
zynfekcyjnych (jedynie podłoże LB). Uzyskane wartości 
MIC odpowiadały stężeniom biocydów, wyznaczonym 
w  czasie wykonywania pierwszych eksperymentów, 
czyli dla alkilotrójaminy 0,3 µl/ml i mononasiarczanu 
(VI) potasu 2,5 mg/ml.

Podsumowanie eksperymentu i wnioski

Ekspozycja na gradient stężeń biocydów alkilotró-
jaminy i mononadsiarczanu (VI) potasu spowodowała 
selekcję wariantów Salmonella enterica, tolerujących 
biocydy na niskim poziomie. Wartości MIC biocydów 
dla wariantów S. Enteritidis uzyskanych po ekspozycji 

Po zakończeniu wszystkich etapów, przeprowa-
dzono test stabilności fenotypu uzyskanych warian-
tów. Test stabilności polegał na 10-dniowej hodowli 
badanego szczepu S. Enteritidis w bulionie LB bez do-
datku biocydów. Oznaczono wartości MIC biocydów: 
mononadsiarczanu (VI) potasu i  alkilotrójaminy, dla 
szczepu S.  Enteritidis po wykonaniu doświadczenia 
generowania oporności. Pozwoliło to ocenić czy szczep 
bakteryjny po ekspozycji na badane związki wykazywał 
zmieniony poziom wrażliwości na dane biocydy w po-
równaniu do wyników uzyskanych przed rozpoczęciem 
eksperymentu. 

Wyniki

W czasie trwania eksperymentu generowania opor-
ności u dzikiego szczepu S. Enteritidis na biocydy, doko-
nywano oceny wzrostu szczepu w bulionie LB z dodat-
kiem testowanych preparatów na podstawie pojawienia 
się zmętnienia w dołkach płytek. W rezultacie przepro-
wadzonych doświadczeń nad generowaniem oporności 
szczepu S. Enteritidis na badane środki dezynfekcyjne, 

Fot. 1. A. Schemat przygotowania płytki mikrotitracyjnej do oznaczania MIC biocydów.; B. Przykładowe zdjęcie płytki 
mikrotitracyjnej przygotowanej w prezentowanym eksperymencie.
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na środki dezynfekcyjne zmieniły się względem warto-
ści MIC szczepu dzikiego.

Poszczególne zespoły badawcze zajmujące się za-
gadnieniem oporności na biocydy indywidualnie do-
stosowują wybrane metody oceny aktywności biocydów 
w  zależności od rodzaju badanych mikroorganizmów 
i  testowanych związków przeciwdrobnoustrojowych 
oraz warunków eksperymentalnych (Ricci i wsp., 2006; 
Karatzas i  wsp., 2007). Kwestia badania skuteczności 
biocydów jest na etapie weryfikacji testów laboratoryj-
nych, które mogłyby stanowić najbardziej miarodajne 
metody badawcze zjawiska oporności mikroorgani-
zmów względem związków dezynfekcyjnych. Na pod-
stawie rezultatów uzyskanych w  przeprowadzonym 
eksperymencie, wyciągnięto wnioski oraz wyznaczono 
kolejne zadania badawcze warte weryfikacji w kontynu-
acji eksperymentu.

• Na przykładzie badanego szczepu S.  Enteritidis 
można wnioskować, że bakterie mogą stać się nie-
wrażliwe na środki dezynfekcyjne, jako rezultat 
wcześniejszej ekspozycji na dane preparaty w stę-
żeniach niższych niż zalecane.

• Adaptację bakterii można zaobserwować poprzez 
wzrost hodowli w podłożu zawierającym związki 
chemiczne o aktywności przeciwbakteryjnej.

Dyskusja

Przedstawiony eksperyment badawczy był realizo-
wany w ramach pracowni magisterskiej na kierunku bio-
logia. Poszczególne zadania badawcze, tj. zaplanowanie 
badań, realizacja eksperymentu, prezentacja wyników 
oraz wyciąganie wniosków były zadawane studentowi 
i realizowane pod opieką i z pomocą opiekuna nauko-
wego. Mimo, że projekt był realizowany na poziomie 
szkolnictwa wyższego, jest znakomitym przykładem 
eksperymentu, jaki może być realizowany przez ucz-
niów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowują 

się do Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicz-
nej czy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, zarówno na 
poziomie ogólnokrajowym, jak i  międzynarodowym. 
Udział w olimpiadach przedmiotowych wymaga często 
od uczniów wiedzy na poziomie akademickim, a w za-
kresie nauk biologicznych najlepszą metodą nauki jest 
eksperyment. Uczniowie dzięki prowadzeniu projek-
tów naukowych, nabywają umiejętności praktycznych, 
wiedzy merytorycznej, doskonalą ogólne kompetencje 
społeczne w  tym organizacyjne i  twórczego myślenia. 
Dzięki przygotowywaniu się do konkursów, uczniowie 
przygotowują się również do kontynuowania edukacji 
na poziomie szkolnictwa wyższego, a eksperyment ba-
dawczy jest atrakcyjną formą nauki dla uczniów, róż-
niącą się od tradycyjnych metod dydaktycznych prak-
tykowanych w  szkołach. Eksperyment laboratoryjny 
może służyć wyjaśnianiu problemów badawczych w ce-
lach dydaktycznych. 

Postawiona hipoteza: czy bakterie mogą adapto-
wać się do obecności biocydów w  niższych niż zale-
cane stężeniach, stała się bodźcem do zaprojektowa-
nia poszczególnych etapów doświadczenia mającego 
zweryfikować daną hipotezę. Na podstawie rezultatów 
eksperymentu, student lub uczeń samodzielnie szuka 
logicznych powiązań między zaobserwowanym zjawi-
skiem adaptacji bakterii do działania biocydów, a  ak-
tualnym stanem wiedzy o wrażliwości drobnoustrojów 
na substancje toksyczne. Ponadto, zestawienie uzyska-
nych wartości stężeń MIC biocydów w  postaci tabel, 
wykonywanie zdjęć kolonii bakteryjnych rosnących na 
podłożach bakteriologicznych wariantów szczepu po 
ekspozycji na środki dezynfekcyjne oraz zapisywanie 
obserwacji np.  w  postaci dziennika laboratoryjnego, 
daje poczucie studentowi, ze uzyskał widoczne, zauwa-
żalne wyniki eksperymentu. Udokumentowane wyni-
ki pozwalają wysnuwać wnioski oraz stawiać hipotezy, 
które mogą stanowić dla studenta kolejne problemy 
badawcze do rozwiązania. Wciąż jednak pozostają py-

tania, na które warto byłoby w przyszłości znaleźć od-
powiedź, jednocześnie planując kolejne ciekawe ekspe-
rymenty w kontekście omawianych zagadnień:

• Czy ekspozycja bakterii na biocydy w  stężeniach 
subinhibitorowych może jednocześnie indukować 
oporność na inne związki przeciwdrobnoustrojo-
we, w tym antybiotyki?

• W jaki sposób bakterie nabywają oporność na bio-
cydy, w tym środki dezynfekcyjne? Jakie mechani-
zmy to warunkują?

• Czy inne gatunki bakterii poza Salmonella enteri-
ca mogą wykształcać oporność na biocydy?

• Czy bakterie występujące w postaci biofilmów, tzw. 
“błon biologicznych”, także wykazują oporność na 
biocydy i czy mechanizm oporności jest inny niż 
u form planktonicznych? 

By tego dokonać, student i  uczeń muszą wykazać 
się perspektywicznym myśleniem, samodzielnością, 
umiejętnością wyszukiwania informacji i  oczywiście 
podstawową wiedzą teoretyczną. Samo zaplanowanie 
eksperymentu jest procesem twórczym, o wiele bardziej 
rozwijającym dla studenta niż klasyczne przekazywanie 
informacji przez nauczyciela akademickiego podczas 
prelekcji. Ponadto, wyciąganie wniosków i  określanie 
najbardziej prawdopodobnych rozwiązań postawionej 
hipotezy wymaga kreatywności i  twórczego oraz in-
terdyscyplinarnego podejścia. Ponadto samodzielne 
wykonywanie badań, szukanie informacji i  osobiste 
zaangażowanie studentów pozwoli na trwalsze i dłuż-
sze zapamiętanie zdobytych w  trakcie doświadczenia 
informacji. Eksperyment stanowi nowoczesną metodę 
nauczania w dyscyplinach nauk biologicznych, kreowa-
ną na podobieństwo badań naukowych. Eksperyment, 
jako narzędzie dydaktyczne pokazuje, że każdy może 
dokonywać „odkryć naukowych”. Musi tylko odnaleźć 
w  sobie determinację i  pasję do nauki. Należy także 
wspomnieć, że stosowanie eksperymentu, jako meto-
dy nauczania jest wyzwaniem nie tylko dla ucznia, ale 
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też dla nauczyciela, który wprowadzając taki program 
musi wykazać się odwagą, pomysłowością oraz praw-
dziwą pasją i  umiłowaniem nauk eksperymentalnych. 
Nauczanie aktywne, poprzez działanie, to obustronna 
korzyść dla studentów i dla nauczycieli, dla których jest 
to również rozwijający i  przynoszący korzyści system 
edukacji. Obecnie żyjemy w  społeczeństwie informa-
cyjnym, w  którym dostęp do wszelkich wiadomości 
przede wszystkim drogą internetową jest nieograniczo-
ny i powszechny. Eksperyment przeprowadzany w wa-
runkach laboratoryjnych stanowi atrakcyjną metodę 
nauczania, promującą naukę, jako również ciekawą 
i kreatywną formę spędzania czasu. 
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Evaluation of bacterial resistance to biocides as an 
exemplary experiment useful in discovering new 
phenomena in the field of microbiology

Marta Książczyk, Bożena Futoma-Kołoch,  
Gabriela Bugla-Płoskońska

Microbiology is a dynamically developing discipline of natural 
sciences, and it is a  considerable challenge for the young gen-
eration of scientists. New processes and phenomena are still not 
fully understood and may be difficult to understand for students. 
The employment of laboratory experiment as an educational 
method makes it easier to explain the problem to students and 
induces a  creative thinking among them. This paper is an ex-
ample of education method of a novel microbiological phenom-
enon of bacterial adaptation to biocides by using experimental 
research as an attractive teaching method. Active educational 
methods can stimulate the student to think, analyse of data and 
draw proper conclusions. Laboratory experiment is a challenge 
either to students and teachers, enables each other to progress.

key words: experiment, biocide, resistance, MIC (Minimal In-
hibitory Concentration)
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Tajemnicze życie robotów
Zastosowanie systemu Lego Mindstorms do symulowania  
i obserwacji zachowania organizmów
Jacek Francikowski, Michał Krzyżowski
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Jedno z najstarszych pytań w biologii dotyczy tego, 
jak z  wybranych połączeń w  układzie nerwowym po-
wstają określone zachowania. W  tej chwili ciągle je-
steśmy dalecy od odpowiedzenia na to pytanie w kon-
tekście ludzkiego mózgu, natomiast wiemy o  tych 
zależnościach coraz więcej dzięki badaniu prostszych 
organizmów (Webb i Harrison, 2000). Dzięki niewiel-
kim rozmiarom i względnie prostej budowie dokładnie 
poznaliśmy naturę i układ połączeń w układzie nerwo-
wym nicienia Caenorhabditis elegans (Azulay, Itskovits 
i Zaslaver, 2016). Będąc w posiadaniu tej wiedzy i pro-
stego robota Lego Mindstorms z podłączonymi senso-
rami (światła i dotyku) i silnikami możliwe było zasy-
mulowanie i  obserwowanie zachowania typowego dla 
nicienia poszukującego pokarmu, opartego na reakcji 
na specyficzne bodźce środowiska. Był to jeden z szerzej 
omawianych artykułów naukowych 2015 roku, obrazu-
jący możliwości wspomnianego systemu i  potencjału 
tworzenia symulacji życia funkcjonujących w  rzeczy-
wistym środowisku (Busbice, 2014). W ostatnim czasie 
pojawia się coraz więcej pomysłów na naukowe wyko-
rzystanie klocków Lego. Konstruowane są laboratoryj-
ne roboty pipetujące (Gerber i wsp., 2017) czy mierniki 
mętności wody (Kłoskowicz, 2017). System Lego Min-
dstorms jest obecny na rynku od wielu lat (obecnie do-
stępna jest już jego trzecia generacja), jednak postrzega-
ny jest głównie jako narzędzie do uczenia najmłodszych 
podstaw programowania i  budowy maszyn (Benedet-

Streszczenie:

Jedno z  najstarszych pytań w  biologii dotyczy tego, jak 
z  wybranych połączeń w  układzie nerwowym powsta-
ją określone zachowania. Dodatkowo są to zagadnienia 
trudne do przyswojenia przez uczniów, dlatego ciągle 
poszukiwane są nowe narzędzia do nauczania w zakresie 
podstaw neurobiologii. Jednym z ciekawszych, łatwo do-
stępnych na rynku rozwiązań tego problemu jest system 
Lego Mindstorms. Umożliwia on tworzenie i programo-
wanie robotów przez uczniów w rożnym wieku. Przeno-
sząc system na lekcje biologii możemy wykorzystać go 
do stworzenia  robotów symulujących funkcjonowanie 
organizmów. W  szybki i  prosty sposób możliwe staje 
się programowanie, obserwowanie i  analizowanie całe-
go spektrum zachowań przejawianych przez organizmy 
takich jak: eksploracja, taksje czy terytorializm. Celem 
artykułu jest prezentacja możliwości systemu Lego Min-
dstorms w edukacji przyrodniczej.
Słowa kluczowe: Lego, roboty, programowanie, neurobiolo-
gia, etologia

telli, 2014). System bazuje na klockach lego Technic, de-
dykowanej elektronice oraz przejrzystym softwarze do 
tworzenia programów zawiadujących działaniem syste-
mu (Lego Mindstorms LabView). Prosta obsługa oraz 
wysoka intuicyjność interfejsu pozwalają na szybkie 
rozpoczęcie pracy przez nauczyciela, jak i uczniów. Op-
tymalnym rozwiązaniem jest praca uczniów z robotami 
w małych, 3-4 osobowych grupach. Tworzenie algoryt-
mów działania robota jest bardzo proste i polega na łą-
czeniu blokowych, graficznie przedstawionych komend, 
ułożonych w odpowiedniej kolejności (patrz niżej). Po 
przygotowaniu programu i przeniesieniu go do pamięci 
robota, będzie on wykonywać podane czynności jedno-
razowo lub w pętli, w zależności od zadanej funkcji. To 
drugie rozwiązanie jest kluczowe dla symulowania za-
chowania, by miało ono ciągłą naturę. 

Z  dydaktycznego punktu widzenia możliwość sa-
modzielnej budowy robotów jest sposobem na roz-
wój kreatywności oraz samodzielnego rozwiązywania 
różnorodnych problemów przez uczniów (Chiel, Beer 
i Drushel, 1999). Uczniowie, po krótkim wprowadzeniu 
do tematu, poszukują rozwiązania zadanego problemu 
poprzez burze mózgów i prototypowanie, a nauczyciel 
jedynie koordynuje i konsultuje prowadzone działania. 
Doskonale wpisuje się to w uczenie metodą projektu lub 
uczenie problemowe (Mills i  Treaugust, 2003). Mogą 
to być problemy na różnym poziomie skomplikowania 
i  zaawansowania projektu, zaczynając od tego jak po-
łączyć ze sobą klocki przez wybór odpowiednich usta-
wień w  module programu, po rozwiązanie określone-
go zadania. Wśród podstawowych, klasycznych zadań 
można znaleźć: jeżdżącego robota, który ma pokonać 
dystans dokładnie 10 metrów; robota, który ma prze-
pchnąć obiekt z punktu A do punktu B; robota, który 
porusza się wzdłuż linii na podłodze. U podłoża tych 
metod leży konstruktywistyczna filozofia edukacji, we-
dług której ludzie uczą się lepiej, gdy są zaangażowani 
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w  projektowanie i  budowanie tworów, a  swoim do-
świadczeniem mogą podzielić się z innymi ludźmi. Po-
przez konstruowanie fizycznych obiektów i  poddawa-
nie ich refleksji, ludzie konstruują wewnętrzną wiedzę 
(internal knowledge) (Papert, 1980). Z punktu widzenie 
nauk przyrodniczych szczególnie istotna jest możli-
wość modyfikacji stworzonych programów oraz testo-
wanie hipotez i weryfikowanie swojej wiedzy na temat 
konstrukcji i zachowania stworzonych układów. Daje to 
możliwość zapoznania się z  tematyką symulacji beha-
wioru organizmów biologicznych i analizy ich działania 
przy jednoczesnym zaznajamianiu się z samą robotyką 
i programowaniem (Yafremava, Rogers i Lewis, 2007). 
Doświadczenia autorów w pracy z dziećmi, młodzieżą 
i  studentami z  wykorzystaniem omawianego systemu 
oraz prace naukowe badające to zagadnienie potwier-
dzają powyższe twierdzenia (Williams i  wsp., 2007; 
Benitti, 2012). Także z punktu widzenia samego bada-
nia interakcji organizm-środowisko roboty wydaja się 
lepszym i  ciekawszym rozwiązaniem niż uproszczone 
środowisko cyfrowych symulatorów. Zachowanie zwie-
rząt jest dostosowane do określonych cech środowiska 
i badanie zachowania poza nim może prowadzić do wy-
snuwania błędnych wniosków (Consi i Webb, 2001).

Wiele z zachowań przejawianych przez organizmy, 
które na pozór wydają się proste, na poziomie systemu 
nerwowego kryją w  sobie złożone zależności i  regu-
ły (Fraenkel and Gunn, 1961; Braitenberg, 1986). Poza 
prostą obserwacją, przedstawienie ich uczniom często 
nastręcza wielu problemów. Pętle sprzężeń zwrotnych 
czy systemy odruchów są podstawowymi zagadnie-
niami, z którymi powinni zapoznać się uczniowie i  je 
zrozumieć (Floreano, Ijspeert i  Schaal, 2014). Dlatego 
poszukuje się nowych rozwiązań i  pomysłów na na-
uczanie w  zakresie tej tematyki (Yafremava, Rogers 
i  Lewis, 2007). Organizmy, jako systemy złożone, do 
prawidłowego funkcjonowania potrzebują wielu skła-

dowych, które umożliwiają im interakcje z otaczającym 
je środowiskiem i utrzymaniem homeostazy. Elementy 
o  analogicznej funkcji znajdziemy w  zestawach Lego 
Mindstorms (Yafremava, Rogers i Lewis, 2007). Mięśnie 
mogą zostać zastąpione przez silniki, oczy przez sensor 
światła lub podczerwieni, a  mechanoreceptory przez 
czujnik dotyku (w wersji edukacyjnej znajduje się także 
żyroskop mogący symulować błędnik oraz sensor ul-
tradźwiękowy zastępujący sensor podczerwieni). Klu-
czowy element stanowi jednostka centralna (tzw. brick) 
będącą małym komputerem, który zawiera w swej pa-
mięci tworzone programy oraz kontroluje pracę wymie-
nionych wcześniej elementów zgodnie z uruchomionym 
programem. Ostatnim elementem są przewody łączące 
silniki i sensory z jednostką centralną, pełniąc tym sa-
mym rolę szlaków nerwowych.

Z opisanych podzespołów oraz klocków Lego, mo-
żemy stworzyć prosty sztuczny organizm, symulujący 
swoim zachowaniem interakcje zwierząt ze środowi-
skiem. Po stworzeniu bardzo prostego modelu robo-
ta (Ryc. 1), możemy go odpowiednio zaprogramować. 
System umożliwia zakodowanie i  obserwowanie naj-
ważniejszych zachowań, takich jak: taksje, odruchy, 
strategie eksploracji przestrzeni, regulację aktywność 
lokomotorycznej czy poszukiwanie pokarmu (Pata, 
2012; Scolnic i Swenson, 2014). Tego typu system moż-
na opisać jako reaktywny tzn. o sztywnym wzorcu za-
chowania, gdzie do wybranego bodźca przypisana jest 
określona reakcja. W  przypadku tego układu, nie ist-
nieje wcześniej zaimplementowany model środowiska. 
Systemy te mają możliwość szybkich i prostych reakcji 
na zmiany otoczenia. Tworzy to wysoko reaktywny 
program zachowania w  czasie rzeczywistym, umoż-
liwiający sprawne działanie w  złożonym i  zmiennym 
środowisku. W dużym uproszczeniu, na użytek celów 
dydaktycznych, możemy przyjąć, że u organizmów ży-
wych znaczna część funkcjonowania również opiera 

się na tego typu rozwiązaniach. Na tym poziomie ana-
lizy i wykorzystania, system Lego Mindstorms wydaje 
się bardzo użytecznym narzędziem. Dlatego też celem 
poniższego artykułu jest przybliżenie możliwości sy-
mulowania różnorodnych zachowań prostych organi-
zmów (np.  owadów) z  wykorzystaniem systemu Lego 
Mindstorms. W dalszej części zostaną zaprezentowanie 
i  omówione przykładowe programy (załączone w  for-
mie schematów), jakie można stworzyć i  badać z  ucz-
niami (literami oznaczono kluczowe elementy progra-
mów).

Organizmy żywe wykazują bogatą paletę tzw. taksji 
czyli prostych zachowań przyjmujących formę ruchu 
w  kierunku bodźca lub przeciwnym. Zamieszczony 
program (Ryc. 2) przedstawia symulację tigmotaksji. 
Przykładami tego typu zachowania jest funkcjonowa-
nie karaczana lub świerszcza w przestrzeni. Zwierzęta 
te preferują przebywanie i przemieszczanie się wzdłuż 
ścian pomieszczenia. Informacje na temat odległości 

Ryc. 1. Wzorcowy przykład prostego robota, składającego 
się z jednostki centralnej, silników i czujnika IR
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od ściany owady czerpią z mechanoreceptorów umiesz-
czonych na czułkach i całej powierzchni ciała. Stałe ich 
pobudzenie na określonym poziomie zapewnia utrzy-
manie owada w pobliżu ściany. W symulacji rolę tych 
receptorów odgrywa emiter podczerwieni umieszczo-
ny na wspomnianym wcześniej samobieżnym robocie 

(Ryc. 1). W programie zawarta jest pętla (A) zapewnia-
jąca ciągłe wykonywanie programu. Drugim elemen-
tem jest bramka logiczna (B) determinującą zachowa-
nie robota. Jeżeli odległość sensora od przeszkody jest 
za duża, robot będzie się do niej przybliżał, natomiast 
jeżeli odebrany sygnał będzie wskazywał na jej bliskość, 

to zacznie się od niej oddalać (C). W ten sposób robot 
przemieszczając się wzdłuż ściany ruchem sinusoidal-
nym utrzymuje od niej względnie stałą odległość. Taki 
algorytm bardzo wiernie oddaje sposób w  jaki poru-
szają się owady wzdłuż ściany lub przeszkody. Oczywi-
ście często pojawia się opóźnienie wynikające z układu 
bodziec-reakcja lub zaburzeń pomiarów związanych ze 
złożonością środowiska. Dla zminimalizowania tego 
efektu warto przetestować różne wartości ustawień dla 
sensora oraz silników, ponieważ zbyt duża prędkość 
robota będzie zaburzała prawidłowe reagowanie na bo-
dziec, podobnie wartość skrętu. 

Innym ciekawym, a  zarazem bardzo ważnym za-
chowaniem, jakie wykazują organizmy, jest podążanie 
za źródłem bodźca (sygnału). Tego typu zachowania 
obserwujemy wśród szerokiej grupy organizmów, od 
pierwotniaków po zwierzęta kręgowe. Bodźcem takim 
może być światło, feromony czy pokarm (fototaksja, 
chemotaksja). W przypadku naszego robota, wykrywa 
on promieniowanie podczerwone i podąża za nim (Ryc. 
3). Źródłem promieniowania podczerwonego jest pilot 
zawarty w  zestawie Lego Mindstorms (tryb beacon). 
Także w  tym przypadku kluczowym elementem jest 
pętla zapewniająca cykliczność zachowania (A). Symu-
lacja możliwa jest dzięki temu, że sensor podczerwieni 
wykrywa sygnał (B) określając jego natężenie i  kieru-
nek (przeliczany przez moduł matematyczny (D) tak, 
by wartość mogła być użyteczna dla modułu sterujące-
go (C). Bramka logiczna, zawierająca moduł sterujący 
(C) sprawia, że brak bodźca zatrzymuje robota (i  cze-
ka on na jego pojawienie się). Jeśli bodziec się pojawi 
robot rozpoczyna ruch w  jego stronę, a prędkość jego 
ruchu spada (lub wzrasta, jeśli odwrócimy układ) wraz 
ze zbliżaniem się do źródła sygnału. Prezentuje to zja-
wisko reakcji o natężeniu odwrotnie proporcjonalnym 
do odległości od źródła bodźca. Możliwe jest również 
dodanie modułu losowej eksploracji przestrzeni aż do 

Ryc. 2. Wizualizacja programu odpowiadającego za tigmotaksję
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natrafienia na bodziec (patrz dalej). Program ten bardzo 
dobrze oddaje zachowanie jakie możemy obserwować 
u ciem, świerszczy czy mrówek nawigujących na ukie-
runkowany bodziec. Możliwych jest tu wiele różnych 
modyfikacji na poziomie wartości parametrów i poszu-
kiwanie optymalnego układu dla określonego zadania. 
Interesującym rozwiązaniem jest także wykorzystanie 
większej liczby robotów (jeśli to możliwe), z których je-
den ma zamontowany nadajnik sygnału, natomiast po-
zostałe roboty starają się go odnaleźć. Stwarza to okazję 
do rywalizacji pomiędzy zespołami w  poszukiwaniu 
najlepszego rozwiązania.

Organizmy w  naturalnym środowisku poszuku-
ją pokarmu, który jest często losowo rozmieszczo-
ny w  przestrzeni. Jest to zachowanie jakie wykazu-
ją np.  mrówki w  trakcie poszukiwania pokarmu na 
powierzchni ziemi (Hunt i  wsp., 2016). Ruch taki jest 
często chaotyczny, gdyż zwykle losowe rozmieszczenie 
pokarmu utrudnia wykształcenie innej, optymalnej 
strategii. Optymalnym zachowaniem w  tym układzie 
jest właśnie przypadkowa eksploracja. Proponowany 
program (Ryc. 4), symulujący takie zachowania, zawie-
ra pętlę (A) oraz bramkę logiczną (B), w ramach której 
robot wykonuje ruch w  losowo wybranym kierunku, 
z  losową prędkością oraz losowym czasem jego trwa-
nia (D). Konieczne jest również uwzględnienie modułu 
resetującego ustawienia tak, by za każdym cyklem były 
one inne (C). Możemy zaprogramować robota tak, by 
omijał przeszkody, na które natrafi na swojej drodze, ale 
nie jest to kluczowe dla samego zachowania. Robot wy-
posażony w ten program, swoim zachowaniem dosko-
nale odwzorowuje specyficzny sposób poruszania się 
mrówek. Owady te w losowy sposób skręcają w lewo lub 
prawo, pokonując odcinki o  różnej długości (Nathan 
i wsp., 2008).

Reagowanie na bodźce środowiska to tylko cześć 
zachowań, jakie znajdziemy u  obserwowanych orga-

Ryc. 3 Wizualizacja programu odpowiadającego za podążanie robota za sygnałem

Ryc. 4 Wizualizacja programu odpowiadającego za losową eksplorację przestrzeni
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nizmów. Ważnym aspektem ich funkcjonowania jest 
interakcja z  innymi organizmami, w  tym przedstawi-
cielami własnego gatunku. Możemy tu mówić o zacho-
waniach antagonistycznych (negatywne) lub nieanta-
gonistyczne (neutralne lub pozytywne). Do ciekawego 
rodzaju zachowań antagonistycznych należą walki sam-
ców o terytorium lub hierarchie w grupie (Kravitz i Hu-
ber, 2003). Możliwa jest symulacja tego typu zachowań 
z użyciem pary robotów. Warto wytyczyć na podłodze 
obszar, w obrębie którego będzie toczyć się walka, aby 
roboty nie rozjechały się po całej sali. Roboty powin-
ny być wyposażone w  sensor światła i  podczerwieni. 
Pierwszy służy do wykrywania granicy ringu i trzyma-
nia się w  jego obrębie, natomiast sensor podczerwieni 

będzie służył do wykrywania oponenta i  atakowania 
w odpowiednim kierunku. Roboty mogą być wyposa-
żone w program widoczny na Ryc. 5. Zawiera on pętle 
zapewniającą ciągłość zachowania (A) oraz dwie bram-
ki logiczne (B i  C). Umożliwiają one robotowi zawra-
canie po napotkaniu brzegu areny oraz atakowanie po 
wykryciu przeciwnika (D). Roboty będą poruszały się 
po arenie starając się wypchnąć przeciwnika poza jej 
obręb. Może to być przykładem tego, że w agresywnych 
zachowaniach zwierząt kluczowe są dwa elementy: wy-
krycie przeciwnika (bodziec kluczowy) oraz określony 
sposób zachowania mający doprowadzić do pokonania 
oponenta, w  tym wypadku ruch w  stronę wykrytego 
obiektu. Wykorzystując ten program, można prze-

prowadzić w  klasie turniej z  udziałem robotów stwo-
rzonych przez uczniów. Mogą oni modyfikować swoje 
konstrukcje oraz oprogramowanie, tak by ich robot jak 
najlepiej radził sobie na ringu.

Liczne publikacje wskazują na zasadność tego typu 
podejścia do badania i analizowania zachowania i me-
chanizmów, które za nimi stoją (Webb, 2002). Tym bar-
dziej warto włączać tego typu rozwiązania do procesu dy-
daktycznego. Przedstawiony system Lego Mindstorms 
w  połączeniu z  przykładowymi zachowaniami, jawi 
się jako pomoc dydaktyczna o niezwykłym potencjale 
w  obszarze edukacji biologicznej. Daje on ogromne 
możliwości projektowania i wizualizacji różnorodnych 
zachowań zwierząt oraz mechanizmów za nimi 
stojących w  prostej i  przystępnej formie. Oczywiście 
zakres zachowań i  ich złożoność, szczególnie w wersji 
podstawowej bez dokonywania zmian w firmware, jest 
ograniczona. Jednak w kontekście dydaktycznym moż-
na je uznać za wystarczające. Oczywiście należy pa-
miętać, że podobne zachowania robota i zwierzęcia nie 
jest jednoznaczne z identycznym ich funkcjonowaniem 
na poziomie systemu regulacyjnego. Można natomiast 
uznać, zgodnie z autorami zajmującymi się tą tematyką, 
że tego typu podejście ma ogromną wartość poznawczą 
i pozwala na badanie podłoża behawioru zwierząt. Jed-
nym z istotniejszych elementów w prezentowanych pro-
gramach jest obecność pętli i bramek logicznych czyli 
elementów niezbędnych dla funkcjonowania organi-
zmów i ich homeostazy. Jest to o tyle ważne, że podob-
ne zjawiska występują w układach, zarówno biologicz-
nych, jak i  elektronicznych, mimo odmiennej natury 
systemów. Pokazanie powiązania pomiędzy ich rolą, 
a określonymi formami zachowania jest bardzo ważna 
dla prawidłowego zrozumienia omawianego tematu.

Oczywiście, konieczne jest wcześniejsze zapoznanie 
uczniów z systemem, zaplanowanie dłuższych zajęć, lub 
paru spotkań, jeśli prowadzący chce wykorzystać pełny 

Ryc. 5. Wizualizacja 
programu 
odpowiadającego za 
zachowanie agresywne
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potencjał systemu. Istotne jest również podkreślenie, że 
systemy biologiczne i elektroniczne są fundamentalnie 
odmienne, natomiast wykorzystanie systemu LEGO 
Mindstorms jest sposobem atrakcyjnego zilustrowania 
pewnych zasadniczych prawidłowości w  ich zachowa-
niu. Możliwe jest także zaplanowanie krótszych zajęć, 
w trakcie których uczniowie skupiają się jedynie na sa-
mej obserwacji gotowych już robotów. W tym wariancie 
uczniowie przede wszystkim wyciągają wnioski i  dys-
kutują na temat samego zachowania robotów. Jednak 
samodzielna praca uczniów przy budowaniu własnych 
konstrukcji i tworzeniu programów jest dla nich bardzo 
cennym doświadczeniem. Jest to także niezwykła oka-
zja do zapoznania się z podstawami zasad programowa-
nia, uruchomienia własnej kreatywności, pracy w gru-
pie i rozwoju umiejętności rozwiązywania problemów. 
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Secret life of robots. Application of Lego Mindstorms 
system to simulate animal behaviour

Jacek Francikowski, Michał Krzyżowski

One of the oldest questions in biology relates to how cer-
tain connections in the nervous system are a  source of 
specific behaviour. There is high demand for new tools, 
which can be used for teaching the basics of neuroscience. 
One of the most promising is Lego Mindstoms system. 
It enables to build and program robots by students of all 
ages. It can be easily used by biology teachers, during 
classes, to create robots that simulates the functioning of 
the living organisms. In a  fast and easy way it becomes 
possible to program, observe and analyze the whole spec-
trum of specific behaviours such as exploration, taxation 
or territorialism. The aim of this article is to present the 
possibilities of the Lego Mindstorms system in natural 
sciences.
Key words: Lego, robots, programming, neurobiology, ethol-
ogy
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Film dydaktyczny jako narzędzie...  
wspomagające proces kształcenia  
w zakresie stosunków wodnych w komórce roślinnej
Lilianna Malińska, Eliza Rybska, Ewa Sobieszczuk-Nowicka, Małgorzata Adamiec

otrzymano: 19.06.2017; przyjęto: 12.09.2017; opublikowano: 30.03.2018

Gospodarka wodna komórki jest jednym z podsta-
wowych zagadnień fizjologii roślin. Zrozumienie me-
chanizmów tego procesu wymaga przyswojenia wiedzy 
o  procesach dyfuzji, osmozy i  plazmolizy oraz zrozu-
mienia zależności między nimi. Dyfuzja i  osmoza są 
jednak powszechnie uznane za zjawiska, których zro-
zumienie sprawia, zarówno uczniom, jak i studentom, 
ogromne trudności (Sanger i  wsp., 2001; She, 2004). 
Problemy z  przyswojeniem tych pojęć powodują, że 
wiedza uczniów i studentów dotycząca stosunków wod-
nych w  komórce jest nie tylko fragmentaryczna, ale 
często niezgodna z faktami naukowymi. Uważa się, że 
trudności w  zrozumieniu procesów dyfuzji i  osmozy 
wynikają między innymi z faktu, że kluczowe dla zro-
zumienia tych zjawisk zdarzenia zachodzą na pozio-
mie molekularnym i  są niemożliwe do bezpośredniej 
obserwacji (Meir, 2005). Swoiste łączenie pomiędzy 
poziomami reprezentacji lub obiektami makrosko-
powymi (które można zaobserwować nieuzbrojonym 

Streszczenie:

Zrozumienie mechanizmów regulujących stosunki 
wodne w  komórce wymaga wiedzy o  procesach dyfuzji 
i  osmozy. Istniejące w  umysłach uczniów i  studentów 
koncepcje tych zjawisk często pozostają sprzeczne z fak-
tami naukowymi. Przeprowadzona diagnoza wiedzy 
studentów pozwoliła na zidentyfikowanie najbardziej po-
wszechnych błędnych mniemań dotyczących procesów 
dyfuzji, osmozy i plazmolizy. W oparciu o wyniki diag-
nozy opracowaliśmy film dydaktyczny, którego celem jest 
zniwelowanie najbardziej rozpowszechnionych błędnych 
mniemań dotyczących tych procesów.
Słowa kluczowe: dyfuzja, osmoza, błędne mniemania, dyda-
ktyka

okiem) a procesami (sub)mikroskopowym (gdy mamy 
do czynienia z  reprezentacjami dotyczącymi relacji, 
lub obiektów które nie są dostrzegalne bez użycia od-
powiedniej aparatury) stwarza wyzwania, z  którymi 
adepci biologii nie zawsze sobie radzą (Gilbert, 2005). 
Aby zrozumieć te zagadnienia, uczniowie, obserwując 
efekty dyfuzji i osmozy na poziomie mikroskopowym 
i  makroskopowym, powinni mieć świadomość proce-
sów zachodzących na poziomie molekularnym i  mieć 
umiejętność powiązania ich z obserwowanymi efekta-
mi, takimi jak plazmoliza czy deplazmoliza komórki. 
Zarówno dla uczniów jak i  studentów jest to zadanie 
niezwykle trudne. Wśród zalecanych w literaturze roz-
wiązań często spotkać można propozycje modelowania 
procesów, również przy pomocy animacji czy filmów 
dydaktycznych (Gilbert 2005). Już w latach 90. standar-
dy kształcenia dla matematyki i przedmiotów ścisłych 
opracowane przez National Science Education Stan-
dards (NRC, 1996) i  National Council of Teachers of 
Mathematics Standards (NCTM), oraz Benchmarks for 
Science Literacy (AAAS, 1993) rekomendowały wpro-
wadzenie modeli i  modelowania do nauczania tych 
przedmiotów. Jednakże również w tym przypadku, aby 
mieć możliwość zaprojektowania efektywnego modelu 
dydaktycznego, punktem wyjścia musi być diagnoza 
wiedzy uprzedniej uczniów lub studentów i odniesienie 
się do koncepcji istniejących w  ich umysłach podczas 
konstruowania modelu.

Jackson i  współpracownicy (2008) zwracają uwagę 
na istnienie dwóch ważnych faz w modelowaniu eduka-
cyjnym – model development (budowanie modelu) oraz 
model deployment (ulokowanie modelu). W  pierwszej 
fazie ważne jest rozpoznanie koncepcji uczniowskich 
na temat omawianego zagadnienia ze szczególnym 
uwzględnieniem błędnych przekonań. Sugerowaną 
przez autorów metodą jest dyskusja sokratejska. Jej za-
letą jest to, że studenci niejako postawieni w sytuacjach, 
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w których muszą artykułować, analizować i uzasadniać 
osobiste przekonania ujawniają je (ujawniają własne 
expressed models – według taksonomii Gilberta, 2005). 
Często podczas tej fazy dochodzi również do ustalenia 
jakiegoś wspólnego modelu (consensus model). Naj-
większą korzyścią z takiej dyskusji dla nauczyciela jest 
poznanie modeli i koncepcji jego podopiecznych na te-
mat omawianego zagadnienia. W drugiej fazie wdraża-
nia modeli – ulokowaniu modelu – studenci stosują ten 
uwspólniony model danego zjawiska w nowych sytua-
cjach. Tak zaprojektowane modelowanie odnoszące się 
do błędnych mniemań, pozwalające studentom opero-
wać terminami w nowych sytuacjach, jest postrzegane 
jako jedno z  najbardziej skutecznych, zwłaszcza w  ni-
welowaniu owych błędów myślowych (np. Wells i wsp., 
1995; Jackson i wsp. 2008). Analogie i metafory są częstą 
pomocą w edukacji, na nich też często oparte jest zjawi-
sko modelowania w edukacji. Takie modelowanie przez 
analogię jest czymś więcej niż formą komunikacji – po-
zwala na odkrywanie, opisywanie i wyjaśnianie idei na-
ukowych i matematycznych; pomaga także uczynić na-
ukę w odbiorze istotną i ciekawą (Harrison i Treagust, 
1999). Z przeprowadzonej przez nas diagnozy (Malin-
ska i wsp., 2014; Malinska i wsp., 2016) wynika, że aż 
92% uczniów ma problemy z  rozróżnieniem procesów 
dyfuzji i osmozy, a 84% nie dostrzega również związku 
pomiędzy procesami osmozy i plazmolizy. Powszechne 
są również przekonania, że osmoza jest procesem typo-
wo biologicznym zachodzącym jedynie w  komórkach 
(51%) i że dotyczy ona wyłącznie cząsteczek wody (34%).

Aby ułatwić studentom zrozumienie zjawisk osmo-
zy i  dyfuzji oraz wpływu tych procesów na stosunki 
wodne w komórce stworzony został film dydaktyczny, 
który obrazuje mechanizmy leżące u podstaw tych pro-
cesów, różnice między tymi procesami, a  także wska-
zuje zależności między osmozą i procesami plazmolizy 
i deplazmolizy komórki. Jedną z bolączek obserwowa-

nych w pracy ze studentami podczas zajęć laboratoryj-
nych jest fakt skupiania uwagi nauczyciela i uczniów na 
wąskim wycinku wiedzy. W  efekcie, uczącym się jest 
często trudno znaleźć połączenia pomiędzy różnymi 
aspektami wiedzy. Odwołując się do osmozy – z reguły 
przypisują ją do poziomu submikroskopowego i  nie 
potrafią w tym momencie powiązać tego procesu z pę-
kającymi owocami podczas deszczowego lata. Mamy 
nadzieję, że opracowany przez nas środek dydaktyczny 
będzie narzędziem, które efektywnie wspomoże, za-
równo nauczycieli, jak i uczniów, w procesie przekazy-
wania i zdobywania wiedzy dotyczącej tych złożonych 
zjawisk.
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film dostępny na portalu Youtube pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=ZNX5e_wGaAg

Didactic film as a tool supporting education about water 
relations in plant cells

Lilianna Malińska, Eliza Rybska, Ewa Sobieszczuk-Nowicka, 
Małgorzata Adamiec

To understand the mechanisms of water regulation in 
a cell knowledge about diffusion and osmosis processes 
is necessary. Students’ knowledge about these mecha-
nisms often contradicts scientific facts. A diagnosis of 
their knowledge enabled to identify the most common 
misconceptions about the processes of diffusion, osmosis 
and plasmolysis. Basing on the results of this diagnosis 
we have prepared a didactic film, the aim of which is to 
overcome the most common misconceptions about these 
processes.
Key words: diffusion, osmosis, misconceptions, didactic
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Wprowadzenie 
do elektryczności w szkole
Jan Amos Jelinek

Urządzenia elektryczne stanowią największy pro-
cent wszystkich urządzeń w otoczeniu dziecka. Ozna-
cza to, że zgodnie z zasadą dydaktyczną (zacznij od tego, 
co najbliższe) to właśnie te urządzenia powinny być pre-
zentowane dzieciom w pierwszej kolejności. Poza tym 
jak wskazują badania coraz więcej dzieci posiada takie 
urządzenia na własność. Badania Fundacji Dzieci Ni-
czyje wskazują, że 36% polskich dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym ma własny tablet1.

W  programach nauczania rzadko można znaleźć 
treści, które wprowadzają uczniów edukacji wczesno-
szkolnej do problematyki elektryczności. Oznacza to, że 
obecna sytuacja zatrzymuje dzieci na poziomie bierne-
go użytkowania urządzeń bez znajomości ich podstaw 
działania. Tymczasem celem edukacji technicznej jest 
wdrażanie dzieci do świadomego i  bezpiecznego po-
sługiwania się urządzeniami oraz radzenia sobie w sy-
tuacjach, gdy – z jakichś powodów – nie można z nich 
skorzystać2.

Przed nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej po-
jawia się jednak dylemat. Jak zrealizować cel eduka-
cji technicznej, skoro najbliższymi urządzeniami dla 
dzieci są dzisiaj tablet, telewizor i komputer? Działania 
żadnego z tych urządzeń nie sposób wyjaśnić, ponieważ 
opiera się ono na prawach elektroniki. Spoglądając na 
możliwości poznawcze dzieci szkolnych można osza-
cować, że możemy uczniów w tym wieku wprowadzić 
co najwyżej do podstaw elektryczności. Ograniczając 
zatem edukację w  zakresie elektryczności można wy-
mienić następujące treści wchodzące w skład edukacji 
technicznej na etapie klas I-III. I  tak, szkolni ucznio-
wie powinni wiedzieć jak zbudować prosty obwód za-
mknięty, w którym uruchomią żarówkę, brzęczyk, dio-

1 Fundacja Dzieci Niczyje, Korzystanie z urządzeń mobilnych przez 
małe dzieci w Polsce, 2015. 

2 Ten drugi cel nie jest zapisany w podstawie programowej, jednak 
jest on istotny ze względu na obawę kształtowania dzieci uzależ-
nionych od technologii.
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dę czy silnik elektryczny. Powinni wiedzieć jak powstaje 
prąd elektryczny i jakie materiały są dobrymi przewod-
nikami. Powyższe treści są przedmiotem niniejszego 
artykułu. Zostały w  nim opisane rodzaje aktywności 
jakie nauczyciel powinien zrealizować, aby przybliżyć 
uczniom nauczania początkowego treści z zakresu elek-
tryczności. 

Zacznę od przedstawienia faktów. Na podstawie 
przeprowadzonych badań3 ustaliłem, że już dzieci pię-
cioletnie, które nigdy dotąd nie miały do czynienia 
z elementami obwodu zamkniętego są w stanie zbudo-
wać prawidłowo działający obwód w  ciągu 20 minut. 
Warunkiem jest jedynie dostarczenie odpowiednio 
przygotowanych przedmiotów. Przedmioty te trzeba 
tak przygotować, aby zminimalizować trudności tech-
niczne jakich dzieci mogłyby doświadczyć podczas sa-
modzielnych prób konstrukcyjnych. Zestaw na grupę 
uczniów powinien zawierać: 

• kilka przewodów z  zaciskami (krokodylkami) na 
końcówkach, najlepszym rodzajem przewodu jest 
jednożyłowy przewód elektryczny o  średnicy 0,5 
mm,

• żarówka z mocowaniem (oprawą z mostkiem izo-
lowanym i  przyłączem śrubowym) przeznaczona 
do zasilania napięciem 3,6-4,5 V,

• bateria o napięciu 4,5 V (3R12),
• jednobiegunowy przełącznik (włącznik),
• brzęczyk miniaturowy (DC, 5 V),
• miniaturowy silnik elektryczny (DC, 6 V),
• dioda niskonapięciowa.
Pierwsze zajęcia z elektrycznością powinny polegać 

na samodzielnym połączeniu żarówki (zamieszczonej 
w oprawie), baterii i przełącznika tak, aby po naciśnię-

3 Roszyńska E., Jelinek J.A. (2013), Dziecko i  technika. Rozumo-
wanie dzieci na temat zjawiska elektryczności, w: Children in the 
postmodern world. Culture – Media – Social Inequality. (red.) H. 
Krauze-Sikorska, M. Klichowski, A. Basińska, Poznań, Wydawni-
ctwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 33-48.

Streszczenie:

Zjawisko elektryczności stanowi trzon treści edukacji 
technicznej mających istotne znaczenie dla wyjaśniania 
dzieciom sposobu działania większości współczesnych 
urządzeń. Tymczasem elektryczność dzieci szkolne po-
znają najczęściej na kartach podręczników. Nie wykorzy-
stują przewodów elektrycznych, baterii i przełączników. 
Szkoda, ponieważ mogą one wykonać skomplikowane 
modele urządzeń np. winda elektryczna, samochód czy 
światła na skrzyżowaniu. W artykule przedstawiam me-
todykę zapoznawania dzieci z elektrycznością.
Słowa kluczowe: elektryczność, edukacja techniczna
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ciu włącznika można było uruchomić żarówkę. Nie-
stety, w trakcie pierwszych zajęć dzieci mają tendencję 
do podłączenia wszystkich kabli do baterii i w efekcie 
dochodzi do utworzenia nieprawidłowo działającego 
włącznika. Chodzi o  to, że dzieci do baterii podłącza-
ją dwoma przewodami żarówkę i dwoma przewodami 
włącznik. Tworzą tym samym dwa równoległe obwody, 
których centralnym ogniwem jest bateria. Powoduje to 
paradoksalne zastosowanie włącznika – przy włączo-
nym przełączniku żarówka nie świeci, a gdy wyłączamy 
przełącznik żarówka zaczyna świecić4. Warto zwrócić 
na to uwagę dzieci wskazując na symbole znajdujące się 
na przycisku przełącznika. Należy wyjaśnić, że kiedy 
przycisk przełącznika jest wciśnięty i jest na nim sym-
bol I, ON lub WŁ, wówczas urządzenie to jest aktywne 
i przepływa przez nie prąd. Jeśli w tym czasie urządze-
nie nie działa, oznacza to, że coś zostało źle podłączone. 

Podczas zajęć dzieci często zadają pytania o to czy 
mogą dotykać baterii i czy nie porazi ich prąd. To dobra 
okazja, by wyjaśnić kolejne nieporozumienie. Rzeczy-
wiście jest tak, że dotykając obu biegunów baterii prze-
pływa przez nasze ciało prąd elektryczny, jednakże jego 
napięcie jest zbyt niskie, by nasze skórne receptory były 
w  stanie go wychwycić. Gdy napięcie jest wyższe niż 
kilkadziesiąt woltów poczujemy „kopnięcie”. Inaczej 
jest, jeśli obu biegunów baterii dotkniemy językiem. 
Ten najbardziej wrażliwy organ w  ciele człowieka jest 
w stanie zareagować już przy napięciu 1 V. Podczas ta-
kiej próby na języku czuć mrowienie i  wrażenie sma-
kowe. Wynika ono z tego, że prąd pobudza tę część ję-
zyka odpowiedzialną za wytworzenie wrażenia smaku 
kwaśnego i słonego. Zaznaczam, że smakowanie prądu 
językiem nie jest niebezpieczne i warto pozwolić go po-
smakować odważnym uczniom. 

4 Więcej na temat zjawiska przedstawiłem na http://www.dziecie-
cafizyka.pl/badania/bad_wlacznik/bad_wlacznik.html 

Granica prądu bezpiecznego zawartego we wszyst-
kich bateriach ogólnodostępnych5 i prądu niebezpiecz-
nego mieszczącego się w gniazdku jest zasadnicza. Na-
pięcie prądu przemiennego w gniazdku wynosi 230 V 
i może być dla człowieka niebezpieczne, dlatego prowa-
dząc zajęcia z dziećmi trzeba wielokrotnie wskazywać, 
że nie należy wkładać do gniazdek przedmiotów nie 
będących wtyczkami elektrycznymi. 

Wróćmy do prowadzonych zajęć. Pierwsze zajęcia 
miałyby polegać na zbudowaniu przez uczniów obwodu 
zamkniętego z żarówką. Dzieci po jego skonstruowaniu 
mogą go umieścić w  niewielkim pojemniku tworząc 
obudowę latarki, a na żarówkę uczniowie mogą założyć 
błysk, który spowoduje skupienie światła latarki analo-
gicznie do prawdziwego urządzenia (zdjęcie 1).

Po zbudowaniu modelu latarki dzieci mogą wyko-
nać model zelektryfikowanego domu. Wystarczy, że 

5 W typowych bateriach (AA, AAA, R20) wytwarza napięcie rzę-
du 1,5 V. Bateria 3R12 zwana też „płaską baterią” generuje trzy 
razy większe napięcie (stąd liczba 3 w oznaczeniu) równe 4,5 V. 
Na rynku popularne są jeszcze baterie dwukrotnie mocniejsze od 
tej. Ich napięcie wynosi 9,0 V – są to baterie PP3. 

stół, przy którym pracują ustawią w pozycji pionowej, 
tak aby stał na krawędzi blatu i  dwóch nogach. Na-
stępnie przykleją do niego za pomocą taśmy klejącej 
przedmioty obwodu zamkniętego, a następnie połączą 
je przewodami. Tak wykonany domek z  oświetleniem 
dzieci mogą przykryć kocem. Podobnie zestaw elek-
tryczny dzieci mogą przykleić do tekturowego pudełka 
wykonując w nim otwór na lampę sufitową i włącznik 
przy ścianie.

W  trakcie zajęć zbudowaliśmy obwód z  żarówką. 
Warto także pokazać doświadczenie jak działa sama 
żarówka. Aktywność, którą teraz przedstawię nauczy-
ciel powinien zrealizować w formie pokazu. Nauczyciel 
powinien wyjaśnić dzieciom, że gdyby dobrze przyjrzeć 
się żarówce można zauważyć, że to co świeci wewnątrz 
szklanej kuli to niewielki żarnik, a więc drucik wyko-
nany z  metalu (wolframu). Podobnej średnicy drucik 
nauczyciel może znaleźć w starym kablu np. do monito-
ra. Przewód ten składa się z szeregu drobniejszych kabli 
pokrytych izolacją oraz otaczającej je siateczki bardzo 
cienkich drucików (tzw. plecionki). To właśnie jeden 
z  drucików plecionki można wykorzystać jako żarnik 
do wykonanego modelu żarnika. Niestety, ponieważ 
jest to ocynkowany drut miedziany, co prawda po pod-
łączeniu do prądu zaczyna świecić, szybko przepala się. 
Podobne trudności mieli pierwsi twórcy żarówki6. Wie-
dząc, że ogień potrzebuje tlenu, żeby się palić, można go 
usunąć ze słoika przedłużając żywotność żarnika. Mo-
del takiej żarówki można wykonać wkładając w słoika 
o pojemności 1 litra zapaloną świeczkę typu podgrze-
wacz. Następnie w dekielku słoika można wykonać dwa 

6 Odkryciem żarówki zajmowali się Frederick de Moleyns, Joseph 
Swan, Hiram Maxim oraz Thomas Edison (chociaż tego ostatnie-
go uznaje się w Polsce za twórcę żarówki, w rzeczywistości jed-
nak zmodyfikował on pomysł poprzedników poprzez zamienie-
nie węglowego żarnika na bambusowy, który znacznie wydłużył 
żywotność żarówki). Jednak na sam pomysł zamknięcia żarnika 
w szklance bańce wpadł francuz De Moleyns. 

Zdjęcie 1. Błysk latarki

http://www.dzieciecafizyka.pl/badania/bad_wlacznik/bad_wlacznik.html
http://www.dzieciecafizyka.pl/badania/bad_wlacznik/bad_wlacznik.html
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otwory, przez które przewleczemy dwa druciki, między 
którymi umieścimy w  1 centymetrowej odległości od 
siebie żarnik – cieniutki drucik ocynkowany (z plecion-
ki). Otwory w denku należy zatkać plasteliną dla zacho-
wania szczelności. W taki sposób pozbawiony tlenu sło-
ik można wypróbować jako bańkę żarówki. Wystarczy, 
że dwa wystające przewody podłączamy do baterii 4,5 V 
(zdjęcie 2). Okaże się jednak, że mimo tylu przygotowań 
tak wykonany model będzie świecić jedynie przez kilka, 
kilkanaście sekund7.

Mimo to pokazując model żarówki przybliżyliśmy 
dzieciom nie tylko trudności z jakimi borykali się wy-
nalazcy, ale także procesy zachodzące w  żarówce. Po-
wróćmy teraz do sytuacji, w  której dzieci w  grupach 
zbudowały obwód zamknięty. Jeśli pozwolimy grupom 
połączyć się razem będą mogły stworzyć model świateł 
na skrzyżowaniu. Wystarczy, że jedna grupa przenie-
sie swój obwód bez baterii do drugiej grupy i podłączy 
go bezpośrednio do baterii grupy sąsiedniej (zdjęcie 3). 
W tak przygotowanym obwodzie wystarczy na żarówki 
nałożyć zwinięte w  rulon niewielki fragment czerwo-
nej i zielonej folii, aby dać iluzję świateł na skrzyżowa-
niu (zdjęcie 4). Tak przygotowany zestaw przedmio-

7 Więcej na temat żarówki na stronie: http://www.dzieciecafizyka.
pl/eksperymenty/zarowka/zarowka.html 

tów można umieścić w opakowaniu tworząc obudowę 
świateł8. 

Budując taki zestaw otrzymaliśmy nie tylko z wyglą-
du bardziej skomplikowane urządzenie, ale także poka-
zaliśmy dzieciom jak przy użyciu jednego źródła prądu 
można uruchomić dwa urządzenia (dwie żarówki).

Jeśli w zbudowanym przez dzieci modelu wymienić 
jedną żarówkę na brzęczyk otrzymamy zestaw do elek-
tryfikacji domu. Przejdźmy zatem do przedstawienia 
urządzenia wydającego dźwięk. Urządzenie to dzieci 
również mogą poznać metodą na chybił trafił podłą-
czając je prosto do baterii. Okaże się, że nie działa, jeśli 
czerwony przewód nie jest podłączony do dodatniego 
bieguna baterii. Tak wykonany obwód z  brzęczykiem, 
baterią i  przełącznikiem jest modelem dzwonka do 
drzwi, który teraz uczniowie mogą umieścić w  po-
mieszczeniu tekturowego domku. 

8 Więcej na temat świateł na skrzyżowaniu: http://dzieciecafizyka.
pl/urzadzenia/sygnalizacja-swietlna/ 

Tym razem wykorzystamy sytuację budowania 
domu do wyjaśnienia uczniom, że w  prawdziwym 
domu wszystkie urządzenia są napędzane prądem 
elektrycznym pochodzącym z  jednego źródła. Aby 
dzieci mogły zobaczyć jak to się dzieje, podzielmy dzieci 
tak, aby kilka grup dzieci zbudowało obwód z żarówką 
(opisany wcześniej) a  drugi z  brzęczykiem. Następnie 
należy połączyć grupy tak, aby jedna grupa przeniosła 
obwód z  brzęczykiem (bez baterii) do drugiej i  pod-
łączyła do go bezpośrednio do drugiej baterii (analo-
gicznie do zdjęcia 3). Tak przygotowany zestaw przed-
miotów dzieci mogą najpierw rozebrać, by przykleić 
do blatu stołu baterię, włączniki, brzęczyk i  żarówkę, 
a  następnie połączyć te przedmioty przewodami elek-
trycznymi. Tak wyglądający stół może przypominać 
model zelektryfikowanego domu. Dodam, że w podob-
ny sposób dzieci mogą zelektryfikować domek dla lalek 
czy tekturowe pudełko, które może pełnić rolę garażu 
dla samochodów.

Zdjęcie 2. Model żarówki

Zdjęcia 3 i 4. Model świateł na skrzyżowaniu

http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/zarowka/zarowka.html
http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/zarowka/zarowka.html
http://dzieciecafizyka.pl/urzadzenia/sygnalizacja-swietlna/
http://dzieciecafizyka.pl/urzadzenia/sygnalizacja-swietlna/
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Zbudowany przez dzieci obwód zamknięty można 
wykorzystać do sprawdzenia jakie przedmioty prze-
wodzą prąd elektryczny. Wystarczy, że uczniowie wyj-
mą z obwodu włącznik i pomiędzy leżące luźno druty 
będą umieszczać przedmioty (zdjęcie 5). Sprawdzane 
przedmioty dzieci będą klasyfikować na te, które prze-
wodzą i  te, które nie przewodzą prądu. Na podstawie 
zgromadzonych przedmiotów dzieci mogą wywniosko-
wać jakie materiały przewodzą prąd elektryczny. Okaże 
się, że takie materiały jak metale, woda i minerały (jak 
grafit w ołówku) przewodzą prąd.

 Jeśli jednak w obwodzie zamkniętym będzie znaj-
dować się żarówka (tak jak na zdjęciu 3), wówczas nie 
zaświeci się ona, jeśli przewody zostaną włożone do 
szklanki z wodą kranową. Jest to spowodowane zbyt ni-
skim poziomem napięcia elektrycznego. Aby bez prob-
lemów zademonstrować to doświadczenie w obwodzie 
elektrycznym musi znajdować się urządzenie, które 
uruchomi się pod wpływem niższego napięcia elek-
trycznego, a więc brzęczyk lub dioda. Istnieje też inne 
rozwiązanie – wystarczy wsypać do wody sól, która 
ułatwia przechodzenie ładunku elektrycznego. 

Doświadczenie związane z przewodnictwem prądu 
jest istotne dla dzieci z  punktu widzenia ich bezpie-
czeństwa. Pozwala udowodnić prawdziwość zasady, 
że podczas burzy należy szukać schronienia i nie cho-
wać się, ani w wodzie, ani w miejscach, które są mokre 
(np. drzewa).

Przygotowany przez dzieci obwód zamknięty na-
uczyciel może wykorzystać także do uruchomienia 
maszyn uczących. 

Najprostszym przykładem takiej maszyny jest 
sztywna kartka papieru, której powierzchnia została 

podzielona na dwie części. Po lewej stronie znajdują 
się pytania, a  po prawej odpowiedzi. Każdemu z  nich 
odpowiada przełożony przez otwór w  kartce papieru 
metalowy „grzybek” (spinacz do kopert – zdjęcie 6). Po 
drugiej stronie kartki papieru znajdują się kable łączące 
poszczególne grzybki zgodnie z  odpowiadającymi im 
odpowiedziami (zdjęcie 7). W ten sposób przykładając 
jedną końcówkę obwodu do pytania, a drugi koniec ob-
wodu do odpowiedzi – jeśli odpowiedź jest poprawna 
– prąd przepływa przez kabel znajdujący się po drugiej 
stronie kartki powodując uruchomienie się żarówki, 

Zdjęcie 5. Tester przewodnictwa prądu

Zdjęcia 6 i 7. Przykład maszyny uczącej
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birynt dbając, aby druty się nie stykały. Zetknięcie dru-
tów spowoduje włączenie się żarówki czy zagranie brzę-
czyka – w zależności od budowy układu elektrycznego. 

W  podobny sposób możemy zbudować włącznik 
alarmowy. Jego konstrukcja pozwoli dzieciom lepiej 
się zastanowić nad sensem włącznika w  obwodzie za-
mkniętym. Do jego zbudowania potrzebna jest sztywna 
kartka papieru. Po zgięciu jej na pół należy wykonać 
w niej kilka otworów w taki sposób, aby umieścić w nich 
dwa druty (bez izolacji). Efekt musi być następujący: po 
zgięciu kartki druciki muszą stykać się ze sobą (zdjęcie 
9). Tak wykonany włącznik dzieci mogą podłączyć do 
wykonanego przez siebie obwodu zamkniętego w miej-
sce przełącznika (zdjęcie 10)11. 

 Wykonany model alarmu działa w taki sposób, że 
jeśli kartka papieru zostanie zamknięta wówczas uru-
chamia się brzęczyk lub zaczyna świecić żarówka – 
w zależności od tego jakie urządzenie zostało umiesz-
czone w  obwodzie zamkniętym. Tak przygotowany 
alarm można umieścić pod dywanem aby rozległ się 
alarm, gdy ktoś stanie na tę część dywanu. 

11 Więcej na temat włącznika alarmowego: http://dzieciecafizyka.pl/
beta/urzadzenia/wlacznik-dotykowy/ 

Powrócę teraz do podłączania w  obwodzie dwóch 
żarówek. Dotychczas żarówki te były łączone na za-
sadzie dwóch osobnych obwodów do jednej baterii. 
Wprowadzając diodę niskonapięciową możemy zacząć 
budować jeden obwód, w  którym zamieścimy wiele 
świecących elementów – tak jak w  łańcuchu choinko-
wym. Zacznijmy jednak od diody. Urządzenie to jak 
wskazuje nazwa potrzebuje niskiego napięcia, aby zo-
stało uruchomione. W  stosowanym przeze nas obwo-
dzie wykorzystujemy baterię 3R12 (płaska bateria), któ-
ra generuje napięcie 4,5 V. Trzeba zatem pamiętać, że 
jest ono zbyt duże dla diody, która uruchamia się już 
przy 1,5 V. Z  tego względu należy uczulić uczniów, że 
ilekroć będą ją podłączali muszą pamiętać, aby świeciła 
krótko – w przeciwnym razie mogą ją przepalić. 

Diody to niepozorne urządzenia działające w  po-
dobny sposób jak brzęczyki. Nie bez przyczyny jedna 
z  ich nóg jest dłuższa. Należy pamiętać, że dłuższą 
nóżkę należy podłączyć do dodatniego bieguna baterii 
(inaczej nie zaświeci). Pamiętając o  tej zasadzie dzieci 
najpierw mogą w  grupach podłączyć diodę do bate-
rii, a następnie do całego obwodu z włącznikiem. Gdy 
dioda będzie się uruchamiać po naciśnięciu włącznika, 

brzęczyka lub innego urządzenia umieszczonego w ob-
wodzie9.

 Innym rodzajem zabawki, nie wymagającej dużego 
przygotowania jest tester cierpliwości i  opanowania. 
Jego budowa nie jest skomplikowana, wymaga jedynie 
przymocowania pozbawionego izolacji drutu do ka-
wałka drewna. W  tym celu dwa krańce drutu należy 
opleść wokół dwóch wkrętów umieszczonych w kawał-
ku drewna, aby cała konstrukcja nie przewróciła się. 
Następnie wykrzywiając drut można stworzyć kształt, 
który będzie pełnił rolę labiryntu. Do tego drutu należy 
przyczepić jeden koniec obwodu zamkniętego. Drugi 
koniec należy wygiąć w kształcie haczyka lub przycze-
pić do niego inny drucik, najlepiej z mniejszej średnicy 
drutu (zdjęcie 8)10. 

Tak przygotowany haczyk należy założyć na drut 
labiryntu i  tak nim obracać, aby przejść przez cały la-

9 Przykładowe maszyny uczące, gotowe do wydrukowania umieś-
ciłem na stronie: http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/
maszynyuczace/maszynyuczace.html 

10 Więcej o tym jak go wykonać na stronie: http://www.dzieciecafi-
zyka.pl/eksperymenty/maszynyuczace/maszynyuczace.html

Zdjęcie 8. Tester opanowania

Zdjęcia 9 i 10. Włącznik dotykowy

http://dzieciecafizyka.pl/beta/urzadzenia/wlacznik-dotykowy/
http://dzieciecafizyka.pl/beta/urzadzenia/wlacznik-dotykowy/
http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/maszynyuczace/maszynyuczace.html
http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/maszynyuczace/maszynyuczace.html
http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/maszynyuczace/maszynyuczace.html
http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/maszynyuczace/maszynyuczace.html
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warto wówczas połączyć grupy, aby do jednego obwo-
du dołączyli dwa kable z jedną diodą. A gdy to się uda 
spróbowali podłączyć kolejną. W  ten sposób ucznio-
wie będą podążać jedną z dwóch dróg. Będą budować 
łańcuch choinkowy łącząc diody szeregowo (zdjęcie 11) 
lub równolegle (zdjęcie 12)12. 

Po zbudowaniu obwodu równoległego, dzieci mogą 
teraz spróbować zbudować obwód szeregowy, aby 
sprawdzić zasadę jego działania. Szybko okaże się, że 
obwód szeregowy wymaga zastosowania mniejszej 
liczby przewodów elektrycznych, choć właśnie z  tego 
powodu jest mniej praktyczny. Gdy przepali się jedna 
dioda to w układzie szeregowym przestaje świecić cały 
obwód. Dzieje się tak, ponieważ w tym obwodzie istotne 
jest to, że cała dioda przewodzi prąd. Inaczej jest w ob-
wodzie równoległym. Jeśli przepali się w nim jedna dio-
da wówczas tylko ona przestaje świecić. Pozostałe diody 
świecą dalej ponieważ prąd przenosi nie tylko minerał 
(arsenek galu) znajdujący się wewnątrz kolorowego pla-

12 Więcej na temat budowania łańcucha świetlnego: http://www.
dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/lancuch/lancuch.html 

stiku, ale metalowe nóżki diody, do których podłączone 
są kolejne ogniwa obwodu. 

Ponownie wróćmy do prostego obwodu, w którym 
zamiast żarówki pozwolimy uczniom umieścić silnik 
elektryczny. Urządzenie to niezależnie od podłączenia 
powoduje obrót wału. Działanie tego urządzenia moż-
na zastosować w wielu modelach urządzeń np. wiertar-
ce, wciągarce dźwigu czy mikserze. Ich modele warto 
wykonać z  dziećmi. Zanim jednak to zrobimy warto 
przedstawić dzieciom pierwowzór tych urządzenia wy-
korzystując napęd maszyny prostej kołowrotka. Zagad-
nienia te omówiłem w osobnej publikacji13. 

Przejdę teraz do przedstawienia modelu różnych 
urządzeń, których cechą wspólną będzie zbudowany 
przez dzieci obwód zamknięty z  silnikiem elektrycz-
nym. Różnica między nimi będzie polegała na tym, że 

13 Jelinek J.A., Budowanie ustrukturalizowanej wiedzy technicznej 
u dzieci przedszkolnych i szkolnych, w: Małe dziecko – dużo po-
mysłów. Wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka, red. 
R. Piotrowicz, M. Walkiewicz-Krutak, Warszawa, Wydawnictwo 
Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016, s. 271-293.

inne przedmioty będziemy mocować na obracającym 
się wale silnika. I tak: 

W modelu wiertarki na koniec silnika elektryczne-
go należy zamontować (za pomocą ściągacza lub taśmy 
klejącej) drewniany patyczek. Będzie on pełnił rolę 
wiertła. Można go wypróbować przykładając go do ka-
wałka płytki styropianowej (zdjęcie 13). 

Do zbudowania modelu wciągarki elektrycznej wy-
korzystamy już przymocowany patyczek z tą różnicą, że 
zamontujemy do niego uchwyt (przecięty kawałek bu-
telki z dwoma otworami przez które przełożymy sznu-
rek) oraz nakleimy na niego kawałek sznurka. W  ten 
sposób włączając silnik spowodujemy ruch kołowy pa-

Zdjęcie 11 i 12. Obwód szeregowy i równoległy

Zdjęcie 13.  
Model  
elektrycznej 
wiertarki

http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/lancuch/lancuch.html
http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/lancuch/lancuch.html
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tyczka, który kręcąc się nawinie sznurek. Jeśli na końcu 
sznurka zaczepimy (np. przy użyciu haka) lekki przed-
miot, zostanie on uniesiony14. 

W modelu wentylatora wystarczy, że na koniec pa-
tyczka zamontujemy grudkę plasteliny i wbijemy w nią 
kawałki sztywnego papieru. Jeśli zostaną ułożone pro-
stopadle do patyczka jego ruch obrotowy wywoła ruch 
powietrza (wiatr) dookoła patyczka. Jeśli jednak wbije-
my kawałki papieru pod kątem wówczas wiatr będzie 
można czuć z przodu wentylatora (zdjęcie 15)15. 

W modelu kosiarki można powrócić do ustawienia 
poziomo łopat wiatraka tak, aby pełniły one rolę ostrzy. 

14 Więcej na stronie: http://www.dzieciecafizyka.pl/urzadzenia/
wciagarka/wciagarka.html 

15 Więcej na stronie: http://www.dzieciecafizyka.pl/urzadzenia/
wentylator/wentylator.html 

Tak przygotowany model można zbliżyć do kępy trawy 
i  po włączeniu spróbować je ściąć. Trzeba jednak pa-
miętać, że wykonane urządzenie jest tylko modelem 
i  nie spełni ono funkcji w  taki sposób jak prawdziwe 
urządzanie. 

W  modelu miksera można na wał silnika zamon-
tować za pomocą taśmy klejącej niewielkie patyczki 
(np. zapałki), które po włożeniu do wody zaczną ją roz-
pryskiwać na wzór prawdziwego robota kuchennego 
(zdjęcie 16). 

Zaprezentowane wyżej modele urządzeń są możliwe 
do wykonania przez uczniów szkolnych. Ich wykona-
nie pozwoli dzieciom zdobyć doświadczenie związane 
z  budową i  sposobem działania współczesnych urzą-
dzeń elektrycznych. Nie oznacza to jednak, że tego typu 
zajęcia wyczerpują poznanie tych urządzeń. Nauczyciel 
powinien dzieciom pokazać prawdziwe urządzenia, 
przedstawić jego budowę, nazwać elementy z  jakich 
się składa, analizując jego budowę odnieść się do wy-
konanego modelu, wskazać na funkcję obudowy, która 
przykrywa cały mechanizm urządzenia. Ponadto na-
uczyciel powinien wykonać niewielką pracę przy użyciu 

prawdziwego urządzenia, aby dzieci mogły porównać ją 
z pracą jaką wykonuje ich model. Tego typu działania 
mają na celu przybliżyć uczniom świat techniki. 

Wykorzystajmy dziecięcą wiedzę do zbudowania 
modelu tekturowego domu lub miasta. W domu dzieci 
mogą zaadaptować tekturowe pudełko jako pomiesz-
czenie, w którym rozłożą przewody elektryczne i uru-
chomią przykładowe urządzenie (wentylator, choinkę 
itd.).

Podczas zaprezentowanych aktywności dzieci wy-
korzystywały prąd elektryczny, jednak nie zostało wy-
jaśnione jak on powstaje. Doświadczenie obrazujące 
powstawanie prądu elektrycznego przedstawia prądni-
ca (generator). Urządzeniem tym będzie wykorzystany 
już silnik elektryczny, do którego (bez baterii) podłą-
czymy brzęczyk lub diodę. Kręcąc intensywnie wał sil-
nika spowodujemy, że silnik zamieni ruch na prąd elek-
tryczny, który dzięki przewodom uruchomi brzęczyk 
lub rozświeci diodę. Urządzenie to działa podobnie jak 
dynamo w rowerze, które również warto jest dzieciom 
zademonstrować. 

Innym sposobem wytwarzania prądu elektrycznego 
jest wykorzystanie reakcji jaka zachodzi między meta-
lami (miedzią i aluminium) a kwasem. Aby to dzieciom 

Zdjęcie 14. Model elektrycznej wciągarki

Zdjęcie 15.  
Model  
elektrycznego 
wentylatora

Zdjęcie 16. Model elektrycznego miksera.

http://www.dzieciecafizyka.pl/urzadzenia/wciagarka/wciagarka.html
http://www.dzieciecafizyka.pl/urzadzenia/wciagarka/wciagarka.html
http://www.dzieciecafizyka.pl/urzadzenia/wentylator/wentylator.html
http://www.dzieciecafizyka.pl/urzadzenia/wentylator/wentylator.html
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zademonstrować można podłączyć ze sobą kilka owo-
ców, które są bogate w sok (np. gruszka, jabłko, poma-
rańcza). Wbijając w  nie z  jednej strony drut miedzia-
ny, a  z  drugiej aluminiową płytkę i  łącząc oba metale 
razem (aluminium z  miedzią) można stworzyć kilka 
ogniw. Ułożone w  kole mogą tworzyć obwód, które 
połączy brzęczyk lub dioda niskonapięciowa. W efekcie 
powstanie zjawisko elektrochemiczne, które rozświetli 
diodę na kilka sekund po czym zgaśnie. Niestety prąd 
powstały z  tak zbudowanego doświadczenia jest tak 
niewielki i krótkotrwały, że aby dostrzec jego rezultat 
należy wykonać je w ciemnym pomieszczeniu. Opisuję 
jednak to doświadczenie, ponieważ obrazuje ono proces 
jaki zachodzi w typowych bateriach.

W artykule przedstawiłem szereg doświadczeń, któ-
re wprowadzają uczniów klas I-III do elektryczności. 
Ich wykonanie nie jest trudne, jak wskazałem, zdecydo-
wana większość budowanych modeli urządzeń wynika 
z prostego obwodu zamkniętego, który dzieci mogą wy-
konać samodzielnie.

Introduction to electricity in the school

Jan Amos Jelinek

The phenomenon of electricity is the core of the content 
of technical education, which is essential for explaining 
to children the mode of action of most modern devices. 
In the meantime, children learn  about electricity from 
school textbooks. They do not use electric wires, batteries 
and switches. It is a pity, because they can make compli-
cated models of devices in examople electric elevator, car 
or lights at the intersection. In the article, I present the 
methodology of introducing children to electricity.
Key words: electricity, technical education
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Sieć naukowa Hands-on Science została utworzona 
w  celu promowania rozwoju edukacji oraz wiedzy 
naukowej w społeczeństwie. Członkami organizacji są 
nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, eduka-
torzy, naukowcy, badacze wszystkich dziedzin nauki, 
w  szczególności STEM (science, technology, engineer-
ing and mathematics).

Sieć Hands-on Science ma na celu: 
• przyczyniać się do wprowadzania innowacji i po-

prawy edukacji na wszystkich etapach eduka-
cyjnych,

• przybliżać nauczycielom aktywizujące sposo-
by nauczania, w  szczególności nauczanie przez 
działanie,

• promować centra nauki i rozwój wiedzy naukowej.
W dniach 10-14 lipca 2017 r. w Bradze w Portugalii 

odbyła się XIV Międzynarodowa konferencja naukowa 
zatytułowana Hands-on Science: Growing with Sci-
ence (HSCI2017) organizowana przez Sieć Naukową 
Hands-on Science. Jak co roku celem konferencji 
było promowanie wymiany doświadczeń w  zakre-
sie dobrych praktyk, programów nauczania, a  także 
innych zagadnień związanych z  edukacją naukową 
i  jej rozwojem. Konferencja HSCI2017 obejmowała 
najróżniejsze tematy związane z  edukacją w  zakresie 
wszystkich  dziedzina nauki i techniki, w szczególności 

Sieć Hands-on Science 
i relacja z konferencji 
HSCI2017
Anna Michniewska

nauk przyrodniczych (biologii, fizyki, chemii), matema-
tyki, robotyki i informatyki. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany 
doświadczeń podczas prezentacji ustnych, sesji plaka-
towych, sesji plenarnych, warsztatów, sesji demon-
stracyjnych, prezentacji stoisk naukowych oraz dys-
kusji. Jak co roku ważnym elementem konferencji było 
zwiedzanie centrum nauki: Planetarium, Braga Science 
House i  Centro Ciência Viva de Lagos Science Muse-
um. Na szczególną uwagę zasługuje wykład prof. João 
Cerqueira, zatytułowany „How do we learn: a practical 
approach (Jak się uczymy: praktyczne podejście)”, który 

zaprezentował słuchaczom jak w  mózgu przebiega 
proces uczenia się i  jak można wykorzystać wyniki 
z badań neurologów w pracy z uczniami. Podczas kon-
ferencji wielokrotnie poruszane były tematy związane 
z wykorzystaniem nowych mediów w edukacji szkolne, 
jak i całożyciowej, a także ze znaczeniem eksperymentu 
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Przyszłoroczna XVI Międzynarodowa  konferencja 
HSCI2018 odbędzie się w Barcelonie w dniach od 16 do 
20 lipca 2018 r., a jej motto przewodnie będzie brzmiało: 
Advancing Science. Improving Education. 

Anna Michniewska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Więcej informacji o konferencji HSCI2017 Więcej informacji o Sieci HSCI
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W dniach 19–21 września 2017 roku w Zielonej Gó-
rze, na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego odbyła się XXI Krajowa Konferencja Dy-
daktyków Przedmiotów Przyrodniczych. Wiodącym 
hasłem było „Klasyczne lekcje przyrody – zmierzch 
czy świt?”, innymi słowy chcieliśmy zastanowić się nad 
wartością okazu w  nauczaniu biologii, doświadcze-
nia w  chemii i  fizyce itd., bo zdawać by się mogło, że 
z  jednej strony cyfryzacja i rozwój technologii upośle-
dził kontakt uczniów i studentów z przyrodą, zarówno 
w życiu codziennym, jak i w trakcie edukacji. Z drugiej 
strony zaś obserwuje się pewne tendencje i próby orga-
nizowania na nowo ogródków przy szkołach, pracowni 
żywej przyrody czy gromadzenie zbiorów przyrodni-
czych przez uczniów – zupełnie jak to miało miejsce 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Technologie z pewnością 
mogą ułatwić zdobywanie i poszerzanie wiedzy, jednak 
trudność sprawia obecnie umiejętne wykorzystanie 
technologii, aby uzupełniać ogólnie pojętą edukację 
przyrodniczą, nie zaś zastępować to co najważniejsze, 
czyli kontakt z  badanym lub omawianym obiektem, 
procesem i zjawiskiem. 

„Klasyczne lekcje przyrody 
– zmierzch czy świt?”

XXI Krajowa Konferencja 
Dydaktyków Przedmiotów 
Przyrodniczych
Sebastian Pilichowski, Ilona Żeber-Dzikowska

Dzień 19 września nie został wybrany przypadkowo 
jako pierwszy dzień wydarzenia, ponieważ 19 wrześ-
nia 1979 r. podpisano Konwencję o ochronie gatunków 
dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (tzw. 
konwencja berneńska). Nie da się chronić przyrody bez 
prowadzenia odpowiedniej edukacji i  kształtowania 
właściwych postaw w  młodym człowieku, od którego 
zależeć będzie w przyszłości los przyrody.

Organizatorami konferencji był Ogród Botaniczny 
UZ – Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach oraz 
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika – 
Sekcja Dydaktyków Biologii. Łącznie wygłoszono 17 
referatów, uczestnicy reprezentowali rozmaite ośrodki 
z kraju i jeden zza granicy, pojawiły się zagadnienia na-
tury metodycznej, badawczej oraz prezentacje realizo-
wanych projektów edukacyjnych. 

Tytuły referatów:
• mgr Barbara Świątek, mgr Beata Wołos: Dlaczego 

metoda projektu?
• dr Marcin M. Chrzanowski, mgr Joanna Lilpop: 

O rozumowaniu i metodzie naukowej w szkole, na 
egzaminie i w badaniach edukacyjnych

• dr hab., prof. nadzw. Alicja Walosik, dr inż. Piotr 
Bieniek: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 
w kształceniu formalnym – nadzieje i niepokoje

• dr inż. Piotr Bieniek, dr hab., prof. nadzw. Alicja 
Walosik: Zmiany świadomości ekologicznej i środo-
wiskowej na tle aktualnych uregulowań prawnych

• dr hab., prof. nadzw. Ilona Żeber-Dzikowska: Fo-
bia szkolna – przyczyny, objawy, konsekwencje

• dr Elżbieta Buchcic: Edukacja przyrodnicza doro-
słych

• dr Anna Maria Wójcik: Środki dydaktyczne w pra-
cowni biologicznej – spojrzenie z  perspektywy na-
uczycieli i kandydatów do zawodu nauczyciela

• dr Ewa Gajuś-Lankamer: Poglądy przyszłych na-
uczycieli biologii na metodę badawczą

• mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Tokarska-Osyczka, 
mgr Sebastian Pilichowski: Uczniowie zielonogór-
skich szkół a pomniki przyrody Zielonej Góry

• Magdalena Budzyńska, Barbara Chyra, Monika 
Mozdzelewska, Piotr Pawlak: „Passio Biologica – 
zainwestuj w siebie” – studencki projekt upowszech-
niania eksperymentów i  naturalnych środków dy-
daktycznych w nauczaniu

• mgr Sebastian Pilichowski: Jaki jest owad? Postrze-
ganie owadów przez uczniów szkół podstawowych

• dr Józef Krawczyk: Lekcje w  terenie i  naturalne 
środki dydaktyczne – nowoczesne nauczanie czy po-
wrót do dobrych tradycji?

• dr hab. Małgorzata Nodzyńska, dr Paweł Cieśla: 
Eksperymenty przyrodnicze w  nauczaniu niefor-
malnym

• mgr arch. kraj. Agnieszka Malinowska: Edukacja 
przyrodnicza poza salą dydaktyczną

• dr Paweł Cieśla, dr hab. Małgorzata Nodzyńska: 
Wycieczki edukacyjne wspierane TI

• mgr inż. Magdalena Urbaniak: Tereny edukacji 
przyrodniczej jako obszary zieleni o charakterze dy-
daktycznym

• Bartosz Łysakowski, MSc, Julia Nitsche, MSc, Oli-
ver Mojecki, MSc: Program edukacyjny „Szkoła 
w Zoo” Ogrodu Zoologicznego Euroregionu Sprewa 
– Nysa – Bóbr w Cottbus.

Atmosfera towarzysząca dyskusjom była niesa-
mowicie przyjazna, wręcz rodzinna, co zdecydowa-
nie wpłynęło na pozytywny odbiór konferencji przez 
jej uczestników. Drugiego dnia konferencji, zgodnie 
z planem, zorganizowano wycieczkę do Łagowa w po-
wiecie świebodzińskim, tzw. Perły Ziemi Lubuskiej. Na 
miejscu zostaliśmy powitani przez przewodnika, pra-
cownika Zespołu Parków Krajobrazowych Wojewódz-
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twa Lubuskiego, pana Dawida Karzólewskiego, który 
przybliżył przyrodę Łagowsko-Sulęcińskiego Parku 
Krajobrazowego oraz historię Łagowa, miejscowości 
niewielkiej, ale zlokalizowanej w strategicznym miejscu 
– z wyniesieniem i zamkiem, leżącej pomiędzy dwoma 
jeziorami – Trześniowskim (Ciecz) oraz Łagowskim. 
Jeziora oraz rzeźba terenu zostały silnie ukształtowane 
podczas ostatniego zlodowacenia, co znacznie urozma-
ica krajobraz, a dalej przyrodę. Tego samego dnia, ale 
już wieczorem, uczestnicy wzięli udział w  spotkaniu 
integracyjnym w zielonogórskim minibrowarze Haust.

Jako pamiątka XXI edycji konferencji zostanie zło-
żona w  ziemi kapsuła pamięci na terenie Ogrodu Bo-
tanicznego w Zielonej Górze z podpisami uczestników 
oraz zostanie posadzona sadzonka drzewa, nad wybo-
rem której trwają dyskusje (gdy powstaje ten tekst).

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim 
uczestnikom za przybycie, podzielenie się swoimi spo-
strzeżeniami i  wynikami badań i  fantastyczną atmo-
sferę. Życzymy wytrwałości i  satysfakcji z  dążenia do 
doskonalenia edukacji przyrodniczej.

mgr Sebastian Pilichowski
Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielono-

górski; Żywa Edukacja – Sebastian Pilichowski

dr hab., prof. nadzw. Ilona Żeber-Dzikowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 

– Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych; Uni-
wersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział 

Matematyczno-Przyrodniczy Instytut Biologii, Zakład 
Zoologii i Dydaktyki Biologii
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