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„ T y d z ie ń M ó z g u 2 0 0 8 ” w K r a k o w ie
Tegoroczny tydzień wiedzy o mózgu odbywa się pod hasłem
— „Zadbaj o swój mózg, czyli o profilaktyce oraz leczeniu chorób
i urazów mózgu”. Choroby i urazy mózgu są ciągle poważnym
problemem medycznym. W przypadku chorób nadal zbyt mało
wiemy o ich przyczynach, predyspozycjach genetycznych, wpły
wie środowiska i mechanizmach rozwoju danej choroby. Wiedza
ta jest niezwykle istotna, aby opracować i zastosować odpowied
nie metody leczenia. W pierwszym etapie tych złożonych badań,
próbuje się ustalić przyczyny i mechanizmy rozwoju różnych
chorób, badając je na zwierzętach laboratoryjnych, od robaków,
muszek owocowych aż do ssaków, zwanych ogólnie modelami
określonych chorób. Dopiero na podstawie wyników wielolet
nich badań na zwierzęcych modelach prowadzonych przez wiele
grup naukowców, można rozpocząć opracowywanie i testowanie
środków farmakologicznych i innych terapii. Ten etap badań jest
także prowadzony na zwierzętach, a dopiero w ostatnim etapie
dochodzi do badań klinicznych na ludziach. Tak więc droga od
poznania danego schorzenia do opracowania skutecznej terapii
jest długa, a działania te wymagają dużych nakładów finanso
wych. Jedną z chorób, która ciągle nie jest do końca poznana jest
epilepsja, czyli padaczka. Objawia się ona napadami drgawek,
a dodatkowo może dojść do utraty przytomności i zatrzymania
oddechu. Napady te są wynikiem krótkotrwałej, nadmiernej ak
tywności komórek nerwowych na chorobowo zmienionym ob
szarze mózgu nazywanym ogniskiem epileptycznym. Ostatnio,
dzięki badaniom na zwierzętach, prowadzonych m.in. przez ze
spół prof. Krzysztofa Janeczki z Zakładu Neuroanatomii Instytu
tu Zoologii UJ (wykładowcy tegorocznego „Tygodnia Mózgu”
i autora jednego z artykułów w tym numerze „Wszechświata”),
udało się wykazać, że przyczyną napadów padaczkowych mogą
być uszkodzenia mózgu, zwłaszcza w czasie jego rozwoju. Istot
ne znaczenie dla rozwoju choroby ma obszar mózgu, w którym
dochodzi do uszkodzenia, jak również etap rozwoju mózgu.
Mózg jest stosunkowo dobrze chronionym narządem dzięki
grubym kościom czaszki, stanowiącym oponę twardą oraz prze
strzeniom wypełnionym płynem mózgowo-rdzeniowym, który
amortyzuje uderzenia. Niestety, ta naturalna ochrona nie chroni
mózgu przed uszkodzeniami, które najczęściej są następstwem
wypadków komunikacyjnych i uprawiania sportów. Aby prze
ciwdziałać tym uszkodzeniom zaleca się noszenie odpowiednich
kasków ochronnych, a projektanci pojazdów mechanicznych
ciągle wprowadzają różnego rodzaju udoskonalenia i zabezpie
czenia zwiększające bezpieczeństwo kierujących i pasażerów.
Takie działania odnoszą skutki, ale nie są w stanie całkowicie
wyeliminować urazów mózgu w wyniku wypadków. Tak więc
szybka i odpowiednia, po właściwym zdiagnozowaniu, inter
wencja medyczna, może uratować życie i zdrowie pacjentów z
urazami mózgu. W ograniczeniu wielkości uszkodzenia mózgu
ma znaczenie nie tylko szybkie przewiezienia chorego do szpi
tala, ale też obniżenie temperatury jego ciała. Do skutecznych
metod leczenia urazów mózgu należy ich chirurgiczne leczenie
oraz zapobieganie pourazowym obrzękom mózgu. Dużymi osią
gnięciami w tej dziedzinie może poszczycić się zespół kierowany
przez dr. hab. Marka Moskałę z Kliniki Neurotraumatologii IN
CM UJ, wykładowcę „Tygodnia Mózgu 2008” i autora artykułu.
Obecnie stosowane metody diagnozowania chorób i urazów
mózgu dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod obrazowa
nia oraz wprowadzanie coraz lepszych, specyficznych leków i
innych terapii, nie rozwiązująjednak wielu problemów związa
nych z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu, zwłaszcza
że problemy te narastają w związku z wydłużaniem się średniej
długości życia człowieka. Na jakie więc nowe terapie możemy
liczyć w przyszłości? O takich nowych, znajdujących się na ra
zie na etapie projektu, albo na etapie doświadczalnym, można
będzie dowiedzieć się z wykładu i artykułu prof. Jerzego Vetu-

laniego z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Być może
uda się w przyszłości wyeliminować choroby mózgu, przez wy
mienianie uszkodzonych genów czy ich naprawianie, względnie
„reperować” mózg komórkami namnożonymi poza organizmem
człowieka, w warunkach in vitro. Wreszcie może uda nam się
stworzyć sztuczne implanty, które zastąpią uszkodzone części
mózgu.
Czy badania biomedyczne mają dzisiaj tylko na celu pozna
nie przyczyn chorób i ich skuteczne leczenie? Otóż wiadomo,
że nie tylko, bo człowiek współczesny chciałby być silniejszy,
ładniejszy, mądrzejszy, niż na to pozwalają jego predyspozycje
genetyczne, a ponadto chciałby żyć długo przy pełnej sprawno
ści fizycznej i umysłowej. Co na to biologia i medycyna? Tak
że w tym celu prowadzone są badania, aby ulepszyć człowieka.
Jednak czy sami też możemy sobie pomóc zachować jak najdłu
żej sprawność fizyczną i umysłową? Obecnie wyniki badań na
zwierzętach wskazują, że długość życia wydłuża się, oprócz pre
dyspozycji genetycznych, także dzięki niskokalorycznej diecie i
życiu w chłodzie. Niestety, nie są to komfortowe warunki, więc
czekamy na „cudowne pigułki”, które bez wysiłku zapewnią nam
długie i komfortowe życie. Czy jest to w ogóle możliwe? A jeżeli
tak, to jakie będą tego skutki uboczne?
Nie wszystko powinniśmy jednak zostawić medycynie, bo
sami też możemy sobie pomóc, aby poprawić sprawność naszego
mózgu. Liczne badania naukowe wykazały, że ćwiczenia fizyczne
i umysłowe poprawiają sprawność mózgu oraz opóźniają starze
nie się mózgu. Takim ćwiczeniem, może być proponowane przez
prof. Ryszard Tadeusiewicza z Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie eksperymentowanie z komputerowym modelem mó
zgu. Liczne badania dowiodły, że intensywna praca umysłowa,
uczenie się, np. obcego języka, nabywanie nowych umiejętności
jak gra na instrumencie muzycznym, w średnim i starszym wie
ku, zwiększa liczbę połączeń synaptycznych, co przekłada się na
większą sprawność mózgu i zachowanie jej do późnej starości.
Oprócz ćwiczeń fizycznych i umysłowych, właściwa dieta
także przyczynia się do prawidłowego rozwoju mózgu, a następ
nie do zachowania jego sprawności. O aspektach żywieniowych
w dbaniu o mózg można się będzie dowiedzieć z wykładu i arty
kułu prof. Marii Kapiszewskiej z Wydziału Biochemii, Biofizyki i
Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czy dbanie o wła
ściwą dietę, uprawianie ćwiczeń fizycznych i umysłowych jest
tylko ważne dla zachowania sprawności zdrowego mózgu? Jak
wykazały doświadczenia na zwierzętach modelowych, praktyki
te pozwalają również opóźnić wystąpienie objawów obniżenia
sprawności mózgu (uczenia się i pamięci), w przypadkach gdy
wywoływano zmiany neurodegeneracyjne. Nawet przy urazach
mózgu, sprawniejszy mózg ulega mniejszym uszkodzeniom.
Chociaż coraz więcej wiemy o mózgu, to nadal mózg po
zostaje dla nas tajemniczym narządem. Jednym z takich ciągle
mało poznanych zjawisk jest efekt placebo, czyli lecznie przez
sugestię, środkami, które nie zawierają żadnych czynnych sub
stancji, albo metodami o fizjologicznie obojętnym znaczeniu.
Więcej na temat efektu placebo można się będzie dowiedzieć
z wykładu i artykułu prof. Jerzego Aleksandrowicza z Katedry
Psychoterapii CM UJ.
Według niektórych naukowców, wszystko co obecnie wiemy
o mózgu stanowi zaledwie 1%, według innych, bardziej optymi
stycznych opinii, jest to 10% całej wiedzy na ten temat. Wciąż
jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że więcej nie wiemy, niż
wiemy o mózgu i pozostałych elementach układu nerwowego. W
czasie wykładów „Tygodnia Mózgu 2008” będzie więc okazja do
poznania niektórych tajemnic mózgu.
Elżbieta Pyza
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Krzysztof JANECZKO (Kraków)

EPILEPSJA W USZKODZONYM MÓZGU

Co to jest epilepsja?
Chociaż epilepsja stanowi bardzo poważny problem
neurologii klinicznej, mechanizm jej powstawania nie
został jeszcze dokładnie poznany. Na świecie choruje
na nią około 50 milionów ludzi. Pojawia się przeważ
nie u dzieci i młodzieży, a więc w okresie intensyw
nego rozwoju mózgu, dlatego też może mieć poważny
wpływ na jego funkcjonowanie w wieku dojrzałym.
Jej częstość wzrasta także wśród ludzi starszych. Cha
rakterystycznym objawem epilepsji są napady o prze
biegu tak bardzo zróżnicowanym, jak różne m ogą być
postacie epilepsji. Najbardziej znana i opisywana od
starożytności po dzień dzisiejszy jest postać epilepsji
przejawiająca się napadami o dużym natężeniu (grand
mai). Przez wieki przypisywano jej nawet nadprzyro
dzone pochodzenie. Podczas takiego napadu chory traci
przytomność, pada na ziemię i w ciągu kilku sekund
jego ciałem wstrząsają silne drgawki — wyprężają się
kończyny, a oddech ulega zatrzymaniu. Napad ten może
zapoczątkować krótkotrwała, nadmierna aktywność ko
mórek nerwowych na chorobowo zmienionym obsza
rze mózgu nazywanym ogniskiem epileptycznym. Stąd
pobudzenie może się rozprzestrzeniać, aby objąć nawet
cały mózg.
Napady epileptyczne wywołują wtórne zmiany neurodegeneracyjne, a więc dalsze uszkodzenia mózgu.
Szczególną wrażliwość na nie przejawia kora mózgowa
oraz kompleks jąder migdałowatych i formacja hipokampa położone w skroniowej części półkul mózgo
wych (ryc. 1).

Ryc. 1. Okolice mózgu wykazujące duże zaangażowanie w
napady epileptyczne: formacja hipokmpa (FM) i ciało migda
łowate (CM) we wnętrzu płata skroniowego.

W okolicach objętych napadem obumierają neuro
ny, a towarzyszy temu transformacja i proliferacja ko
mórek glejowych. Poprzez wzrost wypustek komórek
nerwowych — aksonów i dendrytów — m ogą powsta
wać nowe połączenia i układy neuronalne zwiększające
pobudliwość tkanki nerwowej. Sprzyja to wystąpieniu
następnych napadów, a przez to postępującej degradacji
mózgu. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wcze

sne wykrycie epilepsji i zastosowanie skutecznej tera
pii farmakologicznej. Jej zadaniem jest zmniejszenie
częstości występowania napadów, a jeśli już wystąpią,
minimalizacja skutków ich niszczącego działania. Moż
na w ten sposób zapobiec poważnym, nieodwracalnym
zmianom w mózgu i zapewnić chorym pełną adaptację
do życia w społeczeństwie. Nie jest to dla nich łatwe,
gdyż ciągła farmakoterapia nie pozwala zapomnieć o
istniejącym zagrożeniu.
Jak wspomniano powyżej, mechanizm powstawania
epilepsji nadal nie jest dokładnie poznany. Z badań kli
nicznych wiadomo jednak, że choroba ta, w różnej po
staci i o różnym natężeniu, jest znacznie częstsza u lu
dzi, którzy doznali uszkodzenia mózgu. Rzeczywiście,
uszkodzenia istotnie zwiększają prawdopodobieństwo
wystąpienia epilepsji, przy czym ich natura może być
bardzo zróżnicowana — od bardzo subtelnych mody
fikacji strukturalnych, wynikających z zaburzeń w naj
wcześniejszych stadiach rozwoju mózgu do rozległych
uszkodzeń mechanicznych spowodowanych wypadka
mi komunikacyjnymi w wieku dojrzałym.
Mimo ogromnych wysiłków badawczych, nadal ak
tualne pozostają podstawowe pytania dotyczącej gene
zy epilepsji. Jedno z nich jest niezwykle intrygujące:
Dlaczego, w przypadku jednoznacznie rozpoznanego,
nawet znacznego niedorozwoju, czy też rozległego
uszkodzenia mózgu, epilepsja nie zawsze się rozwija?
Ponadto, jeśli w tych warunkach epilepsja już powsta
nie, to dlaczego może mieć bardzo różny, trudny do
przewidzenia przebieg i różne natężenie? Nie wiadomo,
co jest przyczyną tak dużego zróżnicowania pomiędzy
przypadkami klinicznymi o podobnym obrazie neuropatologicznym.
Ustosunkowanie się do szerokiego zakresu proble
mów napotykanych w tej dziedzinie badań jest w ni
niejszym artykule niemożliwe. Dlatego przedstawia
on tylko ten ich wycinek, którego dotyczy działalność
badawcza mojego zespołu. Jest to zarazem okazja do
bliższego przedstawienia warsztatu doświadczalnego i
założeń teoretycznych naszych badań.
Przyczyny epilepsji — anom alie rozwojowe
i uszkodzenia mózgu
We wczesnych etapach rozwoju, gdy trwa inten
sywna produkcja komórek nerwowych (neurogeneza),
mózg jest szczególnie wrażliwy na działanie wszelkich
czynników szkodliwych. Plan, według którego przebie
ga neurogeneza jest realizowany ze szczególnie dużą
precyzją. Populacje młodych komórek nerwowych, po
wstające w strefach twórczych, migrują ku swoim miej
scom przeznaczenia i zapełniają kolejno poszczególne
obszary mózgu. Redukcja liczby neuronów lub zakłó
cenia ich migracji może spowodować nawet wyraźne
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zmniejszenie objętości tych obszarów, któremu ponadto
towarzyszy istotna zmiana ich organizacji wewnętrznej.
Są to cechy charakterystyczne dla różnych postaci nie
dorozwoju mózgu (dysplazji). Jak się okazało, o ich
znaczeniu klinicznym nie decyduje ilościowy wymiar
anatomiczny, ale jakościow a patologia funkcjonalna.
Z praktyki klinicznej wiadomo bowiem, że pacjenci, u
których stwierdzono takie anomalie wykazują wzrost
skłonności do zaburzeń epileptycznych, których far
makologiczne łagodzenie napotyka często na poważne
trudności. Kora m ózgowa może być wtedy cieńsza i
mieć gorzej rozwinięte uwarstwienie oraz inny wzo
rzec bruzd i zawojów. Przed wprowadzeniem współ
czesnych, zaawansowanych metod diagnostycznych
takich, jak tomografia komputerowa czy obrazowanie
techniką rezonansu magnetycznego (MRI), zmiany te
mogły pozostać niezauważone, a ich wykrycie było
możliwe dopiero po śmierci chorego. To właśnie było
powodem pojawienia się w klasyfikacji odmian epilep
sji pojęcia epilepsji „bez przyczyny” — idiopatycznej.
Mechaniczne uszkodzenia mózgu, czy to we wcze
snym okresie życia, czy w wieku dojrzałym, m ogą także
wywołać bardzo duży wzrost skłonności do aktywności
epileptycznej. W bliskim sąsiedztwie miejsca uszko
dzenia giną komórki nerwowe i powstaje blizna glejo
wa. Nawet gdy jest niewielka, w jej otoczeniu może po
wstać ognisko napadowej aktywności neuronów. Może
ono być bardzo trudne do wykrycia, jednak gdy już zo
stanie zlokalizowane, jego chirurgiczne usunięcie może
przywrócić równowagę funkcjonalną mózgu.
M odele eksperym entalne
Eksperymentalne badania wyznaczników każdej z
chorób, na które cierpi człowiek, w tym także epilep
sji, zm ierzają do możliwie jak najlepszego odwzoro
wania sytuacji obserwowanych w praktyce klinicznej.
Wykorzystywane są w tym celu modele zwierzęce, tak
dobrane, aby w możliwie najdokładniejszy sposób pre
zentowały objawy chorobowe obserwowane u ludzi.
W warunkach klinicznych trudne, a nawet niemożliwe
może być precyzyjne ustalenie tego, czy istnieje i jak
się realizuje związek przyczynowy pomiędzy modyfi
kacją struktury mózgu a jego skłonnością do epilepsji.
W przeciwieństwie do nich, warunki eksperymentalne
dają możliwość dokładnego kontrolowania zależności
przyczynowo-skutkowych i uzyskania nowych danych
o znaczeniu istotnym dla zrozumienia m echanizmu po
wstawania obserwowanych zjawisk. Z kolei, informa
cje uzyskane tą drogą dają szansę stopniowego dosko
nalenia strategii leczenia i zapobiegania epilepsji. Jest
to możliwe, ponieważ ogólne zasady rozwoju mózgu
są podobne u wszystkich ssaków. Podobne są również
konsekwencje zaburzeń procesów rozwojowych. Zatem
badając je na przykład u gryzoni (szczur, mysz), m oże
my się wiele dowiedzieć o ich możliwych następstwach
w mózgu człowieka.
Zadaniem modeli doświadczalnych jest jak najwier
niejsze odwzorowanie objawów występujących u ludzi,
jednak dokładność tego odwzorowania może być różna.
Trudno to dokładnie ocenić w sytuacji, gdy mechanizm

Wszechświat, t. 108, nr 1-3/2008

danego schorzenia jest nieznany. Badania epidemio
logiczne prowadzone są na bardzo dużej liczbie przy
padków, a ich analiza statystyczna może wykryć istnie
nie bardzo subtelnych zależności. Modele zwierzęce
wykorzystywane w badaniach, zwłaszcza w ich fazie
wstępnej, powinny prezentować te zależności bardziej
jednoznacznie. W miarę postępu badań, każdy z uży
wanych modeli jest zwykle doskonalony tak, aby przy
jego pomocy mogły być wykrywane kolejne, słabiej
wyrażone związki przyczynowe. Podobne właściwości
przedstawiają modele opisywane tutaj. Dlatego podczas
interpretacji wyników uzyskanych przy ich pomocy nie
można zapominać o tym, że powstawanie danej choro
by w dużej populacji ludzkiej m a zwykle znacznie bar
dziej subtelne i wielorakie wyznaczniki.
D ośw iadczalny m odel niedorozwoju kory
m ózgowej w yw ołanego zaburzeniam i
neurogenezy
U szczura, większość neuronów kory mózgowej, a
ściślej — tak zwanej kory nowej, która szczególnie sil
nie rozwinęła się u ssaków, wywodzi się z podziałów
komórek warstwy twórczej, zachodzących pomiędzy
13 a 19 dniem rozwoju embrionalnego (E13-E19) (ryc.
2). Komórki przyszłej warstwy pierwszej (drobinowej)
kory, powstają w E13. Niewiele później (E13-E14) po
w stają położone głębiej neurony tzw. podpłytki (ang.
subplate). O przyszłej strukturze kory nowej decydu
je jednak geneza neuronów jej właściwego zawiązka,
zwanego płytką korową (cortical plate). Rozwój po
szczególnych warstw płytki korowej przebiega zgodnie
z gradientem „od wnętrza ku zewnętrzu” (inside-out).
Oznacza to, że neurony wytworzone w danym stadium
neurogenezy w stosunku do neuronów powstałych
wcześniej zajm ują pozycje bliższe powierzchni półku
li mózgu. Zatem droga migracji komórek młodszych

ROZWÓJ W ARSTW OW EJ STRUKTURY
KORY MÓZGOWEJ SZCZURA

E13

...
E14

...
E15

E16

E17

E18

E19

warstwa
wyśoółkowo
KONIEC -twórcza
NEUROGENEZY

O K R E S OD 13 DNIA ROZWOJU PRENATALNEGO (E13) DO URODZENIA (E21-22)

Ryc. 2. Przebieg rozwoju kory mózgowej szczura. Powsta
wanie neuronów przeznaczonych do zasiedlenia poszczegól
nych warstw kory zachodzi w warstwie twórczej w okresie
od 13 dnia rozwoju prenatalnego do dnia urodzenia. Stąd,
nowo powstałe neurony migrują do odpowiednich warstw
kory. Na rysunku neurony poszczególnych warstw od I do VI
oraz „podpłytki” oznaczone są różnymi symbolami. Jeśli dla
określonego dnia neurogenezy (od E 13 do E l9) dany symbol
znajduje się w warstwie twórczej oznacza to, że w tym cza
sie są wytwarzane neurony dla tej właśnie warstwy. Brak tych
symboli w tym miejscu, oznacza koniec neurogenezy. Cyfry
rzymskie wskazują kolejne warstwy kory.
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przebiega poprzez warstwy uprzednio uformowane i
zapełnione komórkami, które powstały wcześniej. Naj
wcześniej, pomiędzy E14 a E16, pojawiają się neurony
głęboko położonych warstw korowych, kolejno szóstej
i piątej, stanowiące większą część wszystkich neuronów
kory. Po nich powstają te, które tworzą warstwy czwar
tą i trzecią (E16-E18), a najpóźniej komórki ziarniste
warstwy drugiej. Produkcja neuronów przeznaczonych
dla kory mózgowej kończy się zasadniczo tuż przed
urodzeniem zwierzęcia (E21-E22).
Zaburzenie neurogenezy w stadium rozwojowym,
w którym powstają neurony mające zasiedlić określoną
okolicę mózgu wywołuje upośledzenie struktury neuronalnej tej właśnie okolicy. Jest ono trwałe, gdyż raz
powstałe neurony nie są zdolne do dalszych podziałów,
które ten deficyt mogłyby zlikwidować. Okres rozwoju,
w którym takie nieodwracalne zmiany mogą być wy
wołane przyjęto nazywać okresem krytycznym dla tej
okolicy mózgu.
Jeśli na mózg, w którym zachodzi intensywna neu
rogeneza zadziała czynnik szkodliwy, na przykład jo 
nizujące promieniowanie gamma, proces tworzenia
neuronów zostanie przerwany lub znacznie spowolnio
ny. W oparciu o dane z dotychczasowych badań (gra
dient rozwojowy „inside-out”) można przewidzieć, że
działanie promieniowania gamma we wcześniejszych
stadiach rozwoju kory, na przykład w 15 dniu rozwoju
prenatalnego (E l5), wywoła niedobór neuronów w jej
głębszych warstwach, przede wszystkim w warstwie V,
ryc. 3). Napromienienie późniejsze wywoła analogicz
ne zmiany, ale w warstwach zlokalizowanych bardziej
powierzchniowo (dla E19-E20 jest to warstwa II). Po
nieważ natężenie produkcji neuronów przeznaczonych
do zasiedlenia kory mózgowej jest największe pomię
dzy E15 a E16, zniszczenia na jej obszarze są również
największe, gdy szkodliwy czynnik zadziała w tym
właśnie okresie.
Zmniejszenie liczby neuronów produkowanych w
różnych stadiach rozwoju to nie tylko efekt ilościowy.
Funkcja poszczególnych, kolejno powstających warstw
kory jest bowiem znacznie zróżnicowana i pod tym
względem różne są także typy neuronów, które je two
rzą. Dlatego zaburzenie neurogenezy w dwóch różnych
K o ra m ó z g o w a
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stadiach nie będzie mieć takiego samego efektu jako
ściowego nawet, gdyby bezwzględny, ilościowy deficyt
neuronalny był taki sam. Przeciwnie, mózgi zmienio
ne w tak różny sposób mogą mieć inne, nawet bardzo
zróżnicowane właściwości funkcjonalne. Można więc
oczekiwać, że wykażą one także różną skłonność do
przejawiania epileptycznej aktywności napadowej —
spontanicznej czy też w odpowiedzi na odpowiednie
czynniki farmakologiczne.
Skłonność zwierząt ze sztucznie wywołanym niedo
rozwojem mózgu do przejawiania zachowania o cha
rakterze epileptycznym jest badana od dziesięcioleci.
Badacze posługiwali się jednak takimi modelami zwie
rzęcymi, które prezentowały tę skłonność w sposób od
powiednio silnie zaznaczony. W różnych laboratoriach
przyjmowano, że taka silna skłonność powstawała prze
ważnie po napromienieniu szczura w 17 dniu rozwoju
prenatalnego. Jeśli niedorozwój mózgu wytworzony
przez zaburzenia innych stadiów neurogenezy nie pro
wadził do wyraźnego rozwoju takich skłonności, to po
prostu nie wykorzystywano go w badaniach ekspery
mentalnych. Dlatego też nie zauważono ważnego zja
wiska, którego znaczenie udało się rozpoznać dopiero
w badaniach późniejszych.
M ózg dysplastyczny inaczej reaguje na
uszkodzenie
Mechaniczne uszkodzenie mózgu wywołuje lokalną
reakcję proliferacyjną astrocytów, mikrogleju i komó
rek krwiopochodnych. Tworzy się blizna glejowa. Oka
zało się, że prenatalne napromienienie istotnie zmienia
przebieg tej reakcji. Na razie można tylko przypuszczać,
że przyczyną tego zjawiska są zmienione stosunki ilo
ściowe pomiędzy komórkami glejowymi a nerwowymi
oraz modyfikacja ich wzajemnych oddziaływań w trak
cie powstawania blizny.
Wykrycie tego zjawiska zwróciło uwagę na następny
ważny problem, bowiem już sama patologiczna zmiana
relacji funkcjonalnych neuron-glej może stanowić po
czątek rozwoju epilepsji. Rozpoczęliśmy więc syste
matyczne badania skłonności do napadów epileptycz
nych w mózgu o różnym typie niedorozwoju w wyniku
napromienienia przeprowadzonego w różnych stadiach
neurogenezy. Reaktywność komórek glejowych zależy
również od wieku uszkodzonego mózgu, więc można
się było spodziewać, że stanie się dodatkowym wy
znacznikiem procesu formowania ognisk epiieptogennych w strefie uszkodzenia. Przedtem nie prowadzono
systematycznych badań tych zależności.
Epileptogenność dysplazji mózgu zależy od jej
genezy

Ryc. 3. Efekt zaburzenia neurogenezy w 15 dniu rozwoju pre
natalnego. Warstwa V kory mózgowej, jest wyraźnie cieńsza
z powodu redukcji liczby charakterystycznych dla niej neuro
nów piramidowych. Cieńsza jest również cala kora mózgowa.
W wyniku zaburzenia migracji, część komórek nerwowych nie
dociera do swoich warstw przeznaczenia i pozostaje w głęb
szych warstwach kory. Jest to przyczyną znacznych zmian
struktury warstwowej.

Rejestracja czynności bioelektrycznej mózgu z ce
chami niedorozwoju wykazała, że może on nawet spon
tanicznie wykazywać aktywność o charakterze epilep
tycznym, a także przejawiać wzmożoną podatność na
działanie czynników wywołujących tę aktywność. W
wielu ośrodkach naukowych badania eksperymentalne
tych zjawisk wykonywano jednak u zwierząt po zabu-
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rżeniu tylko jednego wybranego stadium neurogenezy,
po którym wzrost tej podatności był odpowiednio duży,
a więc u szczurów po napromienieniu w 17 dniu rozwo
ju prenatalnego. Starano się bowiem otrzymać model
silnej podatności na napady epileptyczne bez specjalne
go zainteresowania efektami napromienienia w innych
stadiach rozwojowych. Prowadziło to do błędnego
uogólnienia, że każda dysplazja mózgu jest silnie epileptogenna. Nie zgadzało się to w pełni z obserwacjami
klinicznymi, które wskazywały, że nawet duża dysplazja
mózgu nie zawsze prowadzi do epilepsji. Można więc
było przypuszczać, że mózg o różnym stopniu niedoro
zwoju może także przejawiać zróżnicowanie skłonność
do napadów epileptycznych po osiągnięciu dojrzałości.
Wyniki badań były zaskakujące. Do testowania tej hi
potezy wykorzystaliśmy jedną z substancji najczęściej
używanych do wywoływania napadów — pilokarpinę.
Po podaniu pilokarpiny, największą skłonność do
napadów wykazały zwierzęta z najmniejszymi ubyt
kami mózgu, napromienione w późnych stadiach neu
rogenezy ( E l7 lub E l 9). Całkiem nieoczekiwanie,
zwierzęta z największymi ubytkami m asy mózgu, na
promienione we wcześniejszych stadiach neurogenezy
(E13 lub E15), miały podatność na napady zm niejszoną
aż do tego stopnia, że była ona niższa od przejawianej
przez nienapromienione zwierzęta kontrolne.
Wyniki te wydają się mieć istotne znaczenie dla zro
zumienia procesu epileptogenezy. Zw racają bowiem
uwagę na to, że o poziom ie skłonności do napadów
nie decyduje bezwzględny deficyt objętości mózgu, ale
funkcjonalna specyficzność obszaru, którego rozwój
został upośledzony. Modyfikacja właściwości tego ob
szaru może mieć bowiem krytyczne znaczenie dla roz
woju i przebiegu epilepsji.
Jak ju ż wyżej wspomniano, żaden ze stosowanych
modeli doświadczalnych nie obejmuje całości m oż
liwych zjawisk chorobowych obserwowanych w w a
runkach klinicznych. Mechanizm jego funkcjonowania
również może być inny. Pilokarpinowy model napadów
epileptycznych ma również taki fragmentaryczny cha
rakter. A zatem potrzebne były badania uzupełniające w
celu sprawdzenia jak zachowają się te same zwierzęta
z różnymi typami niedorozwoju mózgu, jeśli do wywo
łania napadów zostanie użyty czynnik o innej specyfice
neurochemicznej, aktywizujący inne układy funkcjo
nalne mózgu.
Skłonność mózgu dysplastycznego do aktyw ności
epileptycznej zależy od w łaściw ości czynnika,
który ją w yw ołuje
Używana w wyżej opisanym eksperymencie pilokar
pina jest agonistą cholinergicznym (związek chemiczny
działający podobnie jak neuroprzekaźnik — acetylocho
lina), powinna więc aktywować przede wszystkim cholinergiczny układ sygnałowy. Podatność dysplastycz
nego mózgu na epilepsję mogłaby więc zmieniać się
w zależności od stopnia redukcji ilościowej neuronów
tego właśnie układu. Dane pochodzące z badań neuro
genezy w skazują że hipoteza ta może być uzasadniona.
Należało więc sprawdzić, czy wykryta prawidłowość

Wszechświat, t. 108, nr 1-3/2008

ma charakter uniwersalny, a więc czy zostanie utrzyma
na, gdy do wywołania napadów epileptycznych będzie
użyty czynnik o innej specyfice działania.
M ożna było spodziewać się, że wyniki tych badań
będą odmienne, ale zaskakujące było to, że ujawniły
całkiem odwrotne zależności. Po podaniu kwasu kainowego, agonisty glutaminergicznego (związku che
micznego działającego podobnie jak neuroprzekaźnik
— glutaminian), a więc działającego na inne układy
neuronalne, natężenie napadów epileptycznych było
największe u zwierząt po zaburzeniach wczesnych sta
diów neurogenezy (na przykład w E l 3), a najmniejsze,
gdy zaburzeniu uległy jej stadia późniejsze (na przykład
w E l 9). Zatem okazało się, że podatność dysplastycz
nego mózgu na napady epileptyczne zależy nie tylko
od typu dysplazji, ale także od funkcjonalnej specyfiki
czynnika, który te napady wywołuje, zgodnie z wieloczynnikową koncepcją genezy epilepsji. Ogólny wnio
sek z pierwszego etapu badań został jednak utrzymany
— zwierzęta o różnym typie zaburzeń rozwojowych
mózgu prezentują zarazem bardzo zróżnicowaną skłon
ność do napadów epileptycznych.
M echaniczne uszkodzenie mózgu w różnym
wieku ma różną epileptogenność
Model uszkodzenia mechanicznego mózgu w róż
nych stadiach rozwoju jest wykorzystywany od wielu
lat, szczególnie do badań transformacji i proliferacji
komórek glejowych. Po neonatalnym uszkodzeniu kory
mózgowej szczura powstaje niewielka blizna glejowa.
Po uszkodzeniu w wieku późniejszym jest ona znacznie
większa. Stwierdzono eksperymentalnie, że tak zmie
niony obszar kory może generować aktywność typu
epileptycznego. Uszkodzenie mózgu albo powoduje
epilepsję, albo stwarza predyspozycję do jej wystąpie
nia w określonych warunkach, a więc „podatność” na
czynniki wywołujące epilepsję. Niezwykle istotne zna
czenie dla genezy epilepsji ma wiek, w którym uszko
dzenie mózgu powstało. Uszkodzenie mechaniczne
półkuli mózgu u szczura w pierwszym tygodniu życia
nie prowadzi do istotnych zmian skłonności do napa
dów epileptycznych wywołanych pilokarpiną w wieku
dojrzałym. Skłonność ta jednak drastycznie wzrasta po
uszkodzeniu mózgu w wieku jednego miesiąca.
Kiedy uszkodzenie nie zw iększa podatności
m ózgu na napady epileptyczne?
U około połowy klinicznych przypadków uszkodze
nia mózgu obserwuje się wystąpienie objawów epilep
tycznych. Oznacza to, że uszkodzenie nie zawsze pro
wadzili do epilepsji. Co zatem decyduje o tak wielkim
zróżnicowaniu następstw uszkodzenia? Czy może ono
wynikać z subtelnego zróżnicowania właściwości funk
cjonalnych mózgu wynikających z odmiennej historii
jego rozwoju?
Po sformułowaniu takiej ogólnej hipotezy, pytania
m ogą przybrać formę bardziej praktyczną. Jakie będą
konsekwencje mechanicznego uszkodzenia mózgu,
który ma obniżoną podatność na napady epileptyczne
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wytworzoną przez wcześniejsze zaburzenia jego roz
woju? Czy taki mózg wykaże swego rodzaju „odpor
ność” na działanie czynników wywołujących napady?
Może wtedy skłonność do przejawiania tych napadów
nie będzie już tak wysoka jak ta, którą po uszkodzeniu
obserwuje się w mózgach, które rozwijały się normal
nie?
Bardziej szczegółowo pytanie to brzmi: Czy zabu
rzenie wczesnego stadium neurogenezy (w E l 3), które
obniża podatność mózgu na napady, zapobiegnie rów
nież wytworzeniu tej podatności po uszkodzeniu me
chanicznym?
Eksperyment taki został przeprowadzony. Okazało
się, że dojrzały mózg po zaburzeniach wczesnego sta
dium neurogenezy (E l3) nie wykazuje wzrostu skłon
ności do przejawiania napadów. Deficyt neuronalny
wywołany napromienieniem w tym stadium rozwojo
wym wydaje się zatem w nieznany sposób zmieniać
właściwości funkcjonalne mózgu tak, że powstanie i
rozprzestrzenienie się aktywności napadowej staje się
niemożliwe nawet, gdy mózg został uszkodzony. Wy
nika stąd wniosek wymagający gruntownej weryfikacji
doświadczalnej: anomalie historii rozwojowej mózgu
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mogą w bardzo istotnym zakresie sprzyjać rozwojowi
epilepsji, ale mogą też zmniejszać prawdopodobień
stwo jej wystąpienia.
Przeprowadzone badania wykorzystujące modele
doświadczalne chorób mózgu sugerują kierunek badań
następnych. W tym miejscu należy jednak wrócić do
zastrzeżeń zamieszczonych powyżej. Sytuacja ekspe
rymentalna pozwala ze stosunkowo dużą precyzją wy
krywać zależności przyczynowe pomiędzy obserwo
wanymi zjawiskami. W porównaniu z analogicznymi
warunkami klinicznymi, uwzględnia ona jednak znacz
nie ograniczoną liczbę parametrów. Dlatego stosowane
modele doświadczalne wymagają ciągłego doskonale
nia i modyfikacji odpowiedniej do stopnia zaawanso
wania badań tak, aby mogły obejmować coraz większą
liczbę subtelnych i zróżnicowanych wyznaczników po
wstawania danej choroby w populacji ludzkiej.
Wpłynęło 11.02.2008
Prof. dr hab. K rzysztof Janeczko, kierownik Zakładu
Neuroanatomii, Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
e-mail: k.janeczko@ uj.edu.pl

Marek MOSKAŁA (Kraków)

WSPÓŁCZESNE LECZENIE NASTĘPSTW URAZÓW GŁOWY
W stęp
Urazy czaszkowo-mózgowe są związane z ludzko
ścią od chwili jej powstania. Były to urazy przypadkowe
jak i coraz częstsze zamierzone mające ścisły związek
z rozwojem fizycznym jak i intelektualnym. Rozwój
puszki kostnej w zamierzeniu genetycznym, jak i roz
wój przestrzeni płynowych jako poduszek amortyzują
cych wstrząsy, m iał zabezpieczać najcenniejszy organ
człowieka, jakim jest mózgu przed następstwami urazu.
Jednak powolna zmienność genetyczna nie nadążała za
szybkim rozwojem cywilizacyjnym człowieka a tym
samym za m ożliwością zabezpieczania mózgu przed
coraz większymi przyspieszeniami i opóźnieniami wy
stępującymi w czasie urazu.
Początkowo znachorzy, szamani a stopniowo coraz
bardziej wykształceni lekarze zajmowali się skutkami
urazu czaszkowo-mózgowego. Jednak mogli oni oce
niać mózg a właściwie skutki urazu jedynie pośrednio
poprzez badanie chorego i na podstawie objawów wy
ciąganie wniosków o miejscu i rozległości obrażeń.
Dopiero powszechny dostęp do nieinwazyjnego obra
zowania mózgu w postaci tomografii komputerowej,
rezonansu magnetycznego, pozytronowej emisyjnej
tomografii i odmian tych badań przybliża nas do oce
ny skutków urazu mózgu w ocenie organicznym czy
funkcjonalnym. Badania te pozwoliły na wykazanie
znacznej zmienności skutków urazu wynikających z
zmiennych przyspieszeń i opóźnień, kierunku działania
siły, indywidualnej „odporności” na uraz, jak i stanu

przedmiotowego chorego w chwili urazu. Wszystkie te
czynniki dają wypadkową decydującą o stopniu kalec
twa lub zgonie chorego.
Współczesny lekarz otrzymał potężną broń w wal
ce z skutkami urazu, jakim jest możliwość oglądania
mózgu w dowolnym wybranym czasie, jednak nadal
jesteśm y daleko od możliwości ingerowania w proce
sy naprawcze na poziomie komórki nerwowej, włókien
czy synaps. Pomimo tego uczyniono znaczny postęp w
leczeniu następstw urazu czaszkowo-mózgowego i to
zarówno w zakresie leczenia operacyjnego (neurochi
rurgicznego) jak i zmniejszania pourazowego obrzęku
mózgu.
Rodzaje urazu czaszkowo-m ózgowego
1. wstrząśnienie mózgu;
2. stłuczenie mózgu;
3. krwiaki śródczaszkowe — nad i/lub podtwardówkowe;
4. krwiaki śródmózgowe;
5. otwarte złamania czaszki.
Wszystkie te rodzaje obrażeń mogą spowodować
trwałe następstwa w postaci kalectwa lub być bezpo
średnią przyczyną zgonu.
Jednym z ważniejszych współczesnych stwierdzeń
jest to, że uraz dotyczy całego mózgu a jedynie w okre
ślonych obszarach energia może być bardziej skumu
lowana powodując ogniska stłuczenia czy rozerwania
naczyń doprowadzając do powstania krwiaków. To
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wydawałoby się banalne stwierdzenie ma głębokie uza
sadnienie w dalszej ocenie stanu chorego i wyjaśnianiu,
dlaczego operacja neurochirurgiczna usuwająca przy
czynę nadciśnienia śródczaszkowego w postaci krwia
ka nie zawsze powoduje poprawę stanu przedmiotowe
go chorego.

Ryc. 1. Stłuczenie mózgu — widoczne ogniska wybroczyn
oraz fragmenty prawidłowej powierzchni mózgu.
Fot. M. Moskała
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obrzękowych. Wynika to z faktu, że rozpoczynająca się
kaskada czynników obrzękowych powoduje w miarę
szybkie zaciskanie naczyń — początkowo żylnych a
następnie tętniczych. W fazie początkowej poza zmia
ną m etaboliczną wynikającą z przejścia fali kinetycz
nej, dochodzi do utrudnienia odbioru metabolizmu
komórkowego, co nasila lokalną kwasicę. Zmienność
cyklów metabolicznych w kierunku glikolizy beztle
nowej, spalanie związków fosforanowych i tworzenie
wolnych rodników prowadzi do śmierci komórkowej.
Na podstawie tego stwierdzenia możemy powiedzieć,
że na tyle jest skuteczne nasze leczenia, na ile obszar
dotarcia leku jest duży, czyli że im wcześniej chory
zostanie zdiagnozowany i poddany celowanemu, spe
cjalistycznemu leczeniu tym większy będzie obszar dla
nas dostępny. Oczywiście w skrajnych przypadkach
postępujący obrzęk mózgu jest na tyle szybki, że jaka
kolwiek nasza działalność jest nieefektywna i wówczas
rozpoznajemy śmierć mózgu.
Aby uzyskać jak najbardziej efektywne leczenie u
chorych z ciężkim urazem mózgu musi on być leczo
ny w ośrodkach wysokospecjalistycznych, ponieważ
obecnie ważniejszym od badania przedmiotowego jest
wielopunktowy monitoring.
Monitoring
Rutynowy

Ryc. 2. Krwiak nadoponowy okolicy skroniowej.
Fot. M. Moskała

Selektywny

GCS

ciśnienie śródczaszkowe

źrenice

mózgowe ciśnienie perfuzji

temperatura

ośrodkowe ciś. żylne

pO,

ciśnienie w tętnicy płucnej

pro

EEG

ciśnienie RR

pO, w żyle szyjnej wew.

elektrolity

badanie przepływu [Doppler]

morfologia

KT

osmolamość krwi
KT

Ryc. 2 a. Obraz śródoperacyjny krwiaka nadoponowego.
Fot. M. Moskała

Zasadą współczesnego leczenia jest jak najbliższe
zbliżenie się do powstałej patologii w zakresie komórki
nerwowej, określenie rozległości bezpośredniego jak i
wtórnego uszkodzenia m ózgu jak i podjęcie decyzji o
leczeniu neurochirurgicznym. Postęp w zakresie ane
stezjologii, technik neurochirurgicznych, możliwości
obrazowania mózgu pozwala nam sprawnie usuwać
krwiaki śródczaszkowe jednak leczenie pourazowego
obrzęku mózgu jest nadal niezadowalające. Problemem
jest ograniczenie rozprzestrzeniania się obrzęku mó
zgu, jak i efektywnego doprowadzenia leku do ognisk

Chory w tym czasie jest poddany sedacji i tzw.
śpiączce farmakologicznej. Ocena stanu chorego jest
więc możliwa jedynie w oparciu o parametry monito
ringu mogącego wykazać skuteczność lub brak zasto
sowanego leczenia. Pozwala to na stosunkową szybką
zmianę leczenia z modyfikacją do istniejącego uszko
dzenia mózgu.
Dalszy rozwój technik obrazowania mózgu w tym
tzw. traktografii, a więc obrazowania szlaków pozwala
na wykazanie czy mamy do czynienia z uszkodzeniem
włókien, czy tylko z ich rozsunięciem. I tak tworzący
się krwiak śródmózgowy może powodować rozerwanie
szlaków lub wynaczyniona krew rozsuwa włókna. Ma
to istotne znaczenia dla kwalifikacji chorych do opera
cji neurochirurgicznej, jak i w ocenie rokowania. Wcze
sne usunięcie krwiaka śródmózgowego, a jak wiadomo
wynaczyniona krew (a właściwie jej produkty rozpadu)
jest jednym z najsilniejszych czynników niszczących
dla komórek i włókien nerwowych mózgu, pozwala na
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zmniejszenie wtórnego uszkodzenia, jak i zmniejszenia
lokalnego obrzęku.

Ryc. 3. Krwiak śródmózgowy w obrębie płata czołowego
Fot. M. Moskała

Ryc. 3 a. Zdjęcie śródoperacyjne. Fot. M. Moskała

Ryc. 5. Obraz szlaków w obrazie rezonansu magnetycznego.
Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) jest metodą MR używaną
do analizy dyfuzyjnej anizotropii OUN i może obrazować sub
telną anatomię istoty białej mózgu. Unikatowym narzędziem
umożliwiającym nieinwazyjny wgląd w anatomię szlaków
istoty białej jest traktografia. (J. Wałecki, M. Zawadzki „Postę
py w Diagnostyce obrazowej w 2005 r.” — Medycyna Prak
tyczna 2007)

Ryc. 6. Obraz funkcjonalnego badania. Po lewej stronie obraz
mózgu w sekwencji FLAIR, po prawej — badanie czynnościo
we wykonane podczas zadania polegającego na wyliczaniu na
głos dni tygodnia. Widoczna silna aktywacja w obrębie dolne
go zakrętu czołowego po stronie prawej przemawia za prawo
stronną lateralizacją ruchowego ośrodka mowy. (J. Wałecki,
M. Zawadzki „Postępy w Diagnostyce obrazowej w 2005 r.”
— Medycyna Praktyczna 2007)

Ryc. 4. Krwiak podtwardówkowy w okresie włóknienia, tzw.
krwiak przewlekły. Fot. M. Moskała

Ryc. 7. Otwarty uraz czołowy. Fot. M. Moskała

Ryc. 4 a. Zdjęcie śródoperacyjne. Fot. M. Moskała

Niestety, nie jest to badanie jeszcze ogólnodostępne,
ale tak jak i przy innych rodzajach badań potrzeba czasu
na jego rozpowszechnienie.

Innym rodzajem badania przybliżającym nas do
określenia rozległości uszkodzenia mózgu, jak i wyka
zywania efektów leczenia rehabilitacyjnego, jest funk
cjonalne badanie rezonansu magnetycznego
Wzrastająca liczba otwartych urazów czaszkowomózgowych w łączności z urazami twarzoczaszki sta
wia nowe wyzwania dla współczesnych lekarzy. Obra
żenia te są jednymi z bardziej skomplikowanych, jeżeli
uświadomimy sobie, że uraz dotyczy zarówno mózgu,
jak i kości czaszki i twarzoczaszki, co powoduje znaczne
zniekształcenia obrysów twarzy. Klinika Neurotraumatologii IN CMUJ od wielu lat, bo już od 1971 r., specja-
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operacyjnego) wykonanie operacji plastycznej opony
twardej, uzyskanie szczelności płynowej i bakteryjnej,
oraz wykonanie zespolenia kostnego twarzoczaszki tak,
aby uzyskać efekt kosmetyczny. W niektórych przypad
kach koniecznym jest wykonanie przeszczepów skór
nych lub płatów rotacyjnych. Uzyskanie znakomitych
efektów kosmetycznych jest możliwe dzięki współcze
snej technologii, mikrochirurgii i włączeniu wielu spe
cjalistów do jednego zabiegu operacyjnego.
Podsum ow anie
Ryc. 7 a. Zdjęcie śródoperacyjne — widoczne rozfragmentowanie kości z uszkodzeniem opony twardej. Fot. M. Moskała

Ryc. 7 b. Zdjęcie śródoperacyjne — otarte zatoki czołowe, ro
zerwanie opony twardej. Fot. M. Moskała

Ryc. 7 c. Zdjęcie po 36 dniach od zabiegu operacyjnego.
Fot. M. Moskała

lizuje się w leczeniu obrażeń mózgu. Liczba leczonych
chorych, jak i doświadczenie zespołu neurochirurgów,
oraz osiągane wyniki stawia ten ośrodek w czołówce
ośrodków zajmujących się leczeniem następstw ura
zów czaszkowo-mózgowych. Na podstawie tego do
świadczenia wypracowaliśmy wspólnie, początkowo
z K liniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej CM UJ, a
następnie z K liniką laryngologii CM UJ, zasady po
stępowania z takimi chorymi. Zasadą obecnie obowią
zującą jest jednoczasowe (w czasie jednego zabiegu

W zrastająca liczba chorych z obrażeniami mózgu
jest now ą „epidemią”, która często dotyka ludzi mło
dych, aktywnych. Skutki tej epidemii dotyczą zarówno
chorych, jak i ich rodziny, bo często w wyniku kalec
twa i braku prawidłowej strategii umożliwiającej wie
lomiesięczne czy wieloletnie leczenie rehabilitacyjne w
ośrodkach specjalistycznych, „leczeniem” z konieczno
ści zajm ują się najbliżsi, którzy ani nie są do tego przy
gotowani, ani nie m ają pieniędzy na leczenie prywatne.
Z tego powodu najkorzystniejszym, ale i jak się wyda
je, najtrudniejszym z wielu powodów jest zapobieganie
urazom. Przy braku skutecznej takiej strategii pozosta
je nam leczenie następstw urazu. Im bardziej poznaje
my mózg w zakresie jego metabolizmu, metabolizmu
jednej komórki, i im bardziej są wyrafinowane metody
obrazowania, tym bardziej mamy przekonanie, że jeste
śmy dopiero na początku drogi do efektywnego leczenia
urazowego mózgu. Niezmiernie interesującym jest fakt,
że mózg jest to jedyny narząd, który sam siebie bada i
ocenia. Im mamy więcej aktywnych połączeń (synaps),
tym m ogą być mniejsze następstwa urazu — łatwiej do
chodzi do przejęcia funkcji przez sąsiednie lub odległe
komórki od miejsca pierwotnego uszkodzenia. Zmien
ność osobnicza, co do liczby aktywnych połączeń spra
wia, że każdy uraz mózgu jest indywidualny a nasze
leczenia ma na celu ograniczyć obszar uszkodzenia,
jak i umożliwić odtworzenie połączeń przerwanych
czynnościowo w chwili przejścia fali kinetycznej lub w
trakcie rehabilitacji „tworzyć” nowe połączenia. Aby to
osiągnąć chorzy z obrażeniami mózgu m uszą wcześnie
po urazie trafiać do ośrodków przygotowanych do le
czenia tak specyficznych chorych.
Na zakończenie chciałbym przytoczyć aforyzm z
medycyny hinduskiej:
Gdy jesteś chory lekarz je s t twym ojcem.
Gdyś wyzdrowiał, je s t przyjacielem.
Gdy jesteś całkiem zdrów, je st stróżem.
Wpłynęło 15.01.2008

Dr hab. n. med. Marek Moskała pracuje w Klinice Neurochirurgii
i Klinice Neurotraumatologii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
e-mail: marek.moskala@uj.edu.pl
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Jerzy VETULANI (Kraków)

MEDYCZNE USPRAWNIANIE CZŁOWIEKA

Medycyna jest równie stara jak ludzkość. Była sztu
ką usuwania bólu i przywracania zdrowia. Zapewne
wynikała ze wzorców zachowań wspólnych wielu inte
ligentnym gatunkom ssaków. Wiele obserwacji, niestety
raczej anegdotycznych, niż związanych z przestrzega
niem zasad naukowych, wskazuje, że na przykład psy,
chorując, zaczynają jeść pewne rośliny. U człowieka
początki medycyny zapewne pochodzą z tych samych
źródeł — obserwacja, że jakaś roślina, potrawa czy za
bieg pozwalają na usunięcie cierpienia i niesprawności
została zapamiętana, a — co już specyficznie ludzkie
— sprawdzona, a wiedza zdobywana metodą prób i błę
dów, przekazana innym, wybranym osobom. To właśnie
poszukiwanie i stosowanie remediów było i jest najbar
dziej istotną cechą medycyny od jej powstania do dzi
siaj. Protomedycyna była zresztą bardzo skuteczna w
poszukiwaniach. Spostrzeżenia Europejczyków o uży
waniu różnego rodzaju roślin przez tubylczych miesz
kańców Ameryki dowodzą, że w pierwotnych społecz
nościach znacznie więcej gatunków roślin używano
jako środki lecznicze niż pokarmy. Prymitywna me
dycyna odkryła również lecznicze właściwości innych
produktów naturalnych — preparatów mineralnych i
pochodzenia zwierzęcego. Podobnie jak współczesna
medycyna, protomedycyna była sztuką uzdrawiania, w
której elementy psychoterapii odgrywały istotną rolę.
Stąd nie każdy mógł leczyć — sztuce leczenia oddawa
li się specjaliści — czarownice i szamani. Dowody ich
istnienia zachowały się w malowidłach jaskiniowych,
a w ogóle uważa się, że właśnie malowidła jaskinio
we, pierwsze świadectwa zainteresowania człowieka
sztuką, były dziełem szamanów. Szamani przetrwali w
wielu miejscach kuli ziemskiej po dziś dzień, a aptecz
ka obecnego szamana nie wiele różni się od noszonej
przez jego kuzyna sprzed stu wieków.
Medycyna tych czasów była sztuką tajemną, stąd
prymitywni szamani występowali w maskach i dziw
nych szatach, a aplikacji leków towarzyszyły skompli
kowane obrzędy. Część z tego przetrwała po dziś dzień
w medycynie nowoczesnej: bardzo często elementy
stroju i wyposażenia współczesnego doktora i rytualne
sposoby komunikowania się z pacjentem noszą ślady
elementów magicznych.
Ale nie tylko poprawianie uszczerbków na zdrowiu
było domeną prehistorycznej medycyny. Już w najdaw
niejszych czasach dom eną czarownic i szamanów były
nie tylko środki zwalczające chorobę, ale i zmieniające
psychikę: podnoszące nastrój, zwiększające wojowni
czość i wytrwałość, lub umożliwiające przeżywanie
stanów mistycznych. Jak zauważył Aldous Huxley w
„Nowym wspaniałym świecie poprawionym” prehisto
ryczna medycyna odkryła pierwsze środki poprawiają
ce człowieka, a przynajmniej zmieniające jego ogląd
świata. To dziedzictwem tej protofarmakologii jest
sięganie — w zależności od kultury, w której żyjemy

— po alkohol, opium, haszysz, liście koki czy betel,
aby poprawić nastrój, uwolnić się od stresów, udać się
na krótkie wakacje od nieprzyjemnego świata realnego.
Jeszcze zanim człowiek stał się rolnikiem, już był far
makologiem i psychofarmakologiem.
Z upływem wieków medycyna rozwijała się i poza
poszerzaniem arsenału środków leczniczych i wzboga
caniem technik chirurgicznych, a także poznawaniem
anatomii, zaczęła formułować zasady etyczne związane
ze sztuką lekarską. Wypracowując normy postępowania
w trakcie wykonywania zawodu medycyna wzniosła się
z poziomu szamańskiego na profesjonalny.
Ojcem współczesnej medycyny był egipski geniusz
z okresu Starego Państwa, Imhotep (2667-2648 p.n.e.).
Był on wezyrem faraona Dżosera (III dynastia), naczel
nym architektem Egiptu, kapłanem boga rzemieślników
Ptaha, astrologiem i wybitnym rzeźbiarzem. Jego plany
nawadniania gruntów, przechowywania żywności i za
rządzania gospodarstwami rybnymi pozwoliły zakoń
czyć znany z Biblii siedmioletni okres głodu w Egipcie.
Nosił tytuły „Kanclerz Króla Dolnego Egiptu, Pierwszy
po Królu Górnego Egiptu, Administrator Wielkiego Pa
łacu, Dziedziczny Szlachcic, Najwyższy Kapłan Helio
polis, Budowniczy, Rzeźbiarz, Twórca Waz Pana” Był
on również wybitnym lekarzem. Jego recepty i poglądy
znamy z tzw. Papirusu Erwina Smitha, pochodzącego z
XVII w p.n.e., ale opierającego się na starszych o tysiąc
lat pismach przypisywanych Imhotepowi. W tym dziele
znajdujemy opisy anatomiczne oraz recepty i instrukcje
przeprowadzania różnorakich zabiegów chirurgicznych,
ale ponadto zabiegów upiększających (kremy przeciw
zmarszczkom) oraz uwagi dotyczące — jakby to powie
dzieć dzisiaj — zasad etyki lekarskiej. Zasady te znał
ojciec medycyny europejskiej, Hipokrates (-460-377
p.n.e.) i na ich podstawie sformułował zasady etyczne,
które wprowadzili do medycyny zachodniej jego ucznio
wie, Pitagorejczycy, w formie tak zwanej „przysięgi Hipokratesa”. Chociaż jej forma współczesna znacznie róż
ni się od starogreckiego oryginału i szereg zasad znikło z
obowiązującej obecnie Deklaracji Genewskiej (np. zakaz
aborcji i eutanazji, nakaz opieki nad mistrzem i jego po
tomstwem, nakaz pracy tylko w granicach kompetencji,
zakaz szkodzenia pacjentom we wszystkich dziedzinach,
a nie tylko zdrowia), przysięga Hipokratesa wyznacza
ramy etycznego postępowania medycznego. A postępo
wanie to obejmuje klasyczne cele medycyny: leczyć cho
rych, rozpoznawać choroby i zapobiegać chorobom.
Czy jednak nasze wymagania od czasów Hipokrate
sa nie uległy zmianie? Otóż tak — od medycyny żąda
się obecnie poza leczeniem choroby także poprawienia
szans życiowych i jakości życia każdego człowieka
(pod warunkiem, że go na to stać, dodadzą sceptycz
ni obserwatorzy). We współczesnym społeczeństwie
osoby o normalnej sprawności fizycznej i poznawczej
chcą je poprawić i wierzą, że medycyna przyniesie im
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pomoc. O tym, że jest to stanowisko powszechne, a na
wet oficjalne, świadczy Deklaracja Kongresu USA przy
ustanawianiu Narodowych Instytutów Zdrowia w 1952
r. Wyjaśnia ona, że: „Celem ich jest dostarczyć prak
tykującym lekarzom tego narodu — i świata — sku
teczniejszych metod zwalczania cierpień fizycznych i
zaburzeń równowagi emocjonalnej, przedłużania życia
ludzkiego, i uczynienia całego okresu życia użytecz
niejszym zarówno dla indywidualnych ludzi, jak i dla
społeczeństwa”. Deklaracja taka nie może zresztą dzi
wić w kraju, w którym pierwszy akt ustawodawczy,
Deklaracja Niepodległości, uważa prawo do dążenia do
szczęścia za jedno z niezbywalnych praw człowieka.
Szansę na rozszerzenie pola działania medycyny
poza tradycyjnymi jej celami: rozpoznaniem i lecze
niem choroby, daje postęp w badaniach nad m aterią
żywą, określany jako rewolucja biomedyczna i biotech
nologiczna. N a pewno umożliwia on ulepszanie zdro
wych, chociaż możliwości te budzą — u niektórych
— zastrzeżenia natury etycznej.
Nowoczesne techniki biomedyczne dają możliwości
modyfikacji zachowania ludzkiego, poprawy sprawno
ści fizycznej, przedłużenia życia i poprawy pozycji w
rywalizacji społecznej. W wyniku ich stosowania we
współczesnej medycynie pojawia się trend: od lecze
nia choroby poprzez zapobieganie predyspozycjom do
choroby, aż po aktywne wzmaganie poszczególnych fi
zycznych i psychicznych funkcji organizmu ludzkiego.
W medycynie pojawiają się całkiem nowe kierunki,
które często w ywodzą się z zabiegów zootechnicznych,
a które m ogą znaleźć zastosowanie w ulepszaniu nas
lub naszego potomstwa. Oto kilka z nich
1. K lonow anie człow ieka
Technicznie jesteśm y do tego prawie gotowi, trud
ności związane ze słabszym zdrowiem klonów będą
szybko przezwyciężone. Umiemy już klonować ssaki,
a stosunkowo szybka śmierć owcy Dolly, początkowo
przypisywana temu, że odziedziczyła wiek komórki
dawcy, została wyjaśniona infekcją wirusową powo
dującą raka płuc. Na tę sam ą chorobę w ciągu kilku
miesięcy padło kilka innych normalnych owiec hodo
wanych wraz z Dolly. Kilka doniesień o urodzeniu się
klonowanych dzieci, pojawiających się od roku 2002,
jest niepotwierdzonych i uważa się je za fałszywki.
Tym niemniej klonowanie ludzi, mimo zakazów praw
nych obecnie obowiązujących w całym prawie świecie,
stanie się na pewno niedługo faktem.
2. W ykorzystanie kom órek m acierzystych
Ta technologia obiecuje możliwość przedłużania
życia i ulepszanie jego jakości przez zamianę komórek
i tkanek (na przykład, neuronów nigrostriatalnych w
chorobie Parkinsona, oligodendrocytów w stwardnie
niu rozsianym, i tak dalej).
Terapie oparte na zastosowaniu komórek macierzy
stych niewątpliwie wejdą do praktyki neurologicznej,
być może nie bezpośrednio, ale przez stosowanie le
ków, które pobudzają różnicowanie dorosłych komórek
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macierzystych w ciele. Już obecnie podejmuje się też
próby naprawy uszkodzonego mięśnia sercowego przez
odpowiednio przygotowane — metodami inżynierii ge
netycznej — komórki macierzyste chorego.
3. Preim plantacyjna selekcja genetyczna
Przy zwiększającej się dostępności wydajnych technik
sekwencjonowania genetycznego i ulepszeniu informa
tyki, technologie te m ogą pozwalać rodzicom na wybie
ranie płci i wybranych odziedziczonych cech potomstwa
metodami inżynierii genetycznej. Kłopoty pojawiają się
przy definicji cech pożądanych i niepożądanych: co bę
dzie chorobą, predyspozycją, lub normą do poprawienia?
Czy terminacja zarodka z 30% szansą na rozwój stward
nienia rozsianego jest etyczna? A co z embrionem o ni
skim współczynniku inteligencji? Zastrzeżenia etyczne
budzi fakt, że w technice zapłodnienia in vitro, wyko
rzystywanej z reguły w tych zabiegach, powstaje wiele
zarodków nadmiarowych, które muszą być zniszczone.
Uczeni różnią się poglądami, czy blastula złożona z kilku
komórek jest człowiekiem czy nie?
4. Inżynieria genetyczna
W tej technice materiał genetyczny jest manipulo
wany bezpośrednio w embrionie albo dorosłym orga
nizmie przez bezpośrednią modyfikację wybranych
genów na drodze wstawienia genu albo genów, które
będą ulepszać wybrane cechy. Problemem wymagają
cym zastanowienia jest miejsce wstawiania genów: czy
argumenty przeciw inżynierii genetycznej słabną, jeżeli
wstawione geny nie są inkorporowane do chromoso
mów komórek linii rozrodczej i nie są przekazywane
potomstwu? W tym drugim przypadku otwiera się dro
ga do tworzenia superrasy ludzkiej.
5. Interfejsy i nanotechnologia
Technologia już jest odczuwalna w neurologii. Pio
nierem interfejsów były implanty ślimakowe, dające
bezpośrednio impuls sensoryczny do ludzkiego układu
nerwowego. Coraz częściej używa się stymulatorów
nerwów przy chorobach ruchu lub padaczce. Jens Naumann, który utracił wzrok jako dorosły, był pierw
szym człowiekiem, któremu wszczepiono komercyjny
implant wzrokowy drugiej generacji w roku 2002. Jens
mógł użyć częściowo tylko przywróconego wzroku, do
powolnego kierowania samochodem na parkingu szpi
talnym. Pierwszy pacjent z zerwanym rdzeniem, Matt
Nagle, całkowicie sparaliżowany i skazany na użycie
respiratora, w roku 2004 otrzymał implant, pozwalający
na kierowanie m yślą komputerem, dzięki czemu mógł
sterować otoczeniem. Niestety, zmarł w lipcu zeszłego
roku, ale wskazał, że droga do tworzenia cyborgów jest
otwarta.
6. Psychofarm akologia kosm etyczna
Pod tym terminem rozumiemy stosowanie środków
psychotropowych nie dla leczenia chorób psychicz
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nych, ale usprawniania pewnych funkcji mózgowych,
zwłaszcza funkcji poznawczych, a także podniesienia
nastroju. Obserwuje się stały wzrost użycia leków pro
jektowanych po to, by ulepszać takie funkcje mózgo
we, jak nastrój, koncentrację, energię, być może pa
mięć i sprawność motoryczną. Osoby, dla których takie
usprawnienie funkcji psychicznych byłoby szczególnie
istotne można będzie identyfikować metodami gene
tycznymi. Chodzi zwłaszcza o osoby z wrodzonym
deficytem układu nagrody, które są szczególnie podat
ne na uzależnianie się od substancji psychotropowych,
zażywając je dla skompensowania braku poczucia dobrostanu. Interesującym jest fakt, że kontestuje się czę
sto stosowanie kosmetyczne leków psychotropowych,
pozostawiając na uboczu na przykład hormonalną tera
pię zastępczą, (jeżeli nie jest stosowana w celu dopingu
sportowego).
7. Poza granicam i terapii
Raport Amerykańskiej Rady Prezydenckiej do
Spraw Bioetyki wskazuje na kilka obszarów, w których
medyczne usprawnianie człowieka staje się obecnie
faktem, a związane jest z naturalnymi i — w zasadzie
— zdrowymi dążeniami człowieka.
Pierwszy taki obszar jest związany z naturalną
troską rodziców o potomstwo i jego sukces życiowy.
Chodzi tu zarówno o zabiegi związane z uzyskaniem
dzieci zdrowych i lepiej niż przeciętnie wyposażonych
przez naturę (co można osiągnąć metodami inżynierii
genetycznej), jak i z otrzymywaniem dzieci żądanej
płci (na drodze preselekcji embrionów lub plemników),
oraz poprawą zachowania dzieci (osiągalną najprościej
przez stosowanie leków psychotropowych).
Inny obszar to usiłowanie uzyskania maksymalnej
sprawności fizycznej, w szczególności przy „produkcji”
mistrzów sportu. Celu tego można dopiąć przy pomocy
środków chemicznych wpływających na układ nerwo
wy lub metabolizm, ale także przez zwiększanie siły
mięśni poprzez terapię genową.
Walka z procesami starzenia się, zastosowanie me
dycyny do uzyskania niestarzejącego się ciała, budziła
zawsze wielkie zainteresowanie i poszukiwanie „ziela
życia” przez Gilgamesza było zapewne pierwszą próbą
znalezienia odpowiedniego preparatu. Myśl o „wodzie
życia” przewijała się przez wiele baśni, legend, ale tak
że i poważnych wierzeń. Zabiegi medyczne mogą mieć
na celu kompensację związanych z wiekiem procesów
chorobowych, takich jak osłabienie funkcji motorycznych w wyniku narastającej słabości mięśniowej, artretyzmu, osteoporozy i zaburzeń koordynacji, otyłość i
uszkodzenia metaboliczne, oraz procesy neurodegeneracyjne, skutkujące rozwojem otępienia i choroby Par
kinsona. Biotechnologia zdaje się już oferować pewne
rozwiązania, a w dodatku nowoczesna protetyka, włą
czając w to neuroimplanty, może zrewolucjonizować
okres wieku podeszłego.
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Jeszcze inną domeną nieterapeutycznych interwen
cji medycznych są próby uczynienia ludzi szczęśliwy
mi. Jednąz dróg do szczęścia jest manipulacja pamięcią
— wzmacnianie pamięci rzeczy miłych i eliminacja pa
mięci zdarzeń niemiłych, a zwłaszcza traumatycznych.
Prace nad zjawiskiem rekonsolidacji pamięci i możli
wości regulowania tego procesu lekami już znajdują
praktyczne zastosowanie przy ratowaniu ofiar katastrof
przed rozwinięciem się zespołu stresu posttraumatycznego. Inną drogą czynienia ludzi szczęśliwymi jest sto
sowanie leków podnoszących nastrój. To od nich — jak
wspomnieliśmy — zaczęła się prawdopodobnie proto
medycyna i substancje wspomagające nastrój, niestety
z reguły stwarzające niebezpieczeństwo uzależnienia,
są z nami od pierwszych chwil ludzkości.
Wszystkie te medyczne próby poprawiania zdrowego
człowieka mogą budzić zastrzeżenia etyczne. Niektóre
z nich są natury bardzo ogólnej: czy można medycyny
i jej technik używać w celach innych niż przywracanie
zdrowie? Wiele rozwiązań szczegółowych budzi po
ważniejsze zastrzeżenia etyczne, częściowo zależne od
naszych wierzeń i światopoglądu (czy życie ludzkie jest
święte?, kiedy się rozpoczyna?), częściowo od rozwa
żań natury społecznej (czy stosując drogie techniki nie
naruszamy zasad równości wszystkich ludzi?). Można
założyć, że gdyby na szeroką skalę zaczęto stosować
inżynierię genetyczną do wprowadzania w linie komó
rek rozrodczych genów predysponujących do rozwoju
niezwykle wysokiej inteligencji, wybitnej sprawno
ści fizycznej, odporności na infekcje, hamowania nowotworzenia oraz blokowania procesów starzenia, po
kilku generacjach gatunek ludzki rozszczepiłby się na
wspaniałych, bogatych i szczęśliwych Transgenów i za
pewne im podległych, żyjących w biedzie i chorobach
Naturali. Coś jak w wizji H. G. Wellsa, w której rozwój
ludzkości doprowadził do powstania Morloków i Eloi.
Chociaż trudno przewidzieć przyszły bieg wypad
ków, nie ulega wątpliwości, że postępu biotechnologii
nie da się zawrócić i że wszelkie moratoria na manipu
lacje biotechnologiczne będą łamane, ponieważ w spe
cyfice gatunku ludzkiego istnieje bardzo silna dążność
do ulepszania siebie i podporządkowania sobie środo
wiska. To spowodowało, że z drzew zeszliśmy na sa
wannę, następnie znaleźliśmy schronienia w jaskiniach,
a potem zaczęliśmy budować coraz wyższe domy, w
których staramy się prowadzić coraz bardziej komfor
towe życie. Naturalnych tendencji kierujących naszym
zachowaniem, wypracowanych w procesie ewolucji,
odwrócić na dłuższy czas nigdy się nie udało.
Wpłynęło 4.02.2008

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani, czł. czynny PAU, czł. korespondent
PAN, jest profesorem Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej
e-mail: jvetulani@ interia.pl
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Ryszard TADEUSIEWICZ (Kraków)

JAK EKSPERYMENTOWAĆ Z UPROSZCZONYM MODELEM MÓZGU
NA DOMOWYM KOMPUTERZE

Mózg (zarówno człowieka, jak i większości zw ie
rząt) jest chyba jednym z najbardziej fascynujących
tworów Przyrody. Dlatego sądzę, że wielu Czytelników
„W szechświata” chciałoby go zobaczyć na własne oczy
(to można zrobić w muzeum anatomicznym), a jeszcze
bardziej — mieć dostęp do żywego, myślącego i czują
cego mózgu w taki sposób, aby móc poddać go samo
dzielnym badaniom — tu coś pomajstrować, tam coś
sprawdzić ...
Tymczasem takich rzeczywistych, neurobiologicznych badań zrobić się nie da w warunkach domowych,
czy nawet w dobrze wyposażonej pracowni szkolnej.
Powodów jest wiele i w większości są one tak oczy
wiste, że nawet nie warto ich tu wymieniać. Natomiast
swobodę dowolnych eksperymentów prowadzonych
w warunkach domowych może zapewnić kompute
rowy model mózgu, który został opisany w artykule
tego samego autora zatytułowanym: Model mózgu do
samodzielnych domowych eksperymentów. Model ten
opisany był w piśmie Wszechświat, tom 108, nr 10-12,
2007, stronice 278-280. Korzystając z tego modelu
można przeprowadzić bardzo wiele ciekawych badań, z
których niektóre zostaną opisane w tym artykule.
Na początku wyjaśnijmy sobie jedną potencjalnie
m ożliwą wątpliwość, jaka może Cię trapić, gdy zapo
znasz się ze wzmiankowanym wyżej modelem. Otóż
w opisach tego modelu powtarza się określenie „sieć
neuronowa”, podczas gdy Ty się spodziewałeś, że znaj
dziesz „model mózgu”. Czy może trafiłeś pod niewła
ściwy adres?
Otóż nie, wszystko jest w porządku, bowiem taki
właśnie bardzo uproszczony komputerowy model mó
zgu poprawnie powinno się nazywać siecią neuronową.
Czasem dodaje się jeszcze słowo „sztuczna”, dla odróż
nienia tej symulowanej komputerowo sieci neuronowej
od tej naturalnej biologicznej sieci, która naprawdę wy
stępuje w mózgu.
Czy musimy stosować takie brzydkie nazwy, od razu
ujawniające ogromne uproszczenia, jakim podlegać bę
dzie nasz komputerowy model w stosunku do swego
biologicznego pierwowzoru?
Otóż niestety jest to konieczne, jeśli chcemy zacho
wać naukow ą precyzję. Modele, które będziesz two
rzył i badał na swoim komputerze będą bowiem miały
znacznie skromniejszy rozmiar, niż mózg, przy czym
trzeba sobie zdawać sprawę, że proporcja modelu, w
którym zaprogramowałem od kilku do kilkudziesięciu
sztucznych neuronów (uproszczonych technicznych
modeli biologicznych komórek nerwowych) do całe
go mózgu, zawierającego niewiarygodnie w ielką licz
bę kilkudziesięciu miliardów biologicznych neuronów
— jest podobna jak proporcja rozmiarów główki szpilki
do całej Kuli Ziemskiej (ryc. 1)!

^O O i3 O O .O 0O
e u ro p & a

Ryc. 1. Prawdziwy mózg jest tyle razy większy (w sensie licz
by elementów) od komputerowego modelu, ile razy większa
jest średnica Ziemi od główki szpilki

Dlatego upieranie się przy nazwie „model mózgu”
byłoby trochę nieuczciwe i dla celów naukowych mó
wimy o sieciach neuronowych. Ale na prywatny użytek,
świadomi uproszczeń, jakich się dopuszczamy, będzie
my sobie mówili o modelowaniu mózgu, bo to cieka
wiej brzmi i bardziej pobudza wyobraźnię.
Opiszę teraz kilka przykładowych eksperymentów,
które można wykonać z pomocą modelu, o którym była
mowa powyżej.
Proponuję zacząć zabawę od eksperymentów z pro
gramem Example O la1.
Przy użyciu tego programu możesz eksperymento
wać z bardzo m ałą i bardzo prostą siecią neuronową
złożoną z jednego (zaledwie!) neuronu. Okazuje się, ze
nawet taki najmniejszy z najmniejszych model może
się ciekawie zachowywać. Eksperymenty, jakie możesz
wykonywać na tym modelu ilustruje ryc. 2.

Ryc. 2. Schemat pierwszego eksperymentu

Jak widać Twój pierwszy model mózgu (no, może
małego kawałka mózgu) będzie oceniał kwiaty. Będzie
pozyskiwał wiadomość o tym, czy kwiat ma ładny ko
lor i czy przyjemnie pachnie — i na podstawie będzie
ustalał, że jedne kwiaty lubi, a inne nie.
Wszystkie programy, które są wzmiankowane w tym artykule, znaj
dują się w Internecie i mogą być bezpłatnie pobrane przez każdego
Czytelnika „Wszechświata” ze strony http://www.agh.edu.pl/tad
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Oglądanie kwiatków i ustalanie, który z nich jest
ładny, a który nie, może Ci się wydawać zajęciem mało
poważnym. Nie po to przecież buduje się sztuczny
mózg, żeby się zajmował takimi bzdurami!
Masz rację, przykład z kwiatkiem nie jest może naj
bardziej „wstrząsający” z naukowego punktu widze
nia. Na podobnej zasadzie można jednak klasyfikować
różne inne obiekty — na przykład stawiać diagnozy
medyczne. Sieć musi być wtedy większa i mądrzejsza,
jeden neuron nie wystarczy — ale zasada jest ta sama:
bierze się sygnały wejściowe (symptomy pacjenta) i na
ich podstawie ustala się ocenę (zdrowy - chory).
Program Example Ola, gdy go już zainstalujesz na
swoim komputerze i uruchomisz, pokaże Ci najpierw
okienko przedstawione tu na rycinie 3. Jak łatwo zauwa
żysz — wszystkie opisy, jakie ten program wyświetla,
są w języku angielskim. Mam nadzieję, że fakt ten nie
będzie dla Ciebie żadną przeszkodą — wszak w Inter
necie norm ą jest, że pojawiają się różne teksty głównie
w języku angielskim, a zakres słownictwa, jakie trzeba
poznać, żeby używać opisywanego tu modelu — ogra
nicza się do kilkudziesięciu prostych słów, które łatwo
można poznać i zdecydowanie warto je zapamiętać, bo
będą one przydatne przy studiowaniu obcojęzycznej
literatury na temat mózgu. Te angielskie teksty, jakich
używa program Example 01 a (oraz wszystkie inne uży
wane w tej pracy programy) pojawiają się nieprzypad
kowo. Dzieje się tak dlatego, że z modelu komputerowe
go opisywanego w tym artykule korzystają uczniowie i
studenci z całego świata. Między innymi z programów
tych korzysta sporo studentów z Rosji, gdzie wydano
po rosyjsku książkę objaśniającą dokładnie, co i jak na
leży robić, żeby jak najwięcej nauczyć się przy pomocy
tego modelu.

Ryc. 3. Okno komunikacji z programem E xam ple Ola

O tym, jak szeroko model jest wykorzystywany
świadczy między innymi następujący fakt. Otóż książ
ka opisująca model jest teraz tłumaczona z języka pol
skiego na język angielski przez grupy woluntariuszy,
którzy stają się w ten sposób współtwórcami tego dzie
ła. Przeglądając adresy e-mail tych woluntariuszy warto
zauważyć, że wśród osób dokonujących tego tłumacze
nia są ludzie z różnych krajów, w tym jeden student z
Australii. Przetłumaczone fragmenty są umieszczane
— rozdział po rozdziale — na stronie internetowej o
adresie http://home.agh.edu.pl/~tad//index.php?page=tlumacz&lang=en . Warto tam zajrzeć!
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Powracając od tej dygresji na temat książki i pro
gramów do eksperymentów, które proponuję, abyś wy
konał na swoim domowym komputerze — chcę wska
zać, że w tym eksperymencie (z programem Example
Ola) Ty masz wszystko pod kontrolą. Możesz narzucić,
jakie neuron będzie miał upodobania (tu nic nie jest z
góry przesądzone, w końcu nie wszyscy lubią koloro
we i pachnące kwiatki — są na przykład zwolennicy
storczyków, które z reguły raczej brzydko pachną, albo
są też miłośnicy maciejki, która na wygląd jest mało
okazała, ale za to pachnie upojnie, szczególnie wieczo
rami!). Możesz — i to jest chyba najciekawsze — „po
kazywać” neuronowi dowolne kwiatki, badając jego
zachowanie. Niestety w tym prostym komputerowym
modelu nie zdołałem wbudować sztucznego oka ani
elektronicznego nosa, dlatego każdy „pokazywany”
kwiatek Ty będziesz musiał opisać neuronowi wstawia
jąc odpowiednie dane do odpowiednich okienek, tak,
jak pokazałem na rycinie 4.

Rys. 4. Przebieg symulowanego komputerowo neuronowego
eksperymentu

W przedstawionym tu opisie przedstawiony został
tylko jeden prosty eksperyment, natomiast model, o
którym mowa, pozwala na przeprowadzenie kilkudzie
sięciu doświadczeń o coraz większym stopniu złożono
ści. Wszystkie programy potrzebne do wykonania tych
doświadczeń można za darmo pobrać ze strony: http://
home.agh.edu.p1/~tad//. A są to doświadczenia napraw
dę ciekawe! Między innymi będziesz mógł zaprojek
tować i przebadać neurokomputer, który będzie mógł
poznawać zupełnie nieznane światy — na przykład
podczas wypraw kosmicznych na nieznane planety (ryc.
5). Ta niezwykła maszyna będzie do tego zdolna dzięki
temu, że będzie wyposażona w umiejętność samouczenia się. Twórca takiego neurokomputera nie musi więc
z góry wiedzieć, jak będą wyglądali kosmici, których
sonda odnajdzie na dalekiej planecie. Neurokomputer
sam się nauczy ich rozpoznawać i dzielić na grupy (na
przykład związane z płciami, których u kosmitów może
być więcej niż dwie!). Budowniczy sondy nie musi też
próbować przewidywać, jakie potwory mogą zaatako
wać wysłaną sondę i jak się będzie można przed nimi
bronić — bo wszystko to budowana samoucząca się
sieć neuronowa sama odkryje!
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tery uczone m etodą z nauczycielem, gdy usiłujemy je
zmusić do jakiegoś z góry przewidzianego potrzebnego
nam zachowania, m ogą czasem oszukiwać i kłamać,
udając, że się uczą, a w istocie nie zdobywając nowej
wiedzy. Zupełnie jak ludzie!
Ale o tym wszystkim opowiem już na referacie,
którego będziesz mógł wysłuchać w trakcie „Tygodnia
m ózgu”. Gorąco zapraszam!
Wpłynęło 31.01.2008

Rys. 5. W jednym z eksperymentów badany jest neurokompu
ter samouczący się, który może być przeznaczony na przykład
do eksploracji kosmosu

Smouczące się neurokomputery m ają liczne nie
zwykłe cechy, na przykład m ogą fantazjować i same
wymyślać różne bajkowe istoty. Z kolei neurokompu-
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Katedry Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
oraz Laboratorium Biocybernetyki w tej Katedrze.
Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk (wiceprezes
Krakowskiego Oddziału PAN) oraz Polskiej Akademii
Umiejętności (przewodniczący Komisji Nauk Technicznych),
e-mail: rtad@agh.edu.pl
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JAK LECZY PLACEBO

Trzeba wam wiedzieć, że wola je s t
potężnym sojusznikiem medycyny.
Paracelsus (1493-1541)
Od kilku lat coraz częściej pojawiają się w mediach
informacje o „placebo” i wpływie substancji niemających właściwości leczniczych (lub rozmaitych działań,
takich jak „dotyk „bioenergoterapeuty”, pozorowa
ny zabieg chirurgiczny itp.) na stan zdrowia chorych.
„Efekt placebo” nieraz opisywany jest tak, jakby było
to zupełnie nowe odkrycie i sensacja naukowa. W pra
sie fachowej pojawiają się rozważania, czy stosowanie
placebo jest etycznie dopuszczalne, czy nie jest oszu
kiwaniem pacjentów i czy wobec tego należy posługi
wać się „tabletkami placebo” w ocenianiu skuteczno
ści nowych leków. Ostatnio, ogromne zainteresowanie
wzbudziły informacje o wynikach badań neurofizjolo
gicznych, ujawniających zmiany czynności mózgu po
zastosowaniu tabletek, zastrzyków itp., niezawierających żadnych aktywnych substancji mogących powo
dować takie zmiany.
Fenomen nazywany obecnie „efektem placebo”
znany jest od stuleci i stanowi podstawę wszelkiego
uzdrawiania. Być może rację m ają ci, którzy uważają,
że medycyna pomaga chorym przede wszystkim dzięki
działaniu tzw. „niespecyficznych czynników terapeu
tycznych” (unspecific treating factors), psychospołecz
nych okoliczności mających istotne znaczenie w lecze
niu i ściśle związanych z zjawiskiem placebo.
Chociaż wiedza o tych czynnikach wciąż nie jest
wystarczająca, a w dodatku ta, niezbyt obszerna wiedza,
nie zawsze jest przekazywana na studiach medycznych,
praktyka każdego lekarza szybko dostarcza mu rozma

itych obserwacji istnienia i wpływu tych czynników. Na
przykład, że: samo spotkanie z chorym i zbadanie go
może znacznie poprawić stan zdrowia (a przynajmniej
subiektywne samopoczucie); stan psychiczny pacjenta,
który chce szybko wyzdrowieć, znakomicie wspomaga
działanie lekarstw, natomiast brak woli wyzdrowienia
powoduje m ałą skuteczność terapii, a nawet zgony, któ
rych nie da się wyjaśnić obiektywnym stanem chorego;
sukcesy terapeutyczne lekarza zależą w znacznej mie
rze od opinii, jak ą ma w środowisku szpital, w którym
ten lekarz pracuje i od tego, co o nim samym mówią
jego dawni i przyszli pacjenci, od tytułów naukowych i
dyplomów wieszanych na ścianach gabinetów, podno
szących jego prestiż w oczach chorych; itp.
Opisując „niespecyficzne czynniki leczące” Julia i
Jerome Frank zwracali uwagę przede wszystkim na ta
kie aspekty oddziaływań, jak naładowana emocjonalnie,
oparta na zaufaniu relacja z osobą leczącą— spostrze
ganą jako kompetentna, a zarazem autentycznie zaan
gażowana, której zależy na dobru pacjenta. Podkreślali
znaczenie pozytywnych oczekiwań chorego i specyfiki
miejsca, w którym toczy się leczenie — wzmacniają
cego prestiż, autorytet, gwarantującego kompetencje
leczących; a także rolę odwoływania się do wiedzy ma
jącej wytłumaczyć objawy i przyczyny choroby oraz
uzasadniającej procedury lecznicze. Rozważali też rolę
sugestii oraz wierzeń, mitów i rytuałów terapeutycz
nych, związanych z przekonaniami o tym, jak powinno
przebiegać prawidłowe leczenie — wzmacniających re
lację terapeutyczną, wzbudzających i potwierdzających
nadzieję na sukces leczenia. Wszystko to sprzyja mobi
lizacji pacjenta i jego aktywnej współpracy w procesie
leczenia.
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„Dodawanie ducha” i pobudzanie optymizmu wyda
je się tu jednym z najważniejszych aspektów oddziały
wania tych czynników. Można tego dokonać na rozma
ite sposoby, zarówno przekonując o rychłym powrocie
do zdrowia jak i np. informując o upragnionym sukcesie
w różnych zakresach aktywności życiowej. (Podobno
w średniowieczu jednym z lepszych sposobów leczenia
osób duchownych był zabieg informowania ich o awan
sie — np. mianowaniu do godności biskupa...).
Za jeszcze ważniejszy aspekt tych niespecyficznych
oddziaływań należy uznać wpływ oczekiwań pacjen
ta, związanych z poddaniem się leczeniu. Dotyczą one
przede wszystkim ustąpienia dolegliwości powodowa
nych przez chorobę. Związane z tym są oczekiwania,
że osoby, którym powierza on siebie i swoje zdrowie
będą się o niego troszczyć i że będą dysponowały kom
petencjami, umożliwiającymi im skuteczne działanie.
Pacjent ma także rozmaite (uwarunkowane kulturowo)
wyobrażenia o tym, jak te osoby powinny się zacho
wywać i związane z tymi wyobrażeniami przekonania,
jakie sposoby leczenia powinny zastosować. Właśnie
takie oczekiwania są odpowiedzialne za powstawanie
efektu placebo.
Przeciwieństwem niespecyficznych czynników tera
peutycznych są okoliczności, również „niespecyficzne”,
sprzyjające powstawaniu rozmaitych zaburzeń zdrowia
(w odróżnieniu od „specyficznych” — np. infekcji po
wodującej określoną chorobę zakaźną czy urazu, powo
dującego złamanie kończyny).
Do tych niespecyficznych chorobotwórczych czyn
ników należy poczucie niemożności poradzenia sobie
z aktualną sytuacją życiową, w jakiej znajduje się jed
nostka, stan określany przez J. i J. Frank terminem „de
moralizacja” . Niekorzystna sytuacja społeczna wydaje
się przy tym ważniejsza od trudności ekonomicznych,
chociaż oczywiście nie można lekceważyć znaczenia
niedożywienia czy złych warunków sanitarnych wyni
kających z ubóstwa. Zjawiska społeczne i psychospo
łeczne, takie jak stygmatyzacja — społeczne pejora
tywne naznaczenie, zagrożenie wynikające z rasizmu,
nietolerancji lub bezrobocia, także rozpowszechnienie
błędnych schematów poznawczych, deformujących po
strzeganie rzeczywistości (np. traktowanie wszystkich
jak wrogich konkurentów czy irracjonalne wyjaśnianie
świata) itp. są często przyczynami totalnej demobiliza
cji jednostki, prowadzącej do zachorowania.
Taka demobilizacja, będąca skutkiem przewlekłego
stresu środowiskowego, przejawia się przeżywaniem
bezradności, „utraty ducha” i odwagi; brakiem nadziei
na zmianę trudnej sytuacji, bezsilnością, rozpaczą, znie
chęceniem, poczuciem zagubienia, porażki i własnej
niekompetencji w radzeniu sobie z bieżącymi zadania
mi, utraty sensu i celów życiowych. Często demobili
zacja łączy się z brakiem związków międzyludzkich i
oparcia w nich (alienacją) i jest nasilana przez samot
ność, a także przez spowodowaną chorobą izolację. Na
ogół pojawia się przygnębienie i lęk.
Dochodzi wówczas do znacznego zwiększenia moż
liwości zachorowania na rozmaite schorzenia — naj
prawdopodobniej łączy się to z obniżeniem sprawności
układu odpornościowego. Tłumaczyłoby to łatwość
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występowania epidemii w populacjach, w których do
szło do takiego „obniżenia morale” i względną rzad
kość zachorowań — mimo analogicznych warunków
higienicznych i epidemiologicznych — w innych gru
pach, w których „morale jest wysokie”. Co więcej, taki
„upadek ducha” przyczynia się do powstawania urazów
w sytuacjach, z których można by wyjść bez szwanku,
do prowokowania wypadków drogowych i podobnych
okolicznościach, na ogół uznawanych za niezależne od
podmiotu wydarzenia losowe.
Każda sytuacja leczenia — niejako automatycznie
— przeciwdziała temu „obniżeniu morale”, bowiem
uruchamiane są niespecyficzne czynniki terapeutycz
ne, przede wszystkim oczekiwanie uzyskania pomocy
w cierpieniu. Nadzieja pobudza mobilizację do walki z
chorobą i jej przyczynami, co wpływa zarówno na po
dejmowanie działań sprzyjających odzyskaniu zdrowia
— współpracę z leczącymi — jak i na pobudzenie ak
tywności układu odpornościowego. Uzyskiwanie infor
macji wyjaśniających istotę choroby i uzasadniających
oddziaływania lecznicze pozwala zmniejszyć poczucie
zagubienia i bezradności, potwierdza kompetencję le
czących, wzbudzając w pacjencie zaufanie i wiarę w ich
działania.
Współcześnie, głównym źródłem takich informacji
jest wiedza naukowa, ciesząca się powszechnym pre
stiżem. Zaufanie do tej wiedzy ma w gruncie rzeczy
charakter ślepej wiary, mało kto krytycznie weryfiku
je wnioski z badań naukowych. Niemniej, wyjaśnienia
oparte na dowodach uznaje się za rzetelne i przekonu
jące, zwłaszcza, jeśli są spójne z całą, ogólną wiedzą
chorego. Odwołując się do nauki, leczący i leczeni po
sługują się takimi samymi pojęciami, pozostają w ob
szarze tej samej kultury, co umożliwia im komunikację
i budowanie wspólnoty. Zgodność oczekiwań pacjenta
z tym, jak zachowują się i co proponują mu leczący,
umożliwia „wiarę w leczenie” tym większą, im większy
jest prestiż osób lub instytucji leczących.
Ale informacje o przyczynach choroby mogą być
także zupełnie irracjonalne, tak jak to bywa w leczeniu
proponowanym przez rozmaitych uzdrowicieli stosują
cych „naturalne”, „niekonwencjonalne” procedury lecz
nicze. Niemniej, jeśli odwołują się oni do podzielanych
przez leczonych przeświadczeń, do mitów, nawet tych
dawno już obalonych, jeśli wykonują rytualne działa
nia, z którymi łączą się wyobrażenia o leczeniu, także
zupełnie bałamutne informacje są obdarzane zaufa
niem. Leczący stają się źródłem oparcia, budzą pozy
tywne emocje, powstają relacje i związki terapeutyczne
mające ogromny potencjał leczniczy
Informacje udzielane przez leczących często uzy
skują charakter sugestii. Dzieje się tak wówczas, gdy
treść komunikatu nie budzi najmniejszych wątpliwości.
Bezkrytycznie przyjmowane przez pacjenta informacje
nabierają mocy sprawczej, budzą wyobrażenia, których
treścią są zmiany funkcjonowanie jednostki i narządów
jej ciała, mogące doprowadzić do ustąpienia zaburzeń.
Wszystko to prowadzi (a raczej — może doprowa
dzić) do mobilizacji i uruchomienia procesów zdro
wienia. Jednak w sytuacji leczenia, obok czynników
sprzyjających odzyskaniu zdrowia, mogą pojawić się
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także przeciwne zjawiska i procesy, pogłębiające stan
demobilizacji i „demoralizacji”. Są one bardzo podobne
do opisanych wcześniej niespecyficznych czynników
chorobotwórczych, jednak w tym wypadku czynniki
chorobotwórcze są związane bezpośrednio z tym, co się
dzieje w procesie leczenia i często m ają „jatropatogenny” charakter.
Do takich czynników należą np. oczekiwania nie
powodzenia leczenia, przeświadczenia o nieuleczalności choroby i nieskuteczności proponowanej terapii, o
szczególnym zagrożeniu, jakie stwarzają pewne proce
dury lecznicze i zabiegi chirurgiczne itp. Takie ocze
kiwania nieraz potwierdzają się na zasadzie samospełniających się przepowiedni. Pacjenci przekonani o tym,
że nie przeżyją zabiegu, często rzeczywiście umierają,
chociaż nie m a po temu żadnych wyraźnych powodów.
Skądinąd w jednym z badań stwierdzono, że osoby
pragnące „spotkać się na tamtym świecie” z zmarłymi
bliskimi osobami, częściej nie przeżywają zabiegów
chirurgicznych.
Innym, równie szkodliwym czynnikiem jest po
wszechne przeświadczenie o zdehumanizowaniu i nie
kompetencji medycyny, niestety w znacznej mierze
słuszne. Niewątpliwie przyczynia się do tego komer
cjalizacja — uznawanie pacjenta za przedmiot działań,
których podstawowym celem jest zysk („szpital ma
przede wszystkim przynosić dochód”, „usługa m edycz
na jest towarem”), koncentracja uwagi lekarzy na cho
robie, a nie na chorym itp. Niezadowolenie pacjentów
z współczesnej, „stechnicyzowanej” medycyny jest
wyrazem doświadczania takich zjawisk w kontakcie z
lekarzami i instytucjami leczącymi. Czasami znajdują
one potwierdzenie w tzw. jatropatogennych zachowa
niach personelu: informowaniu o tym, że stan chorego
jest beznadziejny, przedwczesnym udzielaniu ostatnie
go namaszczenia itp.
Ale nie wszystko to wynika jedynie z błędów perso
nelu czy systemu opieki zdrowotnej. W sytuacji lecze
nia działa także czynnik, nazywany „nocebo” — prze
ciwieństwo efektu placebo.
Informacje, jakie otrzymuje pacjent — a ma do nich
przecież niezbywalne prawo — jeśli m ają być rzetelne
(a przy tym m ają zabezpieczać lekarzy przed oskarże
niami), nie mogą pomijać ostrzeżeń przed ewentual
nymi zagrożeniami, przykrymi ubocznymi efektami
działania leków itp. Udzielanie takich informacji powo
duje jednak lęk i demobilizuje. Co więcej, w przypadku
informowania o ubocznych działaniach leku, dochodzi
do bezwiednego powstania sugestii powodujących po
jawienie się niekorzystnych objawów. Sugestie te m ogą
być równie skuteczne i równie groźne, jak działania
czarownika voo-doo, zapowiadającego śmierć, jako
karę za jakieś przewinienie. Pod warunkiem, że wie
rzy się w jego moc... Podobnie jak efekt placebo, efekt
nocebo, jest związany zarówno z powstawaniem ocze
kiwań — tym razem dotyczących możliwych zagrożeń
— jak i sugestii. Więc może to i dobrze, że większość
pacjentów, tych dołączanych do opakowania leków in
formacji o ich działaniu w ogóle nie czyta....
Czasem wiedza chorego, kształtująca jego oczekiwa
nia wynika z wcześniejszych osobistych doświadczeń
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(np. ustąpienie bólu po zastrzyku morfiny), ale znacznie
częściej jest efektem informacji, mówiącej o skuteczno
ści leku. Informacji, którym się bezkrytycznie zawierza,
zwłaszcza, jeśli ich źródłem są osoby budzące podziw
i szacunek, do których ma się zaufanie i które mówią
w taki sposób, jakiego pacjent się spodziewa — a więc
przyjmuje jako coś zgodnego z jego wiedzą.
Wytwarzanie nowych oczekiwań spójnych z tymi
wcześniej istniejącymi sprawia, że stają się one źródłem
niewzruszonych przekonań. Trudno je zmienić nawet
wtedy, gdy wszystko świadczy o ich błędności. Tak
więc, przekonania pacjenta — zarówno te pomocne jak
te szkodliwe — m ogąbyć w równej mierze uzasadnione
rzeczywistą wiedzą o zaburzeniach zdrowia i możliwo
ściach ich leczenia, co irracjonalnymi przeświadczenia
mi, wynikającymi z utrwalonych przesądów i przypad
kowo zasłyszanych plotek, z marketingowych działań
dotyczących leków i usług medycznych, z popularności
uzdrawiaczy itp. W wyniku takich przeświadczeń do
tknięcie bioenergoterapeuty „ładuje energią” i uzdra
wia, każdy zastrzyk (zwłaszcza dożylny) „ma” większą
moc leczniczą niż lek w tabletce, a „modne” i drogie
lekarstwo działa skuteczniej, niż jego tańszy odpowied
nik noszący inną nazwę fabryczną. Zaufanie do firmy
produkującej leki sprawiało np., że tabletka aspiryny ze
znakiem „Bayer”, zawierająca kwas acetylosalicylowy
produkowany w Polfie, była znacznie skuteczniejsza,
niż polopiryna...
Przeświadczenia o działaniu leków czasami są zu
pełnie oderwane od wiedzy chorego o właściwościach
substancji, które zawiera tabletka. Współegzystują
niezależnie od siebie. W jednym z badań stwierdzono
np., że większość chorych uważa pigułki koloru poma
rańczowego i czerwonego za pobudzające, niezależnie
od tego, jak ą substancję zawierają, natomiast tabletki
koloru niebieskiego lub zielonego m ają dodatkowe
działanie uspokajające. I nie chodzi tu o obiektywnie
stymulujący lub uspokajający wpływ samej barwy:
okazało się, że tabletki placebo koloru niebieskiego są
świetnym środkiem nasennym dla włoskich kobiet, ale
już nie dla mężczyzn.
Wprawdzie o efekcie oddziaływań terapeutycznych
decyduje przeświadczenie chorego, jego oczekiwa
nie, że zastosowane metody spełnią swoje uzdrawia
jące zadanie, jednak nie bez znaczenia są także prze
świadczenia tych, którzy leczą. Ich wiara w celowość
i skuteczność leczenia, jakie ordynują swoim pacjen
tom, jest źródłem zaufania chorych i ich pozytywnych
oczekiwań. Oczekiwania te wzajemnie się wzmacniają.
Na ogół leczący nie oszukują twierdząc, że proponują
skuteczne sposoby leczenia, a to, że się często mylą...
Z resztą— czy rzeczywiście się mylą, jeśli u pacjentów
dochodzi do poprawy stanu zdrowia?
N ie tak przecież dawno temu lekarze byli przeko
nani o celowości „upustów krwi”, stosowanych w wielu
zaburzeniach zdrowia, czy np. usuwania okrężnicy w
leczeniu padaczki. To ostatnie przynosiło wyraźną po
prawę stanu zdrowia, mimo braku związków choroby
padaczkowej z funkcjonowaniem jelit i mimo niepo
trzebnego pozbawienia prawidłowo funkcjonującego
organu.
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Prawdopodobnie bardzo wiele spośród współcze
śnie stosowanych leków i zabiegów medycznych w rze
czywistości wcale nie ma przypisywanego im działania,
pomagają jedynie poprzez efekt placebo. O niektórych
z nich można przypuszczać, że działają zupełnie ina
czej i mogą być skuteczne w innych chorobach, niż się
obecnie sądzi. Podobno dotyczy to aż 50-70% obecnie
stosowanych leków! Niemniej, lekarze dowiadują się
w czasie studiów i z czasopism naukowych o domnie
manych właściwościach tych substancji i procedur oraz
o wskazaniach do ich stosowania. Zaufanie do takich
informacji decyduje nie tylko o powszechnym przepi
sywaniu tych leków, lecz także o uzyskiwaniu zamie
rzonych skutków. Przeświadczenia lekarzy są bowiem
przekazywane pacjentom, zarówno przez sam fakt sto
sowania określonych leków i procedur, jak przez media,
rozpowszechniające wiedzę o sposobach zachowania
zdrowia i o postępach m edycyny (Często jednak infor
macji, popularyzującej wiedzę medyczną, nie sposób
oddzielić od marketingowej promocji produktów firm
farmaceutycznych.)
Na czym więc polega sukces leczniczy? Czy jest to
jedynie złudzenie, subiektywna i chwilowa poprawa
samopoczucia — chory wierząc, że przyjął silną daw
kę leku, może zauważać u siebie poprawę, chociaż ona
w rzeczywistości nie nastąpiła — czy też rzeczywiste
ustępowanie zaburzeń, spowodowane zgodnymi ocze
kiwaniami pacjenta i lekarza? Czy lek, niemający przy
pisywanego mu działania, skutkuje poprawą zdrowia
wyłącznie dla tego, że pacjent ma zaufanie do kompe
tencji tego, kto go leczy?
Czasami wydaje się, że to zaufanie i silny związek
emocjonalny są ważniejsze od samego lekarstwa. Za
żywanie leków jest nie tylko dostarczaniem substan
cji leczącej, jest także swoistym rytuałem, czynnością
symboliczną. Być może m ają rację ci, którzy twierdzą,
że lek jest przede wszystkim symbolem osoby, która ten
sposób leczenia zaleciła, a zażywanie tabletek jest w
rzeczywistości głównie pośrednim kontaktowaniem się
z tą leczącą osobą. Więc nie jest tak bardzo ważne, co
ta tabletka czy ampułka zawiera — substancję aktywną
czy obojętną, placebo, ważniejsze, kto ją zapisał.
Efekty działania placebo (a być może tych aktów
komunikacji, zarówno rzeczywistego jak symboliczne
go kontaktu w relacji terapeutycznej) są zdumiewające.
Okazuje się, że nie jest to wyłącznie subiektywna po
prawa samopoczucia. Badania przedmiotowe i labora
toryjne ujawniają zachodzenie rzeczywistych zmian w
funkcjonowaniu i stanie chorego organizmu. Dochodzi
do uruchomienia wyrzutu endorfin, katecholamin i kor
tyzolu.
Analiza rozmaitych zmian zachodzących w organi
zmie pod wpływem leków ukazuje, że efekty podania
placebo drogą dożylną, domięśniową czy doustną są
analogiczne do dynamiki efektów podania aktywnej
substancji. W takim samym czasie dochodzi do np. ob
niżenia się poziomu cukru we krwi i stopniowego wy
równywania się tego poziomu. Podanie placebo w lecze
niu bólu nie tylko skutecznie usuwa doznania bólowe,
ale — co może wydawać się zadziwiające — wywołuje
takie same reakcje, jak lek przeciwbólowy: szczyt dzia
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łania analgetycznego pojawia się po godzinie od przyję
cia leku. Podobnie, w przypadku astmy, obojętne środki
w inhalatorze równie szybko rozszerzają oskrzela, jak
substancje działające aktywnie.
Skutki oddziaływania placebo nie są więc wyłącznie
złudzeniem, informacje o poprawie stanu zdrowia nie
są jedynie wyrazem subiektywnego doznania ulgi ani
uprzejmością pacjentów informujących o poprawie, by
nie zawieść tak bardzo starającego się o nich lekarza i
sprawić mu przyjemność. Ale czy poprawa, obserwo
wana po zastosowaniu placebo, nie jest efektem spon
tanicznej remisji? Albo chwilowym zmniejszeniem
nasilenia symptomów, związanym bardziej z samym
procesem chorobowym niż z leczeniem?
Odpowiedzi na takie pytania wynikają z porównań
stanu chorych, oczekujących na rozpoczęcie leczenia ze
stanem zdrowia tych, którzy otrzymali placebo. Oka
zuje się, że samo wpisanie się na listę osób mających
rozpocząć leczenie poprawia stan zdrowia, jednak nie
w takim stopniu i nie tak wielu chorych, jak zastosowa
nie placebo. Oznacza to, że wprawdzie już samo zare
jestrowanie się u lekarza i oczekiwanie na rozpoczęcie
terapii jest czynnikiem pobudzającym nadzieję, urucha
mia niespecyficzne oddziaływania lecznicze, jednak
znacznie słabiej niż kuracja placebo. Opieka, uwaga,
jaką personel poświęca choremu w czasie takiej kura
cji, intensywność komunikacji i relacji terapeutycznej
sprawiają, że dodawanie odwagi i nadzieja, których
źródłem jest zespół leczący, znacznie bardziej popra
wiają nastrój, budzą pozytywne oczekiwania i wiarę w
wyleczenie.
Niekiedy, analogię działania substancji obojętnej
— placebo i „prawdziwego” leku można wyjaśniać
mechanizmem uwarunkowania. Możliwością takiego
uwarunkowania (reakcji układu obronnego) wyjaśniano
np. efekt placebo w leczeniu chorób zakaźnych. Ale już
sama sytuacja leczenia prowokuje reakcje warunkowe
— prawie każdy był już wcześniej skutecznie leczony i
oczekuje, że ponownie dojdzie do wyleczenia.
Do takich reakcji mających charakter odruchu wa
runkowego może dochodzić zwłaszcza wtedy, gdy przez
jakiś czas rzeczywiście stosowano środki przeciwbólo
we, immunosupresyjne, substancje używane w uzależ
nieniach czy w cukrzycy itp. Zastąpienie ich identycz
nie wyglądającymi tabletkami placebo sprawia, że taka
tabletka pełni funkcję bodźca warunkowego, wywołu
jącego identyczną reakcję organizmu, jak bodziec bez
warunkowy. Skądinąd, wtedy także mamy do czynienia
z oczekiwaniami, wytworzonymi poprzednim doświad
czeniem reakcji na aktywną substancję leczącą.
W skuteczności leczenia obojętnymi dla organizmu
substancjami ogromne znaczenie ma, jak już wspomnia
no, zjawisko sugestii. Procedurom leczniczym towarzy
szy nie tylko budzenie ogólnego oczekiwania poprawy,
zawarte w samej sytuacji terapeutycznej i integralnie z
nią związane, ale także aktywne oddziaływanie suge
stiami, związane z informacjami o leczniczym działaniu
konkretnych leków i procedur. Budzi to wyobrażenia
— procesy psychiczne, silnie związane z funkcjami na
rządów ciała, sterowanymi przecież przez układ nerwo
wy. Tą drogą może dojść do pożądanej przez pacjenta i
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przez leczących zmiany: zwiększenia lub zmniejszenia
napięcia mięśni, intensywności przepływu krwi, od
czuwania bólu, a nawet zm ian wydzielania hormonów,
rozrostu tkanek itp. Wyobrażenie o działaniu leku de
cyduje o jego efektywności, dlatego treść informacji o
tym działaniu i wynikająca z niej sugestia ma większe
znaczenie, niż farmakologiczne właściwości substancji.
W jednym z eksperymentów ipekakuanę — środek w y
miotny — zastosowano z sugestią, że będzie hamował
wymioty ciążowe. Efekty, zgodne z tą sugestią, były
znakomite.
Oczekiwania i sugestia są ze sobą ściśle splecione.
Pochodząca od niepodważalnego autorytetu, bezkry
tycznie przyjęta informacja, że w wyniku jakiejś pro
cedury (np. leczniczej) wystąpi określony efekt, to su
gestia. Informacja taka budzi oczekiwanie, że zawarta
w niej zapowiedź zostanie spełniona i nawet, jeśli nie
zostanie wzmocnione żadną bezpośrednią sugestią,
spełnia swoje zadanie. O ile taka ogólna informacja
(np. o „leczniczym działaniu wody z Lourdes”) budzi
oczekiwania ustąpienia rozmaitych dolegliwości i uru
chamia rozmaite niespecyficzne czynniki lecznicze, to
sugestia, której treścią jest jakiś określony efekt, powo
duje wybiórcze („specyficzne”) zmiany — ustąpienie
bólu, gorączki, itp.
Istnienie takich zjawisk zm usza do przeprowadzania
badań, których celem jest określenie stopnia skutecz
ności leków poprzez porównanie ich działania z dzia
łaniem placebo. Należy bowiem zakładać, że na efekt
zażywania tabletek będzie się składać zarówno skutecz
ność aktywnych substancji leczniczych jak i efekt pla
cebo, towarzyszący zażywaniu tego leku. Badania takie
polegają na ogół na tzw. „ślepej próbie”: chorych cier
piących na jakiś rodzaj schorzenia losowo przydziela
się do podgrup — osób, które będą otrzymywały praw
dziwy lek i tych, którzy będą otrzymywali placebo. Ani
pacjenci, ani personel bezpośrednio zajmujący się nimi
nie wie, co jest w tabletce czy ampułce. Po jakim ś cza
sie określa się, jak wielu chorych i w jakim stopniu uzy
skało poprawę. Osoby prowadzące leczenie nie m ogą
wiedzieć, nawet podejrzewać, co zawiera tabletka — w
przeciwnym razie mogliby bezwiednie wpłynąć na wy
niki takiego eksperymentu.
Okazuje się wówczas, że placebo prowadzi do uzy
skania poprawy u ok. 30-35% grupy. W niektórych
schorzeniach, takich jak depresja, zaburzenia krążenia,
choroba wrzodowa i inne dolegliwości jelitow e, popra
wę uzyskuje nawet w 60% grupy chorych leczonych
placebo, a w przypadku leczenia bólu — nawet 90%!
Szacuje się, że udział efektu placebo w ogólnej sku
teczności tych substancji, których aktywne działanie w
usuwaniu zaburzeń zdrowia uznano za udowodnione,
wynosi 50-75% ! Podobnie, szacuje się, że 75% efek
tywności leków przeciwdepresyjnych — to efekt pla
cebo.
Najprawdopodobniej, tak znaczny odsetek popraw
jest związany z działaniem ukrytej sugestii — pacjenci
oczekują ustąpienia tych objawów, które były powodem
przepisania leków — a są przecież informowani, że
otrzym ują lek przeciwdepresyjny, mający zmniejszać
ból czy zaburzenia krążenia. Niewątpliwie ma tu też
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wpływ motywacja pacjentów — ich pragnienie uzyska
nia złagodzenia dolegliwości, zwłaszcza np. bólowych
czy depresji.
Ale znacznie ważniejsze od świadomie przyjmowa
nych informacji (np. o przeciwbólowym działaniu leku)
i od uświadamianych oczekiwań są te nieświadome,
których obecności i wpływu się nie dostrzega. Wywo
łują potężne skutki, przygotowują na przyjęcie sugestii,
niekiedy same pełnią funkcję sugestii. Nawet te infor
macje świadomie odrzucane jako ewidentnie bałamut
ne, nieświadomie oddziałują— „bo może jednak”...
Najwyraźniej widać to w przypadku medycyny nie
konwencjonalnej. Wiedza o tajemniczych siłach natury,
wpływie gwiazd na nasze losy, o tajemniczych ener
giach życiowych i nie odkrytych przez anatomię dro
gach ich przekazywania (mająca uzasadniać np. wpływ
akupunktury) itp. jest powszechnie odrzucana, jako nie
naukowa, a mimo wszystko wpływa na nasze życie (np.
powodując bezwiedne działania, potwierdzające „traf
ność” horoskopu) i niekiedy pomaga w uwolnieniu od
dolegliwości. Podobnie w przypadku leków homeopa
tycznych — wiedza o tym, że nie mogą być skuteczne,
nie zmniejsza zaufania do nich.
Nadzieje i oczekiwania związane z leczeniem
(zwłaszcza wzmacniane odpowiednią sugestią) m ają
wpływ na procesy biochemiczne. Dochodzi do inten
sywniejszego produkowania przez mózg substancji,
działających przeciwzapalnie i zwiększających odpor
ność (prostaglandyny i cytokinetyny). Stan psychiczny,
zarówno treść przeżyć, jak i związane z nimi emocje,
ma wpływ na wydzielanie hormonów i funkcję systemu
odpornościowego, a przede wszystkim na procesy prze
kazywania sygnałów między neuronami. Tym samym,
procesy psychiczne wpływają na stan somatyczny, pro
wadząc do wyleczenia (lub pogorszenia) stanu zdrowia.
To oczywiste, że sterując funkcjami narządów wpły
w ają na zaburzenia czynności, bezpośrednie przyczy
ny większości dolegliwości chorobowych. Ale co waż
niejsze, przeżycia psychiczne (np. wyobrażenia) mogą
spowodować zmiany stanu tych narządów,. M ogą wy
zwolić rozrost tkanek i odbudowę zniszczonych frag
mentów albo — przeciwnie — obumieranie niepotrzeb
nych komórek, tak jak np. w przypadku zmian skórnych
(„kurząjek”) pomalowanych kolorową farbką.
Działanie placebo można śledzić tak samo, jak dzia
łanie substancji czynnych, drogą neurobrazowania. Na
przykład posługując się metodami emisyjnej tomografii
pozytronowej (PET) i czynnościowego rezonansu ma
gnetycznego (fMRI) stwierdzono, że w okresie ocze
kiwania na efekt terapeutyczny po podaniu leku (ak
tywnej substancji lub placebo), lub po innym zabiegu
mającym poprawić stan zdrowia, następuje aktywacja
układu dopaminergicznego, uwolnienie dopaminy
— neuroprzekaźnika związanego z odczuwaniem przy
jem ności i tzw. „układem nagrody”. Zgromadzone do
tej pory informacje wskazują jednak na znaczne różnice
reakcji poszczególnych okolic mózgu, jak się wydaje
wiele zależy od tego, w jakim zaburzeniu zastosowano
placebo i jakie były oczekiwania pacjenta.
Szczególnie wiele badań poświęcono neuroobrazowaniu doznań bólowych. Placebo podane w celach prze
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ciwbólowych powoduje aktywację w korze obręczy, tak
samo jak sugestie analgezji w hipnozie i analogicznie jak
po zastosowania opiatów. W usuwaniu bólu najprawdo
podobniej bierze udział stymulacja układu opioidowego,
uruchamianie endorfin, katecholamin i kortyzolu. Meto
dą fMRI ujawniano efekty analgezji we wzgórzu, korze
somatosensorycznej, wyspie, przedczołowej korze obrę
czy i w móżdżku. Zarówno po lekach przeciwbólowych
jak po podaniu placebo dostrzegano aktywację, np. w
okolicach przedczołowych obręczy i korze ruchowej a
dezaktywację w hipokampie. Najprawdopodobniej jest
to związane z wywoływaną przez przewlekły ból pro
dukcją endorfin, blokujących receptory w korze obręczy,
jądrze migdałowatym i we wzgórzu.
Mimo badań prowadzących do wniosku, że oczeki
wanie efektywności leczenia polegającego na urucho
mieniu niespecyficznych czynników leczniczych jest
uzasadnione, że placebo i sugestie mogą doprowadzić
do takich samych zmian, jak substancje aktywne, po
sługiwanie się placebo budzi — jak wspomniano —
rozmaite wątpliwości etyczne, ponieważ jest bardziej
prawdopodobne, że większość chorych, którzy otrzy
m ują prawdziwe lekarstwo uzyskają poprawę, a wielu
spośród tych „oszukanych” — nie. Przede wszystkim
wątpliwości budzą praktyki oddziaływań homeopatycz
nych i „medycyny naturalnej”.
Popularność tych procedur, sprowadzających się do
uruchamiania niespecyficznych czynników terapeutycz
nych i posługujących się rozmaitymi placebo (talizma
nami, niezwykłymi ziołami, uzdrawiającym dotykiem
itp.)stanowi kuszącą alternatywę wobec „odhumanizo
wanej oficjalnej medycyny”. Sam kontakt z leczącymi
osobami zmniejsza stres, budząc nadzieję i redukując
niepewność przyszłości, stwarzaną przez zagrożenie
chorobą, a zmniejszenie stresu zapobiega powstawaniu
somatycznych zmian będących konsekwencją stresu
lub przynajmniej osłabia je — ma to niewątpliwą war
tość. Zarazem jednak, działalność rozmaitych osób niemających odpowiednich możliwości rozpoznania cho
roby ani kompetencji koniecznych do leczenia, stwarza
ogromne zagrożenie.
Ograniczenie się do uruchamiania niespecyficz
nych czynników terapeutycznych rzadko wystarcza do
uzyskania pełnej i trwałej poprawy. Poza tym, wielu
pacjentów uzależnia się od uzdrowicieli stosujących
placebo, zwłaszcza, gdy wchodzą w intensywne i dłu
gotrwałe relacje terapeutyczne. Wielu z nich to chorzy
na zaburzenie hipochondryczne (forma zaburzeń nerwi
cowych), przeświadczeni o istnieniu jakiejś ciężkiej so
matycznej choroby, uzyskują oni pozorne wyleczenie z
niej. Po jakim ś czasie pojawia się jednak przekonanie o
istnieniu innej choroby, również wymagającej leczenia
oferowanego przez uzdrowiciela...
Często zresztą u osób, cierpiących na nieokreślone
dolegliwości, nieznajdujące potwierdzenia w lekarskiej
diagnozie, uzdrowiciele rozpoznają jakieś nieistniejące
schorzenia, a następnie leczą je oddziaływaniami pla
cebo. W przypadku takiej pozornej diagnozy, łatwo o
przeoczenie realnego zagrożenia.
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Wracając do medycyny: mimo, że niektórzy lekarze
uznają stosowanie placebo za zawsze nieetyczne, wielu
jednak uważa, że jest to w pełni uzasadnione wszędzie
tam, gdzie użycie aktywnych substancji stwarza zagro
żenie dla pacjenta (np. uczulonego na środki znieczula
jące) lub, gdy substancje aktywne lub specyficzne pro
cedury o sprawdzonej skuteczności są niedostępne.
Nawet, jeśli przyznać im rację, to jednak powodem
poważnych wątpliwości natury etycznej jest koniecz
ność ukrywania przed pacjentem istoty stosowanych
procedur leczniczych.
Konieczność ta rodzi wiele pytań.
Czy podanie placebo bez poinformowania o tym pa
cjenta jest nieetyczne, skoro wiadomo, że taka informa
cja zmniejszy efektywność procedury leczniczej albo
nawet ją uniemożliwi? Czy zawsze należy dzielić się z
pacjentem swoimi wyobrażeniami o niewielkich szan
sach skuteczności leczenia, o zagrożeniach jego stanu
zdrowia czy o niekorzystnej prognozie — zwłaszcza
wówczas, gdy są to informacje niepewne? I, przeciw
nie, czy jest nieetyczne świadome stwarzanie bez wie
dzy pacjenta sytuacji, budzących pomocne przekonania
i oczekiwania (czasami wówczas pojawiają się, nie
słusznie, zarzuty „manipulacji”)?
Jeszcze niedawno zalecano posługiwanie się przy
łóżku chorego łacin ą tak by zmniejszyć prawdopodo
bieństwo, że treść rozmowy między lekarzami będzie
mu znana. W średniowieczu powszechne było stosowa
nie zasady ante patientum latina lingua est (w obecności
chorego używaj tylko łaciny). Niewątpliwie prowadzi
ło to do wywierania wrażenia uczoności i zwiększało
prestiż, lecz także pozwalało uniknąć zwiększania lęku
chorego ujawnianiem wątpliwości diagnostycznych.
Pacjent ma prawo wiedzieć, co z nim się dzieje, ale czy
zawsze należy informować o wątpliwościach, co do
diagnozy, nasilających lęk chorego?
Z drugiej strony, jak wspomniano, informacje o
niepożądanych działaniach ubocznych, jakie otrzymu
ją pacjenci w informacji o przepisanym im lekarstwie,
m ogą być przyczyną pojawiania się takich powikłań.
Ale czy wolno nie ostrzegać chorego o możliwości ich
wystąpienia?
Aktualne dyskusje „czy należy informować umiera
jących pacjentów o ich stanie” i „czy należy informo
wać chorego o przypuszczalnym rozpoznaniu bez jego
potwierdzenia” w niewielkim stopniu uwzględniają
istnienie efektu placebo i konieczność unikania „efektu
nocebo” .
Pozostaje więc otwartym pytanie, czym w takim ra
zie kierować się w działaniu lekarskim i czego, będąc
chorym, domagać się od medycyny? Z całą pewnością
jednak warto wiedzieć jak najwięcej o tym, co wiąże się
z zaburzeniami zdrowia i ich leczeniem.
Wpłynęło 11.02.2008

Prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz jest pracownikiem Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
e-mail: mzaleksa@cyf-kr.edu.pl
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DIETETYCZNE PREFERENCJE MÓZGU

M ózg jako centrum dowodzenia zawiaduje nie tylko
sprawnym funkcjonowaniem fizjologicznym organi
zmu ludzkiego. Odpowiada również za nasze samopo
czucie psychiczne, sprawność poznawczą, pamięć czy
zdolność do przeżywania uczuć wyższych. Te funkcje
mózgu wyróżniają nas spośród innych gatunków. Nic
zatem dziwnego, że mechanizmy za to odpowiedzialne
są przedmiotem intensywnych badań laboratoryjnych
oraz analiz, korelujących zmiany w zachowaniach czło
wieka, strukturze i funkcjonowaniu jego mózgu.
Anatomicznie, wielkość mózgu człowieka — w sto
sunku do masy jego ciała — a także jego organizacja są
unikatowe, choć skład lipidowy nie odbiega znacząco
od składu obserwowanego w mózgach innych ssaków.
Coraz częściej stawia się hipotezę, że jedną z ważnych
przyczyn tego niezwykłego rozwoju mózgu była obfi
tość i dostępność pożywienia, zawierającego niezbędne
nienasycone kwasy tłuszczowe. To z nich komórki pro
dukują jeszcze dłuższe i bardziej nienasycone kwasy:
arachidonowy (AA), czy dekozoheksanowy (DHA).
Kwasy te są podstawowym składnikiem błon neuronów
i komórek, z których zbudowany jest mózg.
O ich dostępności u człowieka decyduje skład diety,
mózg płodu czerpie je z krwioobiegu matki. Łożysko
ma zdolność ich pobierania nawet wtedy, gdy w orga
nizmie matki mogłyby pojawić się niedobory. Oznacza
to, że na prawidłowy rozwój mózgu i układu nerwo
wego wpływ ają nie tylko odziedziczone geny ale także
sposób odżywiania się matki. W pierwszych miesiącach
po urodzeniu, kiedy mózg jest najszybciej rozwijającym
się organem, karmienie piersią zapewnia jego prawidło
wy rozwój, dzięki obecności tych unikatowych kwasów
tłuszczowych w mleku. W późnym okresie życia nie
dobory tych kwasów w pożywieniu oraz niewłaściwe
ich proporcje w diecie — upośledzają pamięć, zdolność
uczenia się, przyspieszają procesy starzenia mózgu. Ich
ilość w diecie może także wpływać na zachowania i
emocje, zmieniając dostępność neuroprzekaźników, na
przykład serotoniny. Wielkość jej produkcji przez ko
mórki mózgu jest jednak uzależniona od ilości spoży
wanych węglowodanów i białek. Wszystko to oznacza,
że rozwój mózgu oraz jego prawidłowe funkcjonowa
nie jest ściśle zależne od składu codziennej diety. Od
życia płodowego poczynając, aż do śmierci.
M ózg odbiera, przetwarza i wysyła do organizmu
sygnały mające moc sprawczą. Nie tylko łączy orga
nizm ze światem zewnętrznym, jest także centrum mo
nitorującym każdy zachodzący w organizmie proces.
Komórki tego skomplikowanego organu, zwane neu
ronami, m uszą zatem posiadać szczególną wrażliwość
na przychodzące sygnały. Umiejętnie na nie reagować i
szybko wysyłać informacje do docelowych tkanek. N eu
ron zbiera sygnały wypustkami komórkowymi, zwany
mi dendrytami. Informacje te są następnie przesyłane
w postaci impulsów elektrycznych wzdłuż wypustki

zwanej aksonem, aby ostatecznie pobudzić jego zakoń
czenie presynaptyczne. Zawierają one liczne pęcherzy
ki, produkujące i uwalniające substancje do szczeliny
synaptycznej, zwane neuroprzekaźnikami i stanowią
impuls hamujący lub pobudzający dla kolejnego neu
ronu. M iejsce spotkania neuronów nosi nazwę synapsy.
Sprawność mózgu zależy zatem od liczby neuronów i
systemu połączeń między nimi, sprawności w przesy
łaniu impulsu elektrycznego (struktura osłonki mielinowej), produkcji neuroprzekaźników, czasu przez który
pozostają one w szczelinie synaptycznej oraz budowy
błon plazmatycznych neuronów.
Błona plazmatyczna każdej komórki ustroju czło
wieka składa się głównie z lipidów złożonych, chole
sterolu i białek. Wzajemne proporcje tych związków
są różne w komórkach różnych tkanek, zwykle jednak
białek jest więcej; tylko w osłonce mielinowej stosunek
białek do lipidów wynosi około 0,23. Lipidowy skład
błon plazmatycznych neuronów odzwierciedla sposób
odżywiania. Glicerofosfolipidy stanowią bowiem ma
gazyn niezbędnych kwasów tłuszczowych (WNKT) —
zalicza się do nich kwas linolowy, często komercyjnie
występujący pod nazwą omega-6, kwas a-linolenowy,
zwany komercyjnie omega-3 — oraz ich metabolity.
Komercyjna nazwa wynika z budowy chemicznej tych
kwasów i odzwierciedla miejsce pierwszego wiązania
podwójnego w cząsteczce związku. Najważniejszymi
metabolitami WNKT są: kwas arachidonowy (AA),
kwas dekozoheksanowy (DHA) oraz kwas eikozapentanowy (EPA). Powstają one w wyniku desaturacji i wy
dłużania nienasyconych łańcuchów węglowych WNKT.
Ich ilość w błonach neuronów zależy od diety. Najwię
cej omega-6 występuje w olejach roślinnych; omega-3
oraz DHA i EPA występują głównie w siemieniu lnia
nym oraz w mięsie niektórych ryb i owocach morza, a
pochodzą z fitoplanktonu, którym się odżywiają.
Tych kwasów organizm ludzki nie potrafi sam wy
produkować, a ponieważ są podstawowymi składnika
mi błon komórkowych, muszą być wciąż dostarczane z
pożywieniem. Ich obecność w organizmie człowieka nie
zależy tylko od składników diety, uwarunkowana jest bo
wiem wieloma innymi czynnikami. Na przykład stres, w
wyniku którego podnosi się poziom katecholamin i glukokortykoidów hamuje wydłużanie WNKT. Hormony te
bowiem są inhibitorami aktywności enzymów, biorących
udział w wydłużaniu i desaturacji WNKT. Może temu
zapobiec kwas gamma linolowy, pierwszy produkt w
metabolizmie omega-6, którego najlepszym źródłem jest
owsianka. Ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych w
błonach wpływa na ich strukturę przestrzenną a tym sa
mym na ich płynność i funkcje.
O ilości i rodzaju kwasów tłuszczowych w błonach
plazmatycznych powstającego mózgu decyduje die
ta kobiety we wczesnym okresie ciąży. Już bowiem u
dwutygodniowego zarodka powstają zawiązki mózgu, a
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po pierwszym miesiącu komórki nerwowe płodu nara
stają lawinowo. W ostatnich tygodniach ciąży szybkość
rozwoju mózgu osiąga maksymalne natężenie. W chwili
porodu, płód ma niemal całą pulę neuronów (około 100
miliardów), mimo że objętość i masa mózgu powięk
szają się aż do okresu dojrzewania. Wzrost ten wiąże się
głównie z proliferacją komórek pomocniczych i pod
porowych. Rozwijają się też struktury izolujące, czyli
osłonka mielinowa włókna nerwowego. Najwięcej no
wych połączeń wydaje się powstawać podczas porodu,
kiedy zetknięcie z drastycznie różnym od dotychczaso
wego środowiskiem wymaga szybkich reakcji dostoso
wujących organizm do nowych warunków.
Czym skorupka za młodu nasiąknie...
W okresie życia płodowego o dostępności skład
ników do budowy mózgu decyduje bariera łożysko
wa. Jakość diety matki bezpośrednio wpływa na pulę
składników dostępnych do budowy mózgu płodu. W
badaniach prowadzonych na szczurach oraz na małpach
człekokształtnych dowiedziono, że łożysko selektywnie
gromadzi wielonienasycone kwasy tłuszczowe potrzeb
ne do budowy mózgu i układu nerwowego płodu. Po
trafi czerpać je z krwioobiegu matki nawet jej kosztem,
jeśli w diecie wystąpią niedobory tych kwasów. Naj
bardziej niebezpieczne są niedobory DHA, prowadzić
bowiem m ogą nawet do opóźnionego rozwoju zdol
ności ruchowych niemowląt, do zaburzeń w rozwoju
mózgu płodu, nieprawidłowości w widzeniu, zaburzeń
zachowań, do nieprawidłowej produkcji neuroprzekaź
ników. Aby uniknąć tych niebezpieczeństw, kobietom
ciężarnym zalecana jest suplementacja diety kwasami
DHA z oleju z ryb, albo kuracja DHA/EPA (codziennie
500-1000 mg). Owocuje to zwykle wyższym stężeniem
kwasu w plazmie noworodków i wzrost ten obserwuje
się nawet przez kilka tygodni po urodzeniu. Efektu tego
nie obserwuje się po suplementacji kwasem omega-3,
czyli prekursorem DHA. Wyniki pomiaru dojrzałości
ośrodkowego układu nerwowego z zastosowaniem encefalografu w drugim dniu po urodzeniu pokazały, że
niemowlęta z wyższym stężeniem DHA w krwi pępo
winowej wykazują większą dojrzałość tego układu.
W pierwszym okresie po urodzeniu mózg dziecka
nadal rozwija się intensywnie. Potrzebne do prawidło
wego rozwoju składniki czerpie on z najlepszego źró
dła, jakim jest mleko ludzkie. Dlatego tak ważne jest
karmienie piersią niemowląt. Mleko matki zawiera nie
tylko odpowiednią ilość WNKT i ich metabolitów, ale
także zachowuje właściwe ich wzajemne proporcje.
Jest to istotne z tego względu, że zbyt duża ilość kwasu
omega-6, a zbyt mała omega-3 prowadzi do zbytniego
wzbogacania błon w AA, metabolit kwasu omega-6,
kosztem zbyt małej ilości DHA, metabolit kwasu omega-3. Taka dysproporcja może skutkować na przykład
zaburzeniami w powstawaniu siatkówki oka, a nawet
rozwoju mózgu płodu. Do sprawnego funkcjonowania
obu organów konieczna jest bowiem odpowiednia ilość
DHA. Tymczasem organizm niemowląt nie wytwarza
odpowiedniej ilości DHA z kwasu omega-3. Gruczo
ły mleczne nie mają wpływu na ich stężenie w mleku,
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a jedynie pasywnie przejmują ilości dostarczane z or
ganizmu matki. Dlatego w diecie matki powinna prze
ważać ilość DHA nad kwasem omega-3. Tym bardziej,
że szybkość wbudowywania DHA do błon komórek,
rozwijającego się mózgu, jest dziesięć razy szybsza niż
jego synteza z omega-3 mleka matki. A zatem skład
diety matki decyduje jakie składniki i w jakim stężeniu
otrzymuje nie tylko płód, ale także niemowlę podczas
karmienia.
Nie bez znaczenia wydaje się także rodzaj produktu,
zawierającego potrzebne do rozwoju mózgu kwasy. Na
przykład jedzenie jaj z podwyższoną zawartością ome
ga-3 powoduje wzrost stężenia kwasu omega-3 i DHA,
natomiast dieta zawierająca olej lniany podnosi stężenie
omega-3 i EPA, ale już nie DHA. Dieta karmiących we
getarianek zawiera zwykle znacznie więcej kwasu ome
ga-6 niż kwasu omega-3, przez co obniża się stężenie
DHA w mleku, powodując spadek tkankowego DHA
u karmionych piersią niemowląt. Kobietom pozostają
cym na diecie makrobiotycznej zalecane jest jedzenie
ryb przynajmniej raz w tygodniu.
W niektórych krajach europejskich do mleka w
proszku dla niemowląt dodaje się kwas omega-6, DHA,
a także AA po to, aby jego skład był jak najbliższy zawar
tości tych kwasów w mleku matki. Jest to szczególnie
ważne w świetle najnowszych badań, pokazujących, że
potencjał intelektualny i kondycja nerwowa dorosłego
człowieka jest wypadkową nie tylko odziedziczonych
cech i wpływu środowiskowego, ale także warunków
w jakich mózg i układ nerwowy rozwijał się w okresie
życia płodowego i wczesnego niemowlęctwa.
W ym agania wcześniaków
Najwięcej niepokoju budzi rozwój niemowląt uro
dzonych przed wyznaczonym terminem, tzw. wcześnia
ków. Wynika to z faktu, że nie posiadają one zdolności
efektywnego metabolizowania kwasu omega-6 i omega-3. Można się więc spodziewać, że występują u nich
niedobory DHA. Ponieważ najintensywniejszy rozwój
mózgu u wcześniaków przebiega poza organizmem
matki, skład mleka, którym są karmione, jest szcze
gólnie istotny. W szczególności zalecane jest mleko, w
którym kompozycja DHA i AA występuje w ilościach i
proporcjach wzorowanych na mleku matki. Wcześniaki, którym podawano w pierwszych miesiącach życia
samo DHA lepiej w idzą wykazują także lepsze wyniki
w testach rozwoju umysłowego Bayleya. Dzieci, któ
rych matki w okresie ciąży i karmienia żywiły się dietą
zbyt ubogą w PUFA, m ają gorsze wyniki w przyswa
janiu i przetwarzaniu nabytej wiedzy w szkole. Uważa
się też, że znacznie częściej może się u nich pojawiać
zespół aktywności psychoruchowej z deficytem uwagi
(ADHD).
Udowodniono, że mleko wzbogacone w ten sposób
sprzyja lepszemu rozwojowi wcześniaków. Przedmio
tem debaty jest wciąż problem — w jakich ilościach i w
jakich proporcjach stosować oba składniki. Wątpliwo
ści wynikają z obawy przed skutkami zachwiania rów
nowagi między obydwoma kwasami w mleku. Łatwo
może do tego dojść, co pokazały badania prowadzone
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na zwierzętach i obserwacje wcześniaków karmio
nych mlekiem suplementowanym dwoma kwasami. Co
prawda udało się zwiększyć zawartość DHA w osoczu
i tkankach, ale równocześnie doszło do obniżenia po
ziomu AA, który jest także niezwykle ważny we wcze
snym ponatalnym rozwoju. Jednoznaczna odpowiedź
na pytanie, w jaki sposób należy wzbogacać mleko dla
niemowląt, wymaga jeszcze wielu dodatkowych kli
nicznych studiów.
Jak zapobiegać zm ianom w m ózgu zw iązanym z
w iekiem ?
Dla prawidłowego funkcjonowania neuronów istot
ny jest nie tylko okres ich powstawania podczas roz
woju mózgu. Ważna jest też ciągła wymiana kwasów
tłuszczowych w fosfolipidach błon komórkowych w
późniejszych okresach życia. Badania pokazały, że w
mózgu starych szczurów ilość AA i DHA jest znacznie
zredukowana. Okazało się, że przywrócenie właściwej
proporcji i ilości tych kwasów do profilu lipidowego
obserwowanego u młodych szczurów — jest możliwe.
Wystarczy, aby dieta starych szczurów zawierała 11%
DHA przez 1 miesiąc. Najlepszy efekt uzyskano, sto
sując dietę wzbogaconą m ieszanką kwasu omega-3 i
omega-6 w stosunku 1:4.
W okresie starzenia się organizmu spada ilość
WNKT w błonach neuronów. Rośnie natomiast poziom
cholesterolu, co znacznie zwiększa sztywność błon,
prowadząc do spadku transportu składników odżyw
czych przez barierę krew-mózg. Spada także szybkość
wymiany fosfolipidów w błonach oraz aktywność en
zymów zaangażowanych w produkcję AA czy DHA z
ich prekursorów w diecie. Zm niejsza się ponadto ilość
pobieranych i uwalnianych neuroprzekaźników, ilość
i powinowactwo do receptorów. Zaburzeniom ulegają
także szlaki sygnalizacyjne, które kontrolują aktyw
ność neuroprzekaźników. Rośnie też poziom 24S-hydroksycholestereolu (cerebrosterol), toksycznego m etabo
litu cholesterolu. Jego poziom jest na przykład znacznie
wyższy u pacjentów z chorobą Alzheimera. Niedobory
kwasów AA i DHA w błonach komórek mózgu wyda
j ą się także odpowiedzialne za ograniczenie zdolności
zapamiętywania i uczenia się, zmęczenie, problemy
dermatologiczne, spadek odporności, problem y z krą
żeniem.
Zmiany te można opóźnić a nawet odwrócić, w zbo
gacając dietę w WNKT u ludzi starych. W badaniach z
udziałem starych szczurów stwierdzono, że restrykcje
kaloryczne obniżają poziom cholesterolu w błonach
neuronów i zw iększają ich płynność. Ograniczenia ka
loryczne wydłużają im także życie, prawdopodobnie
wskutek zmniejszenia peroksydacji lipidów błon, do
której dochodzi podczas stresu oksydacyjnego. Szcze
gólnie DHA i AA są wrażliwe na peroksydację, a po
nieważ pewne rejony mózgu zawierają stosunkowo
duże ilości żelaza i zużyw ają dużo tlenu dochodzi do
powstawania rodnikowych form tlenu. Równocześnie
w komórkach mózgu znajduje się stosunkowo mało en
zym ów usuwających te szkodliwe rodniki, dlatego stres
oksydacyjny staje się szczególnie niebezpieczny dla
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mózgu. Selektywna destrukcja neuronów, spowodowa
na podwyższonym stresem oksydacyjnym, wydaje się
towarzyszyć starzeniu mózgu i chorobie Parkinsona,
stwardnieniu rozsianemu i chorobie Alzheimera.
Niedoborom W NKT można zapobiec stosując od
powiednią dietę, w której około 3% dziennej dawki ka
lorycznej stanowi kwas omega-6 (oleje roślinne) i 0,5%
kwasu omega-3. Zapotrzebowanie to można zaspokoić,
jeśli w diecie zawierającej 1800 kcal dziennie, znajdzie
się 15 gramów np. oleju słonecznikowego i jeden gram
omega-3, czyli 100 g tuńczyka, makreli, śledzia lub ło
sosia.
Dawki zalecane przez M iędzynarodową Organiza
cję Zdrowia są trochę większe i na przykład dla kwasów
omega-6 w ynoszą od 4 do 10% dziennego zapotrzebo
wania energetycznego. Jeszcze inna ich ilość zalecana
jest przez tych, którzy za podstawę obliczeń biorą za
wartość kwasu omega-3 w lipidach osocza i w erytro
cytach. Ich zdaniem, optymalna ilość omega-6 wyno
si 800 do 1100 mg dziennie, a DHA/EPA — 300 lub
400 mg dziennie, odpowiednio dla dzieci i dorosłych.
Zalecane dawki, w szczególności dla WNKT, powin
ny uwzględniać także wydajność z jak ą są metaboli
zowane. Na przykład w starszym wieku, ze względu
na obserwowane zmniejszenie aktywności desaturaz,
enzymów w metabolizmie WNKT, istnieje niebezpie
czeństwo powstawania niedoborów w poziomie DHA.
Te obserwacje zaowocowały we Francji zaleceniami
zwiększenia spożycia kwasu omega-3 z 0,8 dla ludzi
młodych, do 0,9% wartości dziennego spożycia energe
tycznego (DSE), czyli około 2g dla mężczyzn, l,6g dla
kobiet i l,5g dla ludzi starszych.
Badania dotyczące wielkości spożycia tych kwasów
w skazują że większość populacji w krajach europej
skich i w Stanach Zjednoczonych cierpi na duże ich
niedobory. Jedynym bowiem źródłem wystarczająco
wysokiej podaży tego kwasu tłuszczowego jest olej
rzepakowy, olej przyrządzony z orzechów włoskich
oraz ryby głębinowe. Rozwiązanie tego problemu zale
ży od rozwoju produkcji żywności funkcjonalnej, czyli
produktów spożywczych wzbogaconych o pożądany
składnik. Przykładem są jaja określane jako „omega3”, pochodzące od kur karmionych głównie siemie
niem lnianym czy algami. Także odpowiednie żywienie
świń może wielokrotnie zwiększyć ilość pożądanych
W NKT w mięsie. Karmienie bydła paszą wzbogaconą
w te kwasy owocuje nie tylko wzrostem ich stężenia w
mięsie, ale także w mleku. Niestety, stosunek omega-3
do omega-6 w mięsie ryb ze stawów hodowlanych jest
znacznie niższy niż u ryb żyjących na wolności. Ilość
omega-3 w mięsie hodowlanych ryb, w zależności od
sposobu ich żywienia, może różnić się nawet dwudzie
stokrotne.
W pływ diety z odpowiednio uzyskiwanych pro
duktów spożywczych na poziom WNKT u ludzi został
przebadany na grupie 32 mężczyzn i 43 kobiet w wie
ku od 25 do 45 lat. Jedna grupa spożywała przez 35
dni „wzbogacone” produkty (mleko, jaja, wieprzowina,
kury), druga — te same produkty, ale komercyjnie do
stępne. Okazało się, że poziom omega-3 i EPA+DHA
w osoczu był ponad dwukrotnie wyższy u ludzi jedzą
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cych produkty uzyskane od zwierząt karmionych paszą
wzbogaconą o WNKT, w porównaniu z grupą która
żywiona była produktami komercyjnie dostępnymi. Po
zytywne wyniki eksperymentu dodatkowo przemawiają
za rozwojem wytwarzania żywności funkcjonalnej.
Ew olucja i budowa mózgu
Wymagania jakie stawia rozwój mózgu i układu ner
wowego w okresie jego powstawania w życiu płodo
wym oraz zaraz po urodzeniu mogą stanowić przesłan
kę do rozważań nad warunkami w jakich ewoluował
mózg ludzki.
W świetle przedstawionych powyżej faktów, nie
ulega wątpliwości, że rozwój mózgu, który ostatecz
nie doprowadził do powstania człowieka rozumnego
(Homo sapiens) był jedynie możliwy w warunkach, w
których w środowisku żyjących hominidów znajdowała
się obfitość WNKT a także ich metabolitów, w formie
AA i DHA. Najprawdopodobniej w proporcji 1:1 w
łańcuchu pokarmowym. Wydaje się, że bez ich dostęp
ności proces ten nie byłby możliwy. Oczywiście rów
nolegle musiało istnieć wiele dodatkowych czynników
zewnętrznych, które wymuszały zmiany ale one same,
jak się wydaje, nie m ogą wyjaśnić tak gwałtownego
rozwoju mózgu bez obecności koniecznych do tego
substratów. W ekologicznych niszach, gdzie dostępność
WNKT była ograniczona, przy równocześnie łatwej do
stępności białka i minerałów, masa ciała żyjących tam
zwierząt rosła szybciej niż objętość mózgu.
Najlepsze warunki do szybszego rozwoju mózgu
hominidów, w stosunku do zwiększającej się znacznie
wolniej masy ciała, mogły jedynie wystąpić w środowi
sku, w którym w łańcuchu pokarmowym występowała
obfitość AA czy DHA. Duża różnorodność a także se
lektywność w doborze pokarmu — wydaje się — miała
ważne znaczenie w rozwoju ewolucyjnym. Na przykład
porównania dokonane dla wielu naczelnych pokazują
że te, których pożywienie jest wysoko energetyczne i
urozmaicone opanowały większe obszary i m ają znacz
nie większy mózg w porównaniu z tymi, które odżywia
ły się nisko energetycznym, mało urozmaiconym poży
wieniem. Mimo że nie sposób dzisiaj rozstrzygnąć, czy
selektywność w sposobie odżywiania się hominidów,
równolegle z naturalną selekcją była siłą napędową
ewolucji, faktem jest, że rozwijająca się kora mózgowa
stawiała dodatkowe wymagania energetyczne, co wy
muszało wędrówki w poszukiwaniu lepszego jakościo
wo pożywienia.
Milion lat temu Afrykę pokrywały sawanny. W tym
okresie ginie ostatni australopitekus. Dolina Ryftowa
w Afryce wschodniej staje się ostatnim miejscem, w
którym jest woda słodka. Największe na świecie tropi
kalne jezioro Wiktoria, jak się ocenia, ma 0,8-1,6 min
lat, choć były okresy, kiedy wysychało. Podczas Miocenu i Pliocenu padały w tych okolicach obfite tropikal
ne deszcze, tworząc rozległe jeziora zasiedlane przez
różne gatunki ryb i skorupiaki. To one mogły stanowić
znakomite źródło zarówno białka, jak i PUFA o świet
nie zrównoważonym składzie. Ich lipidowy profil jest
niezwykle zbliżony do składu fosfolipidowego naszego
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mózgu (DHA:AA). Tam także można było oczekiwać
bogactwa mikroelementów potrzebnych do sprawnego
rozwoju i funkcjonowania mózgu: jodu, cynku, miedzi,
magnezu i selenu. Na tym właśnie obszarze, jak po
kazują odkrycia paleontologiczne, dokonywał się naj
szybszy rozwój hominidów. W okresie między 500 a
200 tys. lat temu ogromnie zwiększyła się pojemność
ich czaszki. Homo sapiens, jak pokazują antropologicz
ne wykopaliska, pojawił się we wschodniej Afryce 100
do 300 tys. lat temu.
Unikatowy geologicznie ekosystem zachowany do
dziś, paleontologiczne oraz genetyczne dowody, które
w skazują że kolebką hominidów a następnie wcze
snych homo rzeczywiście mogły być okolice jeziora
Wiktoria — stały się podstawą hipotezy, której autorem
jest Michael Crawford. Jego zdaniem, wielką rolę w
rozwoju mózgu odegrała obecność WNKT w łańcuchu
pokarmowym. W wielu swych pracach dowodzi, że nie
tylko obfitość ryb ale także płazy i gady, zamieszkujące
te obszary a żywiące się rybami, krabami czy małżami,
stanowiły obfite źródło WNKT. Może to oznaczać, że
pokarm zawierający WNKT nie tylko nie stanowił dla
hominidów problemu ale był zjadany w znacznie więk
szej ilości niż w okresie, kiedy Homo sapiens opuścił
Afrykę.
Kontrowersyjność hipotezy Crawforda jest przed
miotem wielu debat na łamach naukowych czasopism.
Nie można jej jednak odmówić jednego — logicznie,
wykorzystując dostępną dzisiaj wiedzę pokazuje, jak
lepsze przystosowanie, dzięki wykorzystaniu obfito
ści składników w zasiedlanym środowisku, mogło dać
przewagę ewolucyjną.
M ózg wym aga nie tylko W NK T
Poza WNKT i jego metabolitami ważną rolę w
rozwoju mózgu i w jego funkcjonowaniu pełnią różne
mikroelementy. Źródłem WNKT, jak już wspomnia
łam, są owoce morza, ryby, czy warzywa uprawiane
na nadmorskich glebach. W tych samych produktach
znajduje się jod, główny składnik hormonów tarczycy.
Jego niedobory, zwłaszcza w okresie życia płodowego
mogą prowadzić do jej niedoczynności. Jest to szcze
gólnie groźne dla rozwijającego się mózgu, (zmniejsze
nie liczby powstających neuronów a także upośledzenie
połączeń między nimi), prowadząc nawet do matołec
twa. Owoce morza, mięso i wątroba są także dobrym
źródłem cynku, który w połączeniu z lipidami wchodzi
w skład osłonek otaczających włókna nerwowe. Cynk
jest wychwytywany bezpośrednio przez neurony i tam
magazynowany. Jego niedobory prowadzą do upośle
dzenia szybkości i jakości przepływu informacji, a tak
że zmian w odczuwaniu smaku.
W powstawaniu i transporcie neuroprzekaźników i
syntezie mieliny (tłuszczowo— białkowej osłonce włó
kien nerwowych w centralnym układzie nerwowym)
dużą rolę odgrywa żelazo. Zapewnia także właściwe
funkcjonowanie łańcucha oddechowego, a tym samym
produkcję energii. Jego źródłem pokarmowym jest wą
troba i chude czerwone mięso a także warzywa o zie
lonych liściach, pełnoziamiste zboża i warzywa strącz
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kowe. Bogata w żelazo dieta ciężarnej kobiety pozwala
gromadzić płodowi jego zapasy, co ma znaczenie w
pierwszych miesiącach życia niemowlęcia, kiedy w po
karmie jest go zbyt mało. W łaściwe stężenie żelaza w
tętnicy pępowinowej jest krytyczne dla rozwoju płodu i
wydaje się mieć wpływ na IQ u dzieci.
Enzymatyczny m echanizm chroniący komórki przed
utlenianiem związanym ze zw iększoną ilością wolnych
rodników wymaga także odpowiedniej ilości manganu,
miedzi i cynku.
Właściwe ilości witamin m ają też istotny wpływ na
funkcje mózgu. I tak na przykład metabolizm glukozy
niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania mózgu,
w szczególności jego funkcji poznawczych, zależy od
obecności witaminy B I. Witamina B6 łagodzi okołomenstrualną depresję. Zaangażowana jest także razem
z w itam iną B12 w produkcję neuroprzekaźników. Za
stosowana wystarczająco wcześnie może opóźnić demencję. Niedobory tej witaminy m ogą prowadzić do
zaburzeń w funkcjach poznawczych. Witamina E (alfa
tokoferol), aktywnie pobierana przez komórki mózgu,
chroni lipidy błon plazmatycznych przed utlenianiem.
W ęglow odany i białko w pływ ają na nastrój
Nastrój i samopoczucie zależą od rodzaju produko
wanych neuroprzekaźników, od ich stężenia, a także od
ilości receptorów na powierzchni komórek. Serotonina,
zwana hormonem szczęścia, jest najlepiej poznanym
neuroprzekaźnikiem mózgu. Przypisuje się jej wpływ
na wiele innych stanów emocjonalnych: od depresji
do agresji, nie wspominając o upodobaniu do jedzenia,
picia, seksu, czy spania. Siła wyzwalanego przez nią
sygnału zależy od ilości i czasu, przez jaki pozostaje
ona w przestrzeni międzysynaptycznej. O tym, ile się
jej tam znajdzie, decyduje zarówno dostępność substratu do jej produkcji, jak i tzw. wychwyt zwrotny, czyli
wpompowanie jej z powrotem do komórek, gdzie zo
staje rozłożona przez enzymy, zwane monoaminooksydazami. Proces ten zmniejsza dostępną pulę serotoniny,
czekającą na sygnał do jej uwolnienia. Wychwyt zwrot
ny kontrolowany jest przez specjalne białka transporto
we, a o poziomie ich wytwarzania decydują geny Oko
ło 32% populacji wytwarza tego białka więcej i u tych
ludzi pula serotoninowa jest mniejsza. Skazuje ich to na
tzw. wrodzony pesymizm. Pozostałe 68% wytwarza go
mniej i tych serotoninowy dostatek czyni szczęśliwszy
mi. Nadm ierną produkcję tego białkowego transportera
można zahamować działaniem znanego leku antydepre
syjnego „Prozac”. W tedy dzięki zwiększeniu stężenia
serotoniny i długości jej przebywania w przestrzeni
międzysynaptycznej jesteśm y bardziej optymistycznie
nastawieni do świata.
Za produkcję i transport serotoniny odpowiedzial
nych jest bardzo wiele czynników. Nie wszystkie są
jeszcze znane. Na wielkość jej produkcji wpływają
między innymi zmiany w stężeniu niektórych horm o
nów (na przykład estrogenu i progesteronu), sposób
odżywiania, ilość snu, zmiany pór roku, czy nawet leki
obniżające poziom cholesterolu we krwi. Czynnikiem,
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który musi być spełniony, aby serotonina mogła właści
wie pełnić swoją rolę, jest odpowiednia ilość i wrażli
wość receptorów na powierzchni tzw. komórek doce
lowych. Wrażliwość receptorów serotoninowych spada
z wiekiem i — jak pokazują badania — przywrócić ją
może w dużym stopniu miłorząb, zawierający glikozy
dy flawonowe.
Substratem do wytwarzania przez mózg serotoniny
jest tryptofan, jeden z aminokwasów wchodzących w
skład białek. Tryptofan uwolniony po rozpadzie białka,
transportowany przez krew, musi się dostać do komó
rek mózgu, bo tam właśnie zostanie użyty do produkcji
serotoniny. Aby jednak mógł wygrać rywalizację z in
nymi aminokwasami uwolnionymi z białka, produktom
białkowym powinny towarzyszyć węglowodany. W
obecności bowiem węglowodanów wzrasta stężenie in
suliny, a to skierowuje aminokwasy, z wyjątkiem tryptofanu, do wszystkich innych, poza mózgiem, komórek
organizmu. Tym prostym sposobem tryptofan pozbywa
się konkurencji i transportowany jest do mózgu.
Optymalna ilość tryptofanu w diecie to 3 mg na kilo
gram masy ciała. Przykładowo, zjedzenie 100 g ugoto
wanej owsianki dostarcza 590 mg tryptofanu, a ta sama
ilość sera edamskiego jedynie 385 mg, chudego mleka
— 500 mg ale jogurtu — już tylko 37mg. Do prawidło
wego metabolizmu tryptofanu konieczna jest witamina
B6, której doskonałym źródłem są banany.
Węglowodany, niezależnie od opisanej powyżej
roli, są przede wszystkim najlepszym i jedynym, poza
ekstremalnymi (głód) warunkami, źródłem energii dla
mózgu. Mózg bowiem zużywa więcej niż 50 proc. ener
gii pochodzącej z węglowodanów, z czego aż 80 proc.
jest przeznaczona na produkcję energii przez neurony.
Jakość spożywanych węglowodanów ma także istotny
wpływ na intelektualny potencjał. Badania pokazują że
kontrolowanie poziomu glukozy we krwi, poprzez spo
żywanie produktów węglowodanowych o niskim in
deksie glikemicznym, polepsza sprawność umysłową.
Gorsza kontrola glikemiczna znacznie obniża wyniki
testujące pamięć.
Z przedstawionych powyżej faktów jasno wynika,
że składniki codziennego pożywienia, poczynając od
okresu życia płodowego aż do późnej starości m ają
wpływ zarówno na sprawność intelektualną człowie
ka, jak i na jego nastroje. Siła tkwiąca we właściwie
sporządzanych posiłkach jednoznacznie przekłada się
na funkcje mózgu. Zawarte w nich składniki wpływają
na budowę błon neuronów a tym samym na fizjologię
i metabolizm mózgu. Już dzisiaj szybko postępujące
badania nad funkcjonalną żywnością pozw olą unikać
niedoboru składników niezbędnych do optymalnego
rozwoju mózgu. Kto wie, może tym samym uda się w y
zwolić, a może nawet zwiększyć jego potencjał?
Wpłynęło 15.02.2008
Prof. dr hab. M aria K apiszewska jest pracownikiem Uniwersytetu
Jagiellońskiego, W ydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
oraz Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza
M odrzew skiego w Krakowie
e-mail: m kapisz@ m ol.uj.edu.pl
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A RTYKUŁ Y

Zuzanna SETKOWICZ (Kraków)

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
Aktywność fizyczna powinna być integralną częścią
życia codziennego. Wie o tym każdy, ale tylko nieliczni
z nas regularnie korzystają z tej formy spędzania czasu.
Nawet młodzież niechętnie uczestniczy w obowiązko
wych, niestety często nudnych lekcjach wychowania
fizycznego. W Polsce mamy najniższy odsetek osób
deklarujących wysoką aktywność fizyczną i najwyższy
odsetek osób prowadzących siedzący tryb życia. Prze
ciętny Polak uprawia ćwiczenia fizyczne wtedy, kiedy
ma na to czas, czyli bardzo rzadko. Chociaż od kilku
lat promowany jest zdrowy styl życia i szczupła syl
wetka, co może skłaniać do uprawiania tzw. fitnesu, to
często zajęcia te są uprawiane nieregularnie. Badania
przeprowadzone wśród młodzieży szkolnej dowiodły,
że 4 razy w tygodniu ćwiczy w Polsce 62% młodzieży
(taka częstotliwość jest niewystarczająca), natomiast
69% ćwiczy zbyt krótko, czyli mniej niż 4 godziny w
tygodniu. Bardzo smutny jest fakt, że w naszym kraju
odsetek młodzieży poświęcającej na ćwiczenia fizyczne
zaledwie jedną godzinę w tygodniu lub nawet mniej jest
większy od średniej dla 129 krajów uczestniczących w
badaniach. Te same badania dowiodły, że aktywność fi
zyczna jest mniejsza u dziewcząt niż u chłopców, oraz,
że spada wraz z wiekiem. Im człowiek starszy, tym
chętniej wybiera wypoczynek bierny, najczęściej przed
telewizorem.
Jest oczywiste, że umiarkowany wysiłek fizyczny
poprawia zarówno kondycję fizyczną jak i psychicz
n ą polepsza samopoczucie, łagodzi depresję i agresję.
Obok leków jest niezastąpioną formą terapii u ludzi ma
jących problemy z krążeniem, cierpiących na cukrzycę
lub chorobę Parkinsona czy Alzheimera.
Trzecią co do częstości występowania po dwóch
wymienionych powyżej chorobach neurodegeneracyjnych, jest epilepsja. W ostatnich latach nastąpił bardzo
duży postęp w leczeniu i diagnostyce epilepsji związa
ny z zaangażowaniem specjalistów z różnych dziedzin:
farmakologii, chirurgii, neurologii, neurobiologii. Nie
stety nadal nie są znane dokładnie przyczyny i mecha
nizmy powstawania wyładowań padaczkowych. Tym
bardziej trudne jest wiec skuteczne przeciwdziałanie
rozwojowi choroby.
Ludzie cierpiący na epilepsję lub tacy, którzy dozna
li w życiu chociaż jednego ataku prowadzą przeważnie
siedzący tryb życia i zdecydowanie unikają aktywności
fizycznej. W badaniach przeprowadzonych w USA, a
więc w kraju o bardzo dobrze rozwiniętym programie
fizycznego rozwoju społeczeństwa, zaobserwowano,
że wśród ludzi cierpiących na epilepsję tylko 25%
ćwiczy regularnie, 44% okazjonalnie, a 31% nie wy
kazuje żadnej dodatkowej aktywności fizycznej (czyli

o 16% więcej niż w populacji ludzi zdrowych). Jest to
przekonywający dowód na to, że ludzie z epilepsją bar
dziej stronią od aktywności fizycznej niż ludzie zdro
wi, chociaż w iedzą że dobra kondycja fizyczna może
usprawnić ich życie. Prowadząc oszczędzający tryb ży
cia pacjenci epileptyczni m ają większą masę, słabsze
mięśnie, mniejszą wytrzymałość fizyczną i wydajność
oddechową niż ludzie zdrowi, gimnastykujący się choć
by tylko sporadycznie.
Te same badania udowodniły, że prawie połowa ba
danych cierpiących na epilepsję nie gimnastykuje się z
obawy przed nawrotem choroby, jednocześnie ta sama
ilość respondentów nie rozmawiała nigdy z lekarzem
na temat ewentualnego wpływu rekreacji na epilepsję.
Obawy te mogą mieć uzasadnienie w strachu przed
doznaniem napadu w trakcie wykonywania ćwiczeń,
chociaż nie obserwuje się zwiększonej ilości napadów
u ludzi uprawiających ćwiczenia fizyczne. Wiadomo
również, że trening ruchowy powoduje szereg pozy
tywnych zmian w układzie nerwowym. Są to, między
innymi, zmiana poziomu neurotransmiterów (związki
chemiczne, których cząsteczki przenoszą sygnały po
między neuronami), ekspresja endogennych czynników
wzrostowych, wzrost wypustek nerwowych, neuroge
neza w mózgu dojrzałym. Biorąc pod uwagę te zmiany
można uznać, że aktywność fizyczna może mieć nie
oceniony wpływ na przebieg chorób neurodegeneracyjnych. Ponadto, umiarkowany wysiłek fizyczny po
woduje wzrost unaczynienia mózgu, a co za tym idzie
zwiększa jego natlenienie.
Do tej pory nie przeprowadzano regularnych badań
klinicznych ani epidemiologicznych, które mogłyby
rozstrzygnąć czy ludzie cierpiący na epilepsję mogą
brać regularnie udział w ćwiczeniach fizycznych, czy
też uprawiać sport rekreacyjnie. Przeprowadzono nato
miast badania na modelach zwierzęcych mające na celu
wyjaśnienie tego problemu.
Zwierzęce modele chorób neurodegeneracyjnych
zmierzają do możliwie jak najlepszego odwzorowania
sytuacji obserwowanych w praktyce klinicznej. Musza
one być tak opracowane, aby w możliwie najdokładniej
szy sposób prezentowały objawy chorobowe obserwo
wane u ludzi a dzięki jednorodności badanej populacji
zwierzęcej pozwalają na precyzyjne ustalenie skutków
podjętej terapii. W modelach tych wszystkie parametry
dotyczące przebiegu drgawek są zdefiniowane. Infor
macje uzyskane tą drogą dają szansę stopniowego do
skonalenia strategii leczenia i zapobiegania epilepsji.
Najczęściej stosowanym (od ponad 25 lat) modelem
epilepsji płata skroniowego jest model pilokarpinowy. Twórcą tego modelu jest polski badacz Waldemar
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Turski, który jako pierwszy zaobserwował, że podanie
szczurom substancji pochodzącej z liści brazylijskiej
rośliny Pilocarpus jaborandi powoduje powstanie drga
wek. Drgawki te m anifestują się szeregiem objawów
behawioralnych oraz charakterystycznymi zmianami w
zapisie EEG. Po ostrej fazie drgawek, pojedyncze na
pady u zwierząt, które przeżyły stan epileptyczny (sta
tus epilepticus) można obserwować nawet przez kilka
lat. Analiza histologiczna mózgów zwierząt poddanych
działaniu pilokarpiny wykazała szereg patologicznych
zmian w neuronach opuszek węchowych, jąder m igda
łowatych, wzgórza, hipokampa oraz korze nowej.
Stosując ten właśnie model, sprawdzono wpływ
wysiłku fizycznego na przebieg epilepsji. Miesięczne
szczury poddano treningowi fizycznemu. Przez półtora
m iesiąca pływały 20 minut dziennie w basenie z w odą
o temperaturze zbliżonej do temperatury ich ciała. W
każdym kolejnym dniu przez 20 minut biegały na spe
cjalnej bieżni dla zwierząt (ryc. 1).

Ryc. 1. Szczur poddawany treningowi fizycznemu na specjal
nej bieżni dla zwierząt. Fot. Z. Setkowicz

W dniu następnym były ważone i miały wtedy prze
rwę w treningu. Pomiar m asy ciała wykazał, że ich cię
żar nie odbiegał od ciężaru zwierząt z grupy kontrolnej
(nie poddawanej treningowi), a więc m ożna było uznać,
że procedura treningu nie była źródłem znaczącego
stresu. Po zakończeniu 15 cykli wyżej opisanych ćw i
czeń zwierzętom podano pilokarpinę w celu wywołanie
drgawek epileptycznych. Następnie obserwowano je.
Okazało się, że drgawki w grupie trenowanej były dużo
łagodniejsze niż w grupie, zwierząt niećwiczonych.
Świadczyło to o tym, że w pilokarpinowym modelu epi
lepsji umiarkowany wysiłek fizyczny zmniejsza natęże
nie drgawek. Oczywiście przyczyny zaobserwowanego
zjawiska są nadal badane.

Bardzo częstą przyczyną epilepsji są urazy głowy.
Biorąc pod uwagę dane kliniczne zaobserwowano, że
u prawie 50% pacjentów, którzy doznali urazu głowy
rozwija się epilepsja. Ryzyko wystąpienia epilepsji
pourazowej wzrasta wraz ze złożonością uszkodzenia,
niemniej jednak epilepsja może również pojawić się
u pacjentów z niewielkim urazem. W badaniach kli
nicznych trudno dociekać, jaki jest rzeczywisty wpływ
samego uszkodzenia na genezę epilepsji, gdyż obraz
kliniczny i etiologia choroby często są mało czytelne.
Dlatego, by go prześledzić stosuje się zwierzęce m o
dele epilepsji oraz mechanicznego uszkodzenia mózgu.
Naukowcy zachęceni powodzeniem poprzednio opi
sywanego doświadczenia dotyczącego pozytywnego
wpływu regularnego wysiłku fizycznego na przebieg
epilepsji, postanowili sprawdzić czy wystąpi on rów
nież w przypadku mechanicznego uszkodzenia mózgu.
Uszkodzenie takie jest odpowiednikiem np. bardzo czę
sto występujących urazów komunikacyjnych. Po rekon
walescencji zwierzęta poddano treningowi. Ponieważ
obawiano się, że gojenie się rany narażonej na kontakt
z w odą z basenu będzie utrudnione, zwierzęta ćwiczyły
tylko na bieżni. Do treningu wybierano wyłącznie takie
osobniki, które biegały bez przymusu. Trwał on 20 mi
nut dziennie przez okres 35 dni. Następnie, używając pi
lokarpiny, u zwierząt poddanych temu treningowi oraz
kontrolnych, nietrenowanych, wywoływano drgawki
epileptyczne. Podobnie jak w poprzednim doświad
czeniu okazało się, że grupa ćwiczona miała drgawki o
mniejszym natężeniu i przeżywała dłuższy czas po do
świadczeniu. Tym sposobem po raz kolejny wykazano,
że wysiłek fizyczny może łagodzić drgawki nawet, je 
śli pow stają one w mózgu uszkodzonym. Są to dopiero
badania wstępne, wymagające jeszcze ustalenia wielu
innych aspektów obserwowanych zjawisk, ale na tym
etapie zwracają uwagę na nieocenioną rolę aktywności
fizycznej w zapobieganiu drgawkom epileptycznym w
m ózgu uszkodzonym, który jest szczególnie na nie po
datny. Poszerzając zakres tych badań, interdyscyplinar
ne zespoły lekarzy i fizykoterapeutów m ogą opracować
skuteczne zestawy ćwiczeń, jakie powinni wykonywać
codziennie ludzie dotknięci tą chorobą.
W niosek ten pozostaje w pełnej zgodzie z wcze
śniejszymi obserwacjami słynnego francuskiego epileptologa W.G. Lennoxa, który w połowie XX wieku
stwierdził, że „aktywność fizyczna i umysłowa są anta
gonistami drgawek”.
Wpłynęło 11.02.2008

Zuzanna Setkowicz jest adiunktem w Zakładzie Neuroanatomii
Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
e-mail: zuzanna. setkowicz@gmai 1.com
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Małgorzata GUT (Warszawa)

CO POTRAFIĄ ZROBIĆ Z NAMI HORMONY?

Hormony, wszechobecne w organizmach zwierząt
substancje chemiczne, utrzymują organizm w stanie
swoistej równowagi fizjologicznej. Pełnią tę funkcję
poprzez kontrolę rozmaitych procesów zachodzących
w tym złożonym układzie biologicznym. Wśród wie
lu zadań hormonów są i takie, które z pozoru wydają
się mieć niewiele wspólnego z działaniem gruczołów
wydzielania wewnętrznego. Może nie dziwić fakt,
że hormony płciowe oddziałując na mózg człowieka
wpływają na jego orientację seksualną lub wykształce
nie cech przypisywanych mężczyznom czy kobietom.
Kto jednak wie, że ich oddziaływanie można powiązać
z dysleksjączy leworęcznością albo, że przyjmowanie
hormonów w podeszłym wieku może sprzyjać popra
wie pamięci?
Jak w skom plikowanej m aszynie
Hormony są substancjami biologicznie aktywnymi
wydzielanymi do krwi przez wyspecjalizowane ko
mórki gruczołów dokrewnych. Wraz z krwią dociera
j ą do tzw. tkanek docelowych, czyli tam, gdzie mają
wywołać pożądany efekt. Zatem krew rozsyła hormo
nalną „wiadomość” z gruczołu na cały organizm, lecz
poszczególne hormony nie działają na wszystkie tkan
ki z którymi się stykają ale tylko na te, do których są
skierowane. Można to porównać do wysyłania masowej
korespondencji: e-maile czy listy wysyłane są do wielu
odbiorców, lecz odpowiadają na nie tylko osoby zainte
resowane. Wybiórczość w organizmie polega na tym, że
tylko tkanki docelowe posiadają czułe na dany hormon
receptory, z którymi może się on połączyć. Związanie
hormonu z receptorem ułatwia przeniesienie jego dzia
łania do wnętrza komórki, co uruchamia łańcuch pro
cesów, których rezultatem jest charakterystyczna odpo
wiedź fizjologiczna komórek — adresatów.
Dotychczas odkryto dziesiątki substancji będących
hormonami, zarówno u kręgowców, jak i bezkręgow
ców. Ich rola u kręgowców polega — wymieniając tyl
ko niektóre — na kontroli wielu procesów, począwszy
od stymulacji uwalniania innych hormonów, poprzez
utrzymywanie stałego poziomu wody lub stężenia soli
mineralnych czy glukozy w ustroju, na kontroli wzrostu
i reprodukcji organizmu kończąc. U wielu bezkręgow
ców hormony uczestniczą w procesach przeobrażania,
linienia, wzrostu, zmianach barwy ciała i innych.
W jaki sposób organizm kieruje zmianami stano
wiącymi o jego istnieniu? Układ gruczołów dokrew
nych współdziałając z układem nerwowym stanowi w
naszym organizmie swoisty system kontrolny, odpo
wiedzialny za śledzenie zmian, zbieranie informacji
oraz uruchamianie odpowiednich reakcji, mających za
zadanie przywrócić prawidłowy poziom różnych para
metrów biofizycznych, np. kwasowości czy ciśnienia
osmotycznego krwi. Głównym zadaniem hormonów,
jako sygnalizatorów jest więc utrzymywanie stabilności

środowiska wewnętrznego (homeostazy), mimo zmien
nych warunków środowiska. Homeostaza jest możliwa
dzięki istnieniu w naszym organizmie rozmaitych czuj
ników, systemów monitorujących i efektorów reagują
cych na odchylenia od stanu fizjologicznej równowagi.
Organizm jest więc czymś w rodzaju skomplikowanej
maszyny, posiadającej — niczym samolot czy linia pro
dukcyjna w fabryce — setki mechanizmów umożliwia
jących rejestrację odchyleń od normy i adekwatne do
nich reakcje. Defekt takiego systemu kontroli prowadzi
do zaburzeń określonych funkcji w ustroju.
Pętla ujem nego sprzężenia zw rotnego
Funkcjonowanie większości układów kontrolnych
organizmu odbywa się albo za pośrednictwem sygna
łów elektrycznych wysyłanych z mózgu oraz innych
części układu nerwowego i przenoszonych nerwami,
albo za pośrednictwem krążących w organizmie z krwią
hormonów. Przenoszenie impulsów nerwowych trwa
ułamki sekund, więc skutki działania takiej kontroli są
natychmiast odczuwane. Hormony natomiast wywołują
reakcje po znacznie dłuższym czasie, czas potrzebny do
wywołania efektu przez hormon liczy się w minutach,
a niekiedy nawet godzinach, dniach czy latach. Wiele
systemów kontrolnych działa na zasadzie ujemnego
sprzężenia zwrotnego. Nie inaczej jest z naszym ukła
dem dokrewnym. Pojęcie sprzężenia zwrotnego odnosi
się do procesu stale monitorującego określoną czyn
ność ustroju. Jeżeli poziom jakiegoś parametru organi
zmu spada poniżej lub wzrasta powyżej bezpiecznych
granic, informacja taka jest wykrywana przez odpo
wiednie czujniki (receptory) i zwrotnie przekazywana
do określonego ośrodka kontroli, który koryguje zakłó
coną czynność fizjologiczną. Homeostaza zostaje przy
wrócona. Działanie tego naturalnego systemu kontroli
porównuje się najczęściej do zasady działania piecyka z
zainstalowanym w nim termostatem, który reagując na
zmiany temperatury, włącza lub wyłącza źródło ciepła
w urządzeniu.
W organizmie człowieka pętla ujemnego sprzężenia
zwrotnego obejmuje poszczególne ogniwa układu dokrewnego, które są ze sobą funkcjonalnie powiązane i
działają tak, że aktywność jednego z nich w charaktery
styczny sposób wpływa na aktywność innych. A zatem
istnieje funkcjonalna zależność między ilością hormonu
a mechanizmem jego uwalniania do krwi. Pętla może
obejmować podwzgórze, przysadkę m ózgową i jeden
z gruczołów uwalniających hormon do krwi. Z takim
układem mamy do czynienia np. w przypadku kontro
li uwalniania tyroksyny przez tarczycę czy adrenaliny
przez nadnercze (ryc. 1). Spadek poziomu tyroksyny we
krwi alarmuje podwzgórze w mózgu, ono wysyła sy
gnał do przysadki mózgowej. Ta reaguje produkcją od
powiedniego hormonu tropowego, czyli uwalniającego
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ten hormon, którego niedobór zarejestrowano w orga
nizmie. W tym przypadku takim czynnikiem uw alnia
jącym , produkowanym przez przysadkę jest TSH (hor
mon tyreotropowy). Czynnik ten docierając do tarczycy
stymuluje j ą do wydzielania tyroksyny, dopóty dopóki
nie zostanie przywrócona jej właściwa ilość. Kiedy tak
się stanie informacja zwrotna dociera do podwzgórza,
które może zaprzestać stymulowania przysadki, zaś ona
przestaje wysyłać TSH do trzustki.
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są z cyklem miesięcznym i ciążą (ryc. 3). Ponadto FSH
stymuluje jajniki do produkcji estrogenu, który z kolei
ma wpływ na rozwój narządów płciowych i gruczołów
mlecznych, odkładanie się tłuszczu oraz porost owłosie
nia łonowego. U mężczyzn LH pobudza komórki jąder
do produkcji testosteronu, wywołuje zmiany związane
z dojrzewaniem — rozwój masy mięśniowej, pojawie
nie się zarostu na twarzy oraz zmianę głosu na bardziej
męski.

Podwzgórze
Przysadka
Tarczyca

Nadnercze

Trzustka

Ryc. 1. Działanie pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego w ukła
dzie dokrewnym na przykładzie regulacji poziomu tyroksyny

Ilość wydzielanych hormonów może być jednakże
kontrolowana również bez udziału elementów m ózgo
wych układu dokrewnego. Np. trzustka uwalnia do krwi
insulinę lub glukagon w zależności od poziomu gluko
zy w ustroju, o czym jednak jest „informowana” nie za
pośrednictwem podwzgórza czy przysadki, lecz dzięki
receptorom monitorującym stężenie cukru we krwi.
Gdy jest ono zbyt niskie, komórki wydzielnicze trzustki
produkują i uwalniają glukagon, który z kolei pobudza
rozkład zapasów cukru w postaci glikogenu, przywraca
jąc optymalny poziom glukozy i tym samym hom eosta
zę. W sytuacji odwrotnej trzustka reaguje uwalnianiem
insuliny, której zadaniem jest obniżyć ilość glukozy we
krwi, co jest możliwe dzięki jej oddziaływaniu na spe
cjalne receptory w komórkach tkanek docelowych dla
tego hormonu.
H orm ony płciow e
Zmiany zachodzące w wyglądzie i funkcjonowaniu
podczas okresu dojrzewania powodowane są działa
niem hormonów płciowych. Jajniki u kobiet i jądra u
mężczyzn to gruczoły wydzielania wewnętrznego pro
dukujące te substancje. Znajdują się one pod kontrolą
przysadki mózgowej (ryc. 2). Przysadka wśród wielu
produkowanych przez nią hormonów, uwalnia między
innymi czynniki FSH (hormon folikulotropowy) i LH
(hormon luteinizujący). U kobiet LH i FSH związane

Ryc. 2. Rozmieszczenie gruczołów dokrewnych w organizmie
człowieka (J. Grzegorek, A. Jerzmanowski, K. Spalik i K. Sta
roń „Biologia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, li
ceum profilowanego i technikum” — WSiP)

Żeński hormon płciowy, estrogen, powstaje w pa
rzystych żeńskich gruczołach płciowych, czyli jajni
kach. Jajniki zawierają liczne komórki jajowe, z których
co miesiąc jedna (czasem więcej) dojrzewa i zostaje
uwolniona do jajow odu w trakcie kolejnego cyklu mie
sięcznego. W okresie dojrzewania płciowego komórki
jajników (tzw. osłonkowe, otaczające komórki jajowe)
wytwarzają większe ilości estrogenu, powodując prze
miany związane z dojrzewaniem. Na ten ogólny wzrost
stężenia estrogenu nakładają się cykliczne wahania w
jego poziomie związane z cyklem owulacyjno-menstruacyjnym.
Poziom testosteronu, najważniejszego hormonu mę
skiego gwałtownie wzrasta u chłopców przed 15. rokiem
życia wywołując zmiany związane z dojrzewaniem.
M aksymalny poziom tego hormonu obserwowany jest
tuż po 20. roku życia, zaś potem stopniowo się obniża.
Gruczoły męskie, czyli jądra, produkują i przechowują
plemniki, które podczas wytrysku wydostają się przez
nasieniowód na zewnątrz. Testosteron jest wytwarzany
przez komórki śródmiąższowe jąder, położone pom ię
dzy kanalikami produkującymi plemniki.
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PRZYG O TO W ANIE DO IMPLANTACJI

Ciałko żółte

Degenerujące ciałko żółte

M IE S IĘ C Z N E G O

Dni
O ni p ło d n e

podczas kształtowania się organów płciowych i pełnią
podwójną funkcję: produkują gamety oraz uwalniają
hormony. Produkowane przez nie hormony determinują
wszystkie kolejne etapy kształtowania się płci. Do 4.
tygodnia ciąży płody męskie i żeńskie są identyczne.
Posiadają niezróżnicowane gonady, które potencjalnie
mogą się rozwinąć zarówno w jądra, jak i jajniki. Czyn
nikiem kontrolującym ich rozwój jest najprawdopodob
niej gen SRY znajdujący się na chromosomie Y. Ekspre
sja tego genu warunkuje produkcję czynnika (tzw. testis
determining factor), który sprawia, że niezróżnicowane
gonady stają się jądrami. Badania na zwierzętach wy
kazały, że gdy gen ten jest nieobecny, z niezróżnicowanych narządów wykształcają się jajniki, natomiast
wprowadzenie tego genu do jednego chromosomów X
u samicy myszy skutkuje tym, że zwierzę rozwija się
jako samiec. Kiedy już gonady się rozwiną (w żeńskie
lub męskie), następuje seria dalszych wydarzeń deter
minujących płeć. Są one sterowane poprzez hormony
produkowane przez gonady. Hormony te wpływają na
rozwój płci na dwa sposoby: poprzez wpływ organizu
jący i aktywujący.

O ni n ie p ło d n e

za n ik an ie u k ład u
M ullera

p ło d n o śc i

Ryc. 3. Zmiany zachodzące w organizmie kobiety związane z
cyklicznymi wahaniami poziomu hormonów w trakcie cyklu
owulacyjno-menstruacyjnego (J. Grzegorek, A. Jerzmanowski,
K. Spalik i K. Staroń „Biologia. Podręcznik dla liceum ogól
nokształcącego, liceum profilowanego i technikum” — WSiP)
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Jak się kształtuje płeć?
Ludzka płeć chromosomalna jest określana w mo
mencie zapłodnienia. Ale na tym nie koniec. Jest to
tylko pierwszy krok w całej sekwencji wydarzeń de
cydujących o różnicowaniu płciowym człowieka. Płeć
uwarunkowana genetycznie jest zdeterminowana przez
gamety ojca. 22 z 23 par chromosomów (tzw. chromo
somy autosomalne) warunkują powstanie cech nieza
leżnych od płci, zaś 23. para to chromosomy płciowe,
decydujące o tym czy potomstwo będzie biologicznie
m ężczyzną czy kobietą. Gamety Gaja i plemniki) w od
różnieniu od wszystkich naszych pozostałych komórek
zawierają po 23 pojedyncze chromosomy, które po za
płodnieniu „dobierają się w pary”. Część plemników za
wiera chromosom X, zaś część — chromosom Y. Jeżeli
plemnik zapładniający komórkę jajow ą posiada chro
mosom X, po połączeniu z kom órką ja jo w ą rozwinie
się zarodek żeński z dwoma chromosomami płciowymi
X. Jeżeli z komórką jajow ą matki połączy się plemnik
zawierający chromosom Y — zarodek będzie posiadał
parę chromosomów płciowych XY, które dadzą począ
tek męskiemu zarodkowi.
Nie wszystkie różnice między kobietami i mężczy
znami zakodowane są w chromosomie Y. Jednakże jego
obecność jest warunkiem koniecznym do wszystkich
zachodzących później przemian związanych z rozwo
jem płci. To, co jest kontrolowane przez chromosom
Y, to rozwój gruczołów produkujących męskie hormo
ny płciowe. Jądra i jajniki rozwijają się jako pierwsze

_____ _
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Ryc. 4. Rozwój wewnętrznych narządów płciowych uwarun
kowany oddziaływaniami hormonalnymi

A zatem wcześnie w rozwoju embrionalnym we
wnętrzne organy płciowe są biseksualne — wszyst
kie embriony posiadają prekursory zarówno męskich,
jak i żeńskich organów płciowych. Ostatecznie w 3.
miesiącu życia płodowego tylko jeden z prekursorów
rozwija się dalej, zaś drugi zanika. Prekursor żeńskich
wewnętrznych organów płciowych nazywany jest ukła
dem Mullera. Prekursor męskich gonad to układ Wolffa.
Płeć wewnętrznych organów płciowych płodu determi
nowana jest przez obecność (lub brak) hormonów uwal
nianych przez rozwijające się jądra i krążących we krwi
we wczesnych etapach rozwoju zarodkowego. Gdy te
hormony są obecne, rozwija się układ Wolffa, jeśli ich
nie ma — rozwija się układ Mullera. Warto zwrócić
uwagę, że ten ostatni nie potrzebuje do rozwoju bodź
ca hormonalnego z gonad, zaś komórki układu Wolffa
nie rozwijają się, dopóki nie zostaną pobudzone przez
odpowiednie męskie hormony. Jądra męskiego płodu
uwalniają dwa typy hormonów. Są to: hormon defeminizujący (ang. anti- Miillerian hormone), który blokuje
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rozwój układu Mullera, oraz androgeny, stym ulują
ce rozwój układu Wolffa, a więc wywierające wpływ
maskulinizujący (ryc. 4). A zatem uwalniane do krwi
zarodka hormony nie zm ieniają jego płci określonej
chromosomami, jednakże m ogą być odpowiedzialne za
wykształcenie różnych cech związanych z płcią.
Z horm onalną stym ulacją rozwoju zewnętrznych
genitaliów jest podobnie, jak w przypadku wewnętrz
nych narządów płciowych. Wykształcenie się kobie
cych narządów zewnętrznych nie wymaga wpływów
hormonalnych i w takiej sytuacji naturalnie rozwijają
się jako żeńskie. Natom iast ukształtowanie się męskich
genitaliów zewnętrznych wymaga obecności androgenów uwalnianych przez powstałe w rozwoju jądra.
Burza horm onów w głowie
Hormony płciowe — jak to pokazano w poprzednim
rozdziale — decydują o różnicowaniu się płci, pełniąc
rolę organizującą w trakcie rozwoju narządów płcio
wych. Okazuje się jednak, że wpływ ten dotyczy nie
tylko genitaliów, ale także mózgu. Poprzez ich wpływ
na tkankę nerw ow ą m ogą przyczyniać się do wykształ
cenia się określonych zachowań osobniczych, nie tyl
ko związanych z seksualnością. Badania na modelach
zwierzęcych pokazały, że zbyt niski poziom męskich
hormonów płciowych w okresie prenatalnym skutku
je zanikiem typowo samczych zachowań seksualnych.
Efekt ten widoczny jest nawet u osobników, u których
wykształcone zostały męskie narządy płciowe. Inne
badania wykazały, że jeżeli samicom szczura zaraz po
urodzeniu usunie się jajniki i poda testosteron, to w
wieku dorosłym podanie żeńskich hormonów (estradio
lu i progesteronu) nie wywołuje typowych dla samicy
reakcji na samca. Jeżeli zaś takim samicom poda się po
osiągnięciu dojrzałości testosteron, w ykazują one sam
cze zachowania seksualne.
Czy hormony w podobny sposób oddziałują na
mózg człowieka? Dane z niektórych badań m ogą su
gerować, że istotnie działają tu podobne mechanizmy
maskulinizacji i defeminizacji mózgu. Uważa się np.,
że nieprawidłowości w oddziaływaniu androgenów
(męskich hormonów płciowych) w okresie prenatalnym
m ogą być przyczyną homoseksualizmu, poprzez swój
wpływ na rozwój określonych struktur mózgowych.
Szereg prac wskazuje na w iększą liczbę hom oseksual
nych i biseksualnych osób wśród dziewcząt z nieprawi
dłowo wysokim poziomem androgenów, wynikającym
np. z wrodzonego przerostu nadnerczy (które produkują
ten hormon w niewielkich ilościach u kobiet). U dziew
cząt takich zresztą stwierdzano również występowanie
typowo chłopięcych zachowań: skłonności do zabaw
preferowanych przez chłopców oraz agresję. Co więcej,
wyniki testów psychologicznych wskazywały na duże
podobieństwo ich wyników do tych uzyskanych przez
ich rówieśników o przeciwnej płci.
Jak widać więc, wpływ hormonów przejawia się nie
tylko w zachowaniach prokreacyjnych. Badania na gry
zoniach ujawniły, że żeńskie zarodki, które w macicy
matki otoczone były zarodkami męskimi (co ekspo
nowało je na wpływ testosteronu), jako dorosłe sami
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ce w ykazują cechy anatomicznej maskulinizacji oraz
w iększą agresywność. Stwierdzono też, że są one mniej
atrakcyjnymi partnerkami dla samców. W sytuacji od
wrotnej — gdy zarodek męski znajdował się w sąsiedz
twie sióstr z tego samego miotu — w wieku dorosłym
wykazuje cechy feminizacji. Badacze próbujący wyja
śnić te zależności sugerują że w okresie prenatalnym
męskie hormony płciowe nie tylko determinują typowo
męskie kształtowanie się określonych struktur mózgu
(zob. dalej), ale też m ają wpływ na rozwój receptorów
androgenowych, zaś wszystko to ma związek z zacho
waniami agresywnymi.
Co ciekawe, inne badania na zwierzętach dowiodły,
że wpływ androgenów na szczurzy mózg może być za
hamowany poprzez stres, który blokuje produkcję tych
hormonów u męskich płodów. Samce będące potom
stwem matki poddawanej w okresie ciąży wpływom
czynników stresogennych zachowują się niezgodnie ze
swoją prawdziwą p łc ią zaś po podaniu żeńskich hor
m onów płciowych dodatkowo wykazują skłonności do
żeńskich zachowań seksualnych. Pod wpływem stresu
również struktury mózgowe wykazujące dymorfizm
płciowy u szczurów zmieniają swoją wielkość. Wysu
nięto stąd przypuszczenie, że istnieje korespondencja
pom iędzy doświadczaniem stresu przez ciężarne ko
biety i homoseksualizmem ich synów. W latach 80. po
jaw iały się dane z badań sugerujące, że wśród dzieci
rodzących się w czasie wojny, jest istotnie więcej osób
homoseksualnych, co miałoby mieć związek z perma
nentnym stresem odczuwanym przez ich matki w tam
tym okresie. Wiadomo też, że mężczyźni z wrodzoną
niewrażliwością na androgeny wykazują kobiece cechy
budowy ciała i identyfikację z płcią przeciw ną zaś w
testach psychologicznych osiągają wyniki zbliżone do
uzyskiwanych przez kobiety (np. lepiej wypadają w te
stach werbalnych).
W pływ horm onów na m ózg w dorosłości
Hormony oddziałują na mózg także długo po uro
dzeniu. Ich działanie polega wtedy na uruchamianiu
przez nie pewnych procesów i przemian. Badania do
w odzą więc na przykład, że w okresie dojrzewania
wysoki poziom testosteronu spełnia rolę aktyw ującą
nie zaś organizującą (jak w okresie prenatalnym). Co
więcej, okazuje się, że wpływ hormonów jest różny w
zależności od badanej funkcji psychicznej oraz w zależ
ności od płci osób badanych.
Dane z niektórych badań w skazują że wysoki po
ziom testosteronu u mężczyzn koreluje z dobrym wy
konaniem testów wzrokowo-przestrzennych (w których
zwykle dom inują właśnie mężczyźni) i słabym wyko
naniem testów werbalnych (w których lepiej wypada
j ą kobiety). Jednakże inne prace pokazują że wysokie
stężenie tego hormonu u mężczyzn skutkuje słabym
wykonaniem zadań wzrokowo-przestrzennych. Co cie
kawe, podawanie testosteronu starszym mężczyznom
(u których naturalnie z wiekiem spada jego poziom
w organizmie) poprawia ich zdolności zarówno wer
balne, jak i wzrokowo-przestrzenne. Prowadzono też
badania nad wpływem testosteronu na poziom funkcji
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poznawczych u kobiet. Okazuje się, że podawanie tego
hormonu w ramach terapii transseksualnych u kobiet
skutkuje lepszym wykonaniem testów wzrokowo-prze
strzennych, nie stwierdza się natomiast jego wpływu na
funkcje werbalne.
Stosunkowo niespójne są wyniki badań nad wpły
wem żeńskich hormonów płciowych na funkcje umy
słowe mężczyzn. U przedstawicieli płci męskiej estra
diol (żeński hormon płciowy) powstaje z testosteronu na
drodze określonych przemian biochemicznych (reakcji
konwersji) przy udziale enzymu aromatazy. Część bada
czy stwierdza negatywny związek pomiędzy poziomem
naturalnie występującego w ustroju estradiolu i wydol
nością umysłową mężczyzn, podczas gdy inni wykazu
ją, że poziom tego hormonu ma pozytywny wpływ na
jakość wykonania testów pamięci czy uwagi.
U kobiet poziom żeńskich hormonów płciowych
(estrogenu i progesteronu) ulega stałym wahaniom w
związku z cyklem owulacyjno-menstruacyjnym (ryc.
2). Tuż przed jajeczkowaniem (czyli w fazie folikularnej) następuje wzrost poziomu estrogenu, przy jedno
czesnym niskim poziomie progesteronu. Stężenie obu
hormonów wzrasta w fazie lutealnej (między jajeczko
waniem a miesiączką), zaś w fazie menstruacyjnej oraz
bezpośrednio po niej poziom obu hormonów spada. Jak
te naturalne wahania przekładają się na funkcjonowanie
mentalne? W zadaniach wzrokowo-przestrzennych (w
których dominują mężczyźni) kobiety wypadają naj
gorzej w fazie przedowulacyjnej, kiedy to poziom es
trogenu jest najwyższy i w fazie lutealnej, gdy poziom
obu żeńskich hormonów jest wysoki. Jak łatwo się do
myślić, odwrotny efekt można zaobserwować w okresie
menstruacji, gdy koncentracja żeńskich hormonów w
ustroju jest mała — wtedy panie uzyskują wysokie wy
niki w zadaniach angażujących zdolności przestrzenne.
Zupełnie inaczej jest w przypadku zadań werbalnych, w
których zwykle lepsza jest płeć piękna. Badania w tym
zakresie wykazały, że kobiety osiągają najlepsze wyniki
w takich testach w czasie fazy lutealnej, zaś wypadają
w nich znacznie gorzej podczas menstruacji, gdy po
ziom żeńskich hormonów jest niski. Podobnych rezul
tatów dostarczyły badania nad wpływem cyklicznych
wahań hormonów na wykonanie zadań wymagających
sprawności manualnej, czyli takich, w których również
kobiety przewyższają mężczyzn. Największą precyzję i
szybkość wykonania takich zadań kobiety prezentują w
fazie lutealnej, gdy ilość estrogenu jest wysoka.
H orm ony i asym etria mózgu
Przedstawiciele obojga płci różnią się także pod
względem funkcjonalnej asymetrii mózgu. Niektó
re badania pokazały, że również ta cecha zmienia się
wraz ze zmianami poziomu hormonów u kobiet. Ogól
nie wyniki licznych badań zarówno klinicznych, jak i
eksperymentalnych dow odzą że pod względem bardzo
różnych funkcji mózg mężczyzny jest bardziej asyme
tryczny niż mózg kobiecy. U kobiet bardzo często obie
półkule kontrolują przebieg procesów zaangażowanych
w wykonywane zadanie. U mężczyzn zaś zwykle jed
na z półkul dominuje w tego typu obróbce. Jeśli chodzi
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o wpływ hormonów płciowych na poziom asymetrii
funkcjonalnej, to dane są dość niejednoznaczne. Wyni
ka to jednak prawdopodobnie z faktu, że wiele z nich
pochodzi z badań z wykorzystaniem metod, w których
asymetria półkulowa jest oceniana w sposób pośredni,
np. przy użyciu tzw. lateralnej prezentacji bodźców. Jest
to technika polegająca na prezentowaniu (za pomocą
eksperymentalnie stworzonych warunków) bodźców
wzrokowych lub słuchowych tylko do jednej z półkul
(która następnie przesyła tę informację do drugiej pół
kuli za pośrednictwem włókien spoidła wielkiego mó
zgu). N a podstawie określonych mierzalnych wskaź
ników (np. czasu reakcji badanego) można w sposób
pośrednio wnioskować, która z półkul jest sprawniejsza
w obróbce określonego typu bodźców/materiału. Dane
uzyskane przy użyciu tych metod w skazują że wraz
ze zmianami poziomu żeńskich hormonów zmienia się
poziom funkcjonowania zarówno lewej, jak i prawej
półkuli: lewa półkula szybciej opracowuje swój mate
riał w fazie lutealnej, natomiast prawa — podczas men
struacji. Można więc powiedzieć, że estrogen w sposób
antagonistyczny oddziałuje na każdą z półkul: poprawia
możliwości lewej i wyhamowuje prawą.
Obecnie badania w tym zakresie prowadzi się przy
użyciu technik neuroobrazowania mózgu. Szereg z
nich dowodzi, że zmiany w poziomie estrogenu w trak
cie cyklu owulacyjno-menstruacyjnego wpływają na
ogólny poziom aktywacji każdej z półkul, w zależno
ści od badanej funkcji. Niektórzy badacze postulują że
znaczenie odgrywa tu nie tyle poziom estrogenu, lecz
progesteronu, który zmniejsza funkcjonalną asymetrię
mózgu poprzez redukcję transmisji między półkula
mi. Potwierdzają to dane z badań przy użyciu innych
współczesnych metod badania mózgu, np. przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.
Pleć a anatom ia mózgu
Mózg człowieka, jak wspomniano wcześniej, podle
ga różnicowaniu płciowemu w trakcie rozwoju głównie
na skutek organizującego wpływu testosteronu, który z
kolei może ulegać przemianie w estrogen. Wpływ ten
jest najsilniejszy w pierwszej połowie ciąży, gdy for
m ują się genitalia, w okresie okołoporodowym oraz w
okresie dojrzewania.
Badania modelowe na zwierzętach, jak również po
śmiertne sekcje mózgów ludzkich (sekcje post-mortem)
wykazały, że istnieje szereg struktur mózgowych, któ
re wykazują dymorfizm płciowy. Jedną z takich struk
tur jest znajdujące się w podwzgórzu jądro łożyskowe
prążka krańcowego (ryc. 5), które jest średnio 2,5 razy
większe u mężczyzn niż u kobiet. Innym obszarem
mózgu, którego wielkość jest różna u obu płci są jądra
pola przedwzrokowego, o których wiadomo, że przed
osiągnięciem wieku dojrzałości ulegają różnicowaniu
płciowemu. Polega ono na redukcji liczby komórek w
obrębie tego obszaru u kobiet. U młodych mężczyzn
jego objętość jest dwa razy większa i zawiera około
dwa razy więcej komórek niż u kobiet. Co ciekawe,
różnice płciowe w wielkości tych jąder zmieniają się
z wiekiem, ponieważ procesy starzenia się neuronów
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oraz zmiany poziomu hormonów płciowych w ciągu
życia m ają swoje wyraźne odzwierciedlenie w omawia
nych różnicach strukturalnych. Kolejną strukturą w y
kazującą dymorfizm płciowy są jądra nadskrzyżowaniowe podwzgórza, przy czym charakteryzują się one
raczej odmiennym u m ężczyzn i kobiet kształtem, nie
zaś objętością.

Ryc. 5. Struktury mózgowe wykazujące dymorfizm płciowy

Interesujących danych dostarczyły badania dotyczą
ce dymorfizmu płciowego wspomnianych struktur podwzgórzowych zależnego od orientacji seksualnej. Otóż
okazuje się, że jądra, których objętość jest większa u
mężczyzn niż u kobiet, u homoseksualnych mężczyzn
są istotnie mniejsze niż u m ężczyzn heteroseksualnych.
A więc mózgi homoseksualnych m ężczyzn pod tym
względem bardziej przypom inają mózgi kobiece niż
męskie. Podobne relacje dotyczą transseksualistów. Np.
jądro łożyskowe prążka krańcowego jest u transseksualnych mężczyzn porównywalnej wielkości, jak to u
kobiet.
Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, mózg
mężczyzny jest zwykle bardziej asymetryczny niż
mózg kobiecy. To z kolei związane jest z m niejszą spe
cjalizacją półkulow ą u kobiet, w porównaniu z m ęż
czyznami. Badania anatomiczne wykazały też, że u
mężczyzn procent istoty szarej w mózgu jest większy
w lewej półkuli, podczas gdy u kobiet nie zanotowano
takiej asymetrii. Najbardziej wyraźne tego typu różnice
odkryto w obrębie płatów skroniowych. Kobiety wy
kazują symetrię zakrętów skroniowych, zaś mężczyzn
charakteryzuje wyraźna lewostronna asymetria tych ob
szarów. Taki wzorzec lateralizacji dotyczy też obszaru
Broca (związanego z generowaniem mowy). Wszystkie
te różnice anatomiczne znajdują swoje potwierdzenie w
badaniach dotyczących funkcjonalnej asymetrii mózgu,
prowadzonych przy użyciu metod neuroobrazowania
czy elektrofizjologicznych.
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Z w iększą asym etrią strukturalną i funkcjonalną
mózgu u mężczyzn (oraz sym etrią u kobiet) związane
są różnice płciowe dotyczące spoidła wielkiego m ó
zgu (ryc. 5). Struktura ta, jeśli uwzględni się różnice
w masie mózgu (który jest mniejszy i lżejszy u kobiet),
jest o ok. 12% większa u kobiet niż u mężczyzn. Takie
różnice sugerują że u płci pięknej mamy do czynienia
z w iększą liczbą połączeń neuronalnych w obrębie tej
struktury, co oznacza, że półkule mózgowe u kobiet są
ściślej połączone niż u mężczyzn. Są prace, które pre
cyzują różnice w wielkości spoidła do niektórych tylko
jego części (tzw. splenium). Co więcej, uważa się, że
ten dymorfizm płciowy wynika z innego kształtu tylnej
części spoidła: u kobiet ma ona bardziej wypukły profil.
To z kolei może być — jak się przypuszcza — rezul
tatem redukcji liczby włókien nerwowych w obrębie
splenium w trakcie rozwoju mózgu u mężczyzn. Wyni
ki badań sugerują że jeżeli z jakichś przyczyn ów pro
ces redukcji zostanie zahamowany (np. przedwczesnym
porodem), mózg charakteryzuje się mniejszą asymetrią
strukturalną i funkcjonalną przyjmując bardziej „ko
biecy” wzorzec organizacji.
Zgodnie z teorią zaproponowaną przez Normana
Geshwinda, rozwój mózgu w okresie prenatalnym jest
w dużej mierze uzależniony od poziomu testosteronu.
Założył on, że dwie półkule mózgu w okresie embrio
nalnym nie rozwijają się w tym samym tempie, lecz
prawa półkula dojrzewa szybciej niż lewa oraz, że jest
to naturalna prawidłowość. Jednakże u osób, u których
stwierdza się wysoki poziom testosteronu we krwi, ten
brak paraleli w rozwoju obu półkul jest jeszcze większy.
Dzieje się tak dlatego, że testosteron stymuluje wzrost
prawej półkuli mózgu. W konsekwencji rozwija się ona
szybciej, hamując kształtowanie się lewej. Skutkuje to
w iększą asym etrią mózgu u mężczyzn, zaś u kobiet, u
których naturalny poziom testosteronu jest bardzo niski
— wykształca się bardziej symetryczny mózg.
W pływ terapii horm onalnych
Zaprzestanie naturalnej produkcji estradiolu, z któ
rym mamy do czynienia w okresie menopauzy prowa
dzi do osłabienia wydolności psychicznej, obniżenia
nastroju, bezsenności, a także osteoporozy i różnych
zaburzeń wegetatywnych. Aby złagodzić dotkliwość
tych objawów, kobietom w wieku menopauzalnym po
daje się estradiol w ramach tzw. hormonalnej terapii
zastępczej.
Badania z udziałem kobiet poddanych takim kura
cjom farmakologicznym pokazały, że przyjmowanie
żeńskiego hormonu prócz usunięcia dolegliwości zwią
zanych z m enopauzą ma także pozytywny wpływ na
zdolności mentalne, np. pamięć, szczególnie werbalną.
Dane z badań wykazały też, że podawanie estrogenu
poprawia wyniki pań w wykonaniu testu inteligencji na
skali werbalnej. Co ważne, w tych samych badaniach
stwierdzono, że po zakończeniu terapii wyniki w teście
inteligencji pogarszają się, co wskazuje na czasowy je 
dynie efekt działania estrogenu. U kobiet poddanych
takiej kuracji poprawia się również poziom wykonania
zadań ruchowych. Innym interesującym wątkiem jest
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śledzenie wpływu tego typu terapii estrogenowych u
dziewcząt z zespołem Turnera, którego przyczyną jest
brak jednego z chromosomów X, czego skutkiem jest
brak jajników. Podawanie estrogenu w tym przypadku
daje rezultaty w postaci poprawy zdolności pamięcio
wych.
Skoro podawanie żeńskich hormonów ma tak zba
wienny wpływ na możliwości poznawcze kobiet w po
deszłym wieku, można zapytać czy wyniki tych badań
znalazły swoje praktyczne zastosowanie w próbach te
rapii łagodzących objawy demencji starczej. Problem
ten został podjęty w szeregu badań klinicznych, które
pokazały, że zażywanie estrogenu chroni przed zmiana
mi typu demencyjnego. Idąc tym tropem, zastanawiano
się, czy w takim razie hormonalne kuracje zastępcze
m ogą przynieść ulgę chorym na Alzheimera. W litera
turze przedmiotu można znaleźć doniesienia, świadczą
ce o pozytywnym wpływie przyjmowania estrogenu na
przebieg tej choroby neurodegeneracyjnej. Okazuje się
bowiem, że odpowiednie dawki hormonu mogą zapo
biegać lub spowalniać rozwój schorzenia. Wiadomo na
przykład, że podawanie przez dwa miesiące estrogenu
pacjentkom z chorobą Alzheimera prowadzi do popra
wy funkcji pamięci i uwagi. Podobne badania prowa
dzono również z udziałem kobiet, którym ze względów
terapeutycznych usunięto jajniki. Ponieważ jajnik jest
gruczołem produkującym estrogen, jego usunięcie skut
kuje redukcją ilości tego hormonu, zaś jego normalny
poziom przywraca się za pom ocą terapii hormonalnej.
Badania pokazały, że pacjentki takie przyjmując estro
gen poprawiają swoje wyniki w testach pamięci wer
balnej.
H orm onalne przyczyny lew oręczności
Okazuje się, że również taka cecha jak leworęczność może być rezultatem oddziaływania hormonów
na mózg w okresie prenatalnym. Teorię tą sformuło
wał Geschwind, obserwując, że leworęczni częściej niż
praworęczni są podatni na choroby układu immunolo
gicznego (np. alergie) oraz, że leworęczność, dysleksja
i choroby immunologiczne występują częściej w popu
lacji mężczyzn. Powiązał więc wszystkie te zjawiska z
działaniem hormonów płciowych, wysuwając hipotezę,
że zbyt wysoki poziom testosteronu w okresie płodo
wym może prowadzić do wszystkich tych zaburzeń, jak
również do leworęczności. Wiadomo bowiem, że nad
mierna ilość tego hormonu lub nadmierna wrażliwość
na jego działanie powoduje anomalie w rozwoju grasicy,
co prowadzi do zaburzeń funkcji systemu odpornościo
wego. Z drugiej zaś strony konsekwencją podwyższone
go poziomu testosteronu jest wybiórcze zahamowanie
rozwoju lewej półkuli (o czym wspomniano wyżej), co
prowadzi do kompensacyjnego rozwoju półkuli prawej,
leworęczności, dysleksji i nieprawidłowości w rozwo
ju asymetrii funkcjonalnej mózgu. Pewnych dowodów
potwierdzających słuszność koncepcji Geschwinda
dostarczyły badania na zwierzętach, a ponadto, pośred
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nim potwierdzeniem jego teorii są wyniki badań nad
związkiem leworęczności z orientacją seksualną oraz
powiązanie niepraworęczności u kobiet z ich męskim
profilem płci psychologicznej, czyli nasileniem u nich
cech typowo przypisywanych mężczyznom.
Wiadomo na przykład, że zarówno wśród homosek
sualistów, jak i transseksualistów jest istotnie więcej
osób leworęcznych. Co więcej, wyższy odsetek lewo
ręcznych charakteryzuje te grupy transseksualistów, w
których nie ma osób z tzw. leworęcznością rodzinną
(leworęcznością w rodzinie o najwyższym stopniu po
krewieństwa). Wynik ten sugeruje, że u tych osób pre
ferencja lewej ręki nie jest zdeterminowana genetycz
nie, lecz wynika właśnie z hormonalnych oddziaływań
na mózg. Badania wykazały ponadto — co potwierdza
omawianą koncepcję — że dysleksja wśród mężczyzn
występuje kilkakrotnie częściej niż u kobiet. Również
jąkanie istotnie częściej zdarza się u mężczyzn. Co wię
cej, chłopcy zwykle później niż dziewczynki zaczyna
ją mówić, co próbuje się powiązać z faktem, że u tych
pierwszych rozwój lewej półkuli jest wolniejszy.
Podsum owanie
Jak widać z dokonanego tu przeglądu badań klinicznych
i eksperymentalnych, hormony płciowe nie ogranicza
ją swoich oddziaływań do rozwoju cech związanych z
seksualnością. Ich wpływ widać bowiem zarówno na
poziomie kształtowania się cech anatomicznych zwią
zanych z p łcią ale też zachowań czy zdolności typowo
przypisywanych jednej lub drugiej płci. Co więcej, hor
mony, szczególnie żeńskie, w bardzo szerokim zakresie
oddziałują na mózg, zmieniając jego anatomię, poziom
asymetrii i zdolności poznawcze uwarunkowane jego
funkcjonowaniem. Efekty ich działania obserwowano
zarówno u osób, których organizm w trakcie rozwoju
podlegał ekspozycji na zwiększone dawki estrogenu,
jak również u pacjentek poddawanych kuracjom hormo
nalnym. Zmiany zależne od poziomu hormonów doko
nują się u kobiet również cyklicznie, wraz z naturalny
mi ich wahaniami podczas cyklu miesięcznego. Nawet
jąkanie, dysleksja i leworęczność m ogą być wynikiem
wpływu hormonów — w tym przypadku testosteronu
— na rozwijający się mózg w okresie embrionalnym.
Co istotne, wiedza o roli hormonów płciowych znalazła
swoje zastosowanie w szeregu badań klinicznych, np.
nad demencją starczą czy problemami kobiet w okresie
menopauzy. Okazuje się bowiem, że substancje te po
dawane w ramach terapii mogą przynieść ulgę w przy
padku wielu problemów związanych z okresem starości
u człowieka.
Wpłynęło 31.07.2007
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W POSZUKIWANIU PRZYCZYN ANOREKSJI — GENETYKA,
NEUROENDOKRYNOLOGIA I BADANIA NA MODELACH ZWIERZĘCYCH
Pierwsze wzmianki o zaburzeniach przyjmowania
pokarmu pochodzą ju ż ze średniowiecza. Przykłady tak
zwanego „świętego jadłow strętu” (anorexia mirabilis)
znajdujemy w żywotach świętych: Święty Antoni jadał
raz dziennie po zachodzie słońca, Święty Grzegorz z
Nazjanu żywił się chlebem tak stęchłym, że „podobnym
raczej do błota” a Święty Szymon Słupnik utrzymywać
m iał „dietę” w zorowaną na poście przestrzeganym przez
Jezusa na pustyni. Trudno jest obecnie stwierdzić, czy są
to średniowieczne odpowiedniki jadłowstrętu psychicz
nego; uważa się, iż anorexia mirabilis tylko częściowo
przypomina chorobę i jest powiązana raczej z kontek
stem społecznym a nie psychologicznym. Umartwianie
ciała m iało stanowić walkę z jego „namiętnościami i
pożądaniam i” i dawać wyraz „rozumnej służby Bożej”.
Do dziś w wielu religiach kultywowane są okresy postu
np. Ramadan, Wielki Post czy Jom Kipur.
Obecnie wyróżnia się trzy główne typy zaburzeń
przyjm owania pokarmu:
— anorexia nervosa (jadłowstręt psychiczny);
— bulim ia nervosa;
— EDNOS (ang. eating disorders not other specified).
Nazwa anorexia pochodzi z języka greckiego, jest
połączeniem słów an (pozbawienie, brak) i orexis (ape
tyt). Bulimia, także z greckiego, — bulimis — znaczy
dosłownie byczy apetyt, a w potocznym rozumieniu
wilczy głód. Anorexia nervosa została uznana za jed 
nostkę chorobową około 1870 roku, w wyniku badań
prowadzonych niezależnie przez Charlesa Lasegue’a i
Sir Williama Gulla. Pierwszy z nich opisał j ą jako „hi
sterię połączoną z hipochondrią”, drugi natomiast jako
„wypaczenie ego”. Bulim ia nervosa została uznana za
chorobę dopiero niedawno — po roku 1966.
Choroby związane z zaburzeniami przyjmowania
pokarmu w ystępują przede wszystkim w krajach wyso
ko rozwiniętych, w społeczeństwach o wysokiej stopie
życiowej, jednak częstość występowania nie zależy od
warstwy społecznej. Około jednego procenta miesz
kańców Stanów Zjednoczonych oraz krajów Europy
Zachodniej cierpi na jadłow stręt psychiczny, jednakże
zaledwie 10% chorych to mężczyźni. Pozostałą część
stanowią kobiety w późnym wieku m łodzieńczym (1 3 18 lat) i we wczesnej dojrzałości. Szczególnie wysokie
ryzyko zachorowania zaobserwowano wśród sportow
ców uprawiających między innymi gimnastykę spor
to w ą lekkoatletykę, łyżwiarstwo figurowe czy skoki
narciarskie a także wśród modelek i tancerzy. Anorek
sji towarzyszy bardzo wysoka śmiertelność —- około
10-20% chorych um iera w wyniku wycieńczenia orga
nizmu lub popełnia samobójstwo. Inaczej dzieje się w
przypadku bulimii — chorym udaje się ukrywać choro
bę przez całe lata, gdyż nie towarzyszy jej utrata masy
ciała i nie powoduje ona zgonu.

Podstawowymi kryteriami oceny choroby (według
Światowej Organizacji Zdrowia, Word Health Organization WHO, Genewa, 1992 r.) są:
— spadek masy ciała o 15 % w stosunku do oczeki
wanej lub wskaźnik masy ciała (BMI, body mass index)
niższy niż 17,5 i jego celowe utrzymywanie przez cho
rego na tym poziomie;
— strach przed przybraniem na wadze, nadw agą
jedzeniem;
— zaburzona percepcja własnego wyglądu i kształ
tu własnej sylwetki;
— u kobiet wystąpienie amenorrhoea (utrata mie
siączkowania) lub innych zaburzeń cyklu menstruacyj
nego a u mężczyzn spadek zainteresowania płcią prze
ciw ną i brak potencji.
P rzyczyn y anoreksji

Sp o łe c zn e

Psychologiczne

Silna potrzeba osiągnięć —

Presja społeczna

—

Neuroendokrynologiczne

Układ serotoninergiczny —

Układ dopaminergiczny —

Działanie leptyny

—

Ryc. 1. Przyczyny występowania jadłowstrętu psychicznego
u ludzi

Psychologiczno-społeczne podłoże anoreksji
Zaburzenia przyjmowania pokarmu są chorobami
wieloczynnikowymi a ich przyczyn upatruje się przede
wszystkim na podłożu psychologiczno — społecznym,
przede wszystkim dlatego, że jedynie terapia psycholo
giczna daje widoczne efekty. Coraz częściej pojawiają
się jednak głosy, przemawiające za fizjologicznym lub
genetycznym pochodzeniem tej choroby. Osoby cho
re na anoreksję często charakteryzuje silna potrzeba
osiągnięć, perfekcjonizm, trudności w autonomicznym
funkcjonowaniu, czasem otyłość i doświadczenie nad
użycia seksualnego. Także w zaburzonym funkcjono
waniu rodziny pacjenta upatruje się przyczyn choroby;
rodzice chorych na anoreksję często są nadopiekuńczy
lub przeciwnie, nie zwracają uwagi na jedno z dzieci,
zdarza się też, że stawiają swojemu dziecku zbyt wy
sokie wymagania. W rodzinach osób chorych na ano
reksję częściej występują choroby afektywne, otyłość
i alkoholizm. Jednak najbardziej w ostatnim czasie
podkreślanym czynnikiem, zwiększającym częstość
występowania zaburzeń przyjmowania pokarmu, są
uwarunkowania kulturowe. Media, szczególnie tele
wizja, Internet, branża reklamowa i przemysł fonogra
ficzny przyczyniają się do szerzenia kultu szczupłego
ciała. Chuda sylwetka i „ładny” wygląd stają się m iarą
sukcesu i szczęścia. Należy też zwrócić uwagę na to,
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iż właśnie nastolatki są szczególnie podatne na przekaz
medialny.
Uw arunkow ania genetyczne
W ostatnich latach stało się oczywiste, że anorek
sja musi mieć także wyraźne podłoże genetyczne. W
1999 roku opublikowano pracę, w której poddano ana
lizie przeprowadzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat
badania rodzin pacjentów z anoreksją a także bliźniąt
mono- i dizygotycznych. Wykazano w niej, że praw
dopodobieństwo wystąpienia tej choroby wśród krew
nych pierwszego stopnia jest dziesięciokrotnie wyższe
niż częstość jej występowania w populacji. Ponadto
zgodność wystąpienia choroby u bliźniąt monozygotycznych wynosi około 46,2% podczas gdy zgodność u
bliźniąt dizygotycznych zaledwie 7,1%. Na podstawie
badań przeprowadzonych do tej pory można uznać, że
odziedziczalność choroby wynosi około 70%.
Kolejnym krokiem do poznania genetycznych
przyczyn anoreksji są próby zidentyfikowania genów,
których mutacje m ogą być odpowiedzialne za tę cho
robę. Najpoważniejszym kandydatem wydaje się gen
receptora serotoniny 5-HT2A, w promotorze które
go zidentyfikowano dwa polimorfizmy. Mimo pewnej
sprzeczności doniesień udało się stwierdzić, że obec
ność allelu-1438A genu receptora 5-HT2A jest znaczą
co powiązana z występowaniem anoreksji, jednak nie
jest z nią sprzężona (associated but not linked).
Ciekawym odkryciem było zidentyfikowanie w
2001 roku polimorfimu G760A w genie kodującym
białko z rodziny Aguti (AgRP), jednego z neuropeptydów wydzielanych w jądrach łukowatych podwzgórza
a zaangażowanego w kontrolę przyjmowania pokarmu.
Białko AgRP oddziałuje z receptorami melanokortynowymi (MRC) 3 i 4, blokując ich działanie, jednak
polimorfizm polegający na zamianie alaniny w pozycji
67 na treoninę nie powoduje zmian w funkcjonowaniu
tego białka. Uwagę naukowców skupiają ponadto re
ceptory dopaminy (D3 i D4), receptor ERp estrogenu
oraz peptyd CART.
Z w ierzęce m odele jadłow strętu psychicznego
Ponieważ wiadomo, iż anorexia nervosa jest choro
b ą o podłożu zarówno genetycznym jak i psychologicz
nym, szczególnie ważne w ydają się być badania pro
wadzone na modelach zwierzęcych, w których można
wyeliminować drugi z tych czynników.
Wśród modeli opartych na umieszczaniu zwierząt w
warunkach stresowych najpopularniejszy jest tzw. ABA
(ang. activity based anorexia), do wywołania którego
stosuje się restrykcje pokarmowe, jednocześnie zapew
niając gryzoniom możliwość wzmożonej aktywności fi
zycznej (biegania). Powoduje to wystąpienie objawów
podobnych do anoreksji łącznie z zaburzeniami cyklu
owulacyjnego. Istnieją także układy doświadczalne, w
których stosuje się wyłącznie restrykcje pokarmowe,
wymuszone pływanie w zimniej wodzie lub bezpośred
nie pobudzanie określonych struktur w mózgu przez in
iekcje lub elektrostymulację.
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W 1976 roku w Jackson Laboratory w USA udało się
wyhodować jedyny dotychczas model myszy ze spon
taniczną mutacją anx, wywołującą u tych zwierząt obja
wy anoreksji. Gen anx jest zlokalizowany na chromoso
mie drugim, jednak nie wiadomo, jak ą rolę może pełnić
jego produkt. Homozygoty anx/anx charakteryzuje brak
apetytu związany z zaburzoną regulacją przyjmowania
pokarmu, nadaktywność, spadek masy ciała i w kon
sekwencji krótki okres życia — od 3 do 5 tygodni. Co
ciekawe, analiza histologiczna układu pokarmowego
oraz badania układu krwionośnego (hematokryt, licz
ba czerwonych krwinek i zawartość hemoglobiny we
krwi) nie wykazały żadnych zmian patologicznych, a
więc najprawdopodobniej przyczynami choroby nie są
upośledzone wchłanianie i nieprawidłowa dystrybucja
środków pokarmowych w organizmie zwierząt.
Bardzo ważnych informacji dotyczących regulacji
przyjmowania pokarmu dostarczają także badania z
zastosowaniem knockoutów genowych, dając możli
wość obserwowania wpływu na fenotyp zniszczenia
wybranego genu. Naukowcom udało się między innymi
uzyskać myszy z mutacją uszkadzającą wybiórczo w
neuronach dopaminowych, gen kodujący hydroksylazę
tyrozynową — pierwszy enzym na szlaku syntezy do
paminy. Zwierzęta te charakteryzują się zmniejszonym
przyjmowaniem pokarmu i nadaktywnością i umierają
po upływie 3-4 tygodni. Objawy te można jednak zni
welować przez podawanie prekursora dopaminy — LDOPA lub podając zwierzętom płynny pokarm przy
pomocy sondy.
Obniżona masa ciała, spadek łaknienia, zwiększone
tempo metabolizmu oraz nadaktwność charakteryzują
także zwierzęta z uszkodzonym genem kodującym re
ceptor muskarynowy M3 (M3R -/-) oraz gen kodujący
hormon koncentrujący melaninę (ang. melanin concentrating hormone, MCH) (MCH -/-). Nie zawsze jednak
usunięcie genu kodującego białko, odgrywające istotną
rolę w systemie regulacji przyjmowania pokarmu, daje
spodziewany efekt. Na przykład uszkodzenie genu ko
dującego neuropeptyd Y nie spowodowało zmian fenotypowych, przypominających anoreksję.
Zaobserwowano, iż u myszy z mutacją anx wystę
pują w jądrach łukowatych podwzgórza zmiany liczby
lub rozmieszczenia neuronów, wydzielających peptydy zaangażowane w regulację przyjmowania pokar
mu. Zmniejszenie wydzielania proopiomelanokortyny
(POMC) oraz mRNA dla peptydu CART, będących
inhibitorami przyjmowania pokarmu, jest prawidło
w ą reakcją organizmu na głodzenie. Jednakże wedle
niektórych badaczy u zwierząt anx/anx może być ono
związane z procesem neurodegeneracji.
Nie stwierdzono natomiast zmian w wydzielaniu
neuropeptydu Y czy AgRP, które odpowiadają za sty
mulację przyjmowania pokarmu, chociaż następuje
ich akumulacja w ciałach neuronów. Lachuer i wsp.
w opublikowanych w 2005 roku wynikach badań wy
kazali podniesiony poziom ekspresji niektórych ge
nów, wskazujących na występowanie stanu zapalnego
w podwzgórzu myszy anx, który mógłby wpływać na
zmianę wydzielania peptydów, regulujących przyjmo

Wszechświat, t. 109, nr 1-3/2008

40
wanie pokarmu oraz powodować zniszczenie neuronów
POMC/CART.
Badania przeprowadzone z udziałem mutantów ge
nowych zdają się potwierdzać, iż zaburzenia wydzie
lania neuropeptydów przez neurony podwzgórzowe są
związane z występowaniem anoreksji. U m utanta M3R
-/- stwierdzono obniżenie ekspresji POMC oraz wzrost
ekspresji AgRP natomiast u zwierząt MCH -/- zaob
serwowano zahamowanie ekspresji POMC jednak bez
zmian w produkcji zarówno NPY jak i AgRP.
Rola leptyny
Badanie współdziałania neuronów POMC/CART z
neuronami NPY/AgRP jest kluczowe dla zrozumienia
regulacji przyjm owania pokarmu także u ludzi. W tym
procesie w ażną rolę odgrywa m.in. leptyna, hormon
wydzielany przez adipocyty, będący źródłem inform a
cji o zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie. Lep
tyna zmniejsza przyjmowanie pokarmu, między innymi
hamując wydzielanie NPY i zwiększając aktywność
neuronów POMC/CART. U myszy anx oraz mutantów
M 3R -/- oraz MCH -/- poziom leptyny jest znacznie ob
niżony, co jest prawdopodobnie skutkiem zaniku tkanki
tłuszczowej i powinno powodować wzrost przyjm owa
nia pokarmu. Podobnie u pacjentów cierpiących na ja 
dłowstręt psychiczny poziom leptyny jest znacznie ob
niżony, co także powinno pośrednio powodować wzrost
łaknienia. Ponadto u chorych, podczas leczenia i przy
bierania na wadze, poziom leptyny gwałtownie wzrasta,
obniżając łaknienie, a tym samym utrudniając terapię.
W badaniach przeprowadzonych w 2005 r. na szczu
rach z ABA wykazano, że podawanie leptyny z jednej
strony powoduje obniżenie nadaktywności fizycznej, co
jest efektem pozytywnym, jednak także obniża łaknie
nie zarówno przez zmniejszenie poziomu NPY i AgRP
jak i zwiększenie poziomu POMC w podwzgórzu, wy
wołując nasilenie choroby.
Układ serotoninergiczny
W ciągu ostatnich piętnastu lat pojawiły się także
dowody, przemawiające za udziałem neuroprzekaźnika serotoniny w patogenezie anoreksji. Zwiększony
poziom serotoniny wpływa na zmniejszenie rozmiaru
przyjmowanych posiłków i przyspieszenie m etabo
lizmu. Wiadomo już, że u chorych na anoreksję w y
stępują zmiany poziomu serotoniny, utrzymujące się
jeszcze długo po powrocie pacjenta do normalnej masy
ciała. W 2005 roku Atchley i Eckel przeprowadzili ba
dania nad udziałem serotoniny w przebiegu anoreksji
na szczurach z ABA. Zastosowanie fenfluraminy, bę
dącej agonem receptora serotoniny zwiększającym jej
wydzielanie do szczeliny synaptycznej a jednocześnie
zmniejszającym jej wychwyt zwrotny, spowodowało
zaostrzenie objawów anoreksji u gryzoni (przyspie
szoną utratę masy ciała, skrócony czas przyjmowania
pokarmu) sugerując, iż nadmierna aktywność układu
serotoninergicznego przyczynia się do rozwoju jadło
wstrętu psychicznego.

A noreksja jak o choroba autoim m unizacyjna
Ciekawą hipotezą dotyczącą przyczyn anorexia
nervosa jest zaproponowana przez Johansson i wsp. w
2003 roku teoria, iż może ona rozwijać się w wyniku
nieprawidłowego funkcjonowania układu odpornościo
wego, produkującego przeciwciała skierowane przeciw
ko własnym neuropeptydom, ich receptorom lub innym
składnikom systemu kontroli przyjmowania pokarmu
w mózgu. Przeprowadzone przez nich badania immunohistochemiczne wykazały, że w surowicy pacjentów
chorych na anoreksję znajdują się przeciwciała wiążące
się specyficznie z powierzchnią neuronów jądra łuko
watego w mózgu szczurów. Jednakże, aby można było
uznać anoreksję za chorobę o podłożu także autoimmunologicznym, konieczne są dalsze badania.
W świetle przedstawionych badań można przypusz
czać, iż zaburzenia przyjmowania pokarmu nie są scho
rzeniami wyłącznie o podłożu psychologicznym, ale o
ich rozwoju decyduje szereg czynników zarówno ge
netycznych, jak i neuroendokrynologicznych. Jednakże
cały czas trwa zagorzała dyskusja na ten temat i nie bra
kuje głosów stanowczo stwierdzających, że postulowa
ne przyczyny choroby są wyłącznie konsekwencjami
głodzenia organizmu.
Wpłynęło 25.06.2007
Łucja Krzem ień-O jak je st studentką W ydziału Biologii
U niw ersytetu W arszawskiego i przygotow uje pracę m agisterską
w Zakładzie Fizjologii Zwierząt,
e-mail: lucyjka@ gmail.com

Konkurs dla doktorantów o Nagrodę Prezesa
Polskiego Towarzystwa Przyrodników
im. Kopernika na najlepszy artykuł
popularno-naukowy
Popularyzowanie nauki, wbrew pozorom, nie
jest łatwym zajęciem, ponieważ wymaga umiejęt
ności mówienia i pisania o rzeczach nowych i trud
nych w sposób przystępny i zrozumiały. Zdobycie
tej umiejętności wymaga odpowiedniego treningu.
Konkurs ten stwarza taką okazję i ma na celu wy
łonienie najlepszych, młodych popularyzatorów
nauki.
Uczestnikiem konkursu może być doktorant
dowolnego kierunku studiów, który opublikuje w
2008 roku artykuł w czasopiśmie Wszechświat.
Zostanie przyznana Nagroda w wysokości 1000
PLN za pierwsze miejsce w konkursie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierw
szym zeszycie Wszechświata w marcu 2009 roku.
Prof. dr hab. Elżbieta Pyza
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B O D O TANGA TRZEBA DWOJGA:
INTERAKCJE MIĘDZY SIECIĄ NEURONALNĄ IASTROCYTALNĄ
W stęp
Tkanka nerwowa składa się z dwóch komplemen
tarnych układów komórek. Podstawową jednostkę budulcow ąjak i funkcjonalną stanowią komórki nerwowe
(neurony). Towarzyszą im natomiast komórki glejowe.
Znamy dwa podstawowe typy komórek glejowych:
mikroglej oraz makroglej (zaliczamy tu astrocyty, ko
mórki Schwanna i oligodendrocyty). Neurony tworzą
skomplikowaną sieć połączeń, co jest podstawą pra
widłowego funkcjonowania układu nerwowego. Od lat
dziewięćdziesiątych docenia się również rolę astrocytów, nie tylko jako komórek pomocniczych, lecz także
aktywnie współdziałających w komunikacji w układzie
nerwowym. Sieć astrocytalna i neuronalna tworzą swo
isty układ partnerski oparty na wzajemnych interak
cjach.

tworzą one sieć komórek kontaktujących się ze sobą w
specjalnie do tego przeznaczonych strefach, m ogą się
komunikować swoim własnym językiem między sobą
ale także z siecią nerwową.
Sieci i rozmowy kom órkowe

Jak poznano neuron?
Układ nerwowy zawsze był przedmiotem zaintereso
wania wielu badaczy, jednak minęło bardzo dużo czasu
zanim określono jego mikrostrukturę. Według obecnie
przyjętej teorii neuronalnej, którą zaproponował neurohistolog hiszpański Santiago Roman y Cajal, komórki
nerwowe stanowią zupełnie odrębne elementy struktu
ralne i funkcjonalne układu nerwowego. Chociaż styka
j ą się ze sobą w pewnych wyspecjalizowanych strefach
zwanych synapsami, nie ma między nimi bezpośredniej
łączności. Nie potwierdziła się zatem teoria retikulama,
która przyjmowała że sieć nerwowa stanowi ciągłość
(elementy cytoszkieletu komórkowego miałyby prze
chodzić z jednego do drugiego neuronu), dzięki czemu
możliwe byłoby przekazywanie informacji. Poznawa
nie morfologii neuronów jest możliwe dzięki opraco
waniu technik wybarwiania poszczególnych elementów
składowych komórek oraz zastosowaniu odpowiednich
narzędzi do obserwacji preparatów histologicznych.
Pionierskie, dziś klasyczne, barwienia dzięki którym
rozpoznano morfologię neuronu to barwienie fioletem
krezylu, tzw. barwienie Nissla (od nazwiska badacza),
które pozwala zaobserwować ciało neuronu oraz bar
wienie solami metali ciężkich, które uwidacznia wy
pustki (neuryty).
Jak poznano astrocyt?
Astrocyty zostały odkryte przez Rudolfa Virchowa
w połowie XIX wieku. Wówczas badacz nazwał odkry
te komórki glejem — miał być to rodzaj tkanki łącz
nej mózgu. Dopiero później, wśród populacji komórek
glejowych, wyróżniono ich poszczególne typy — w
tym astrocyty, które posiadają bogato rozgałęzione wy
pustki. Astrocyty pełnią w mózgu wiele istotnych funk
cji, jednak stosunkowo niedawno zwrócono uwagę, iż

Ryc. 1. Budowa neuronu

Komórki nerwowe, choć w swojej morfologii są
niebywale skomplikowane, co też zaowocowało ich
podziałem na liczne rodzaje, m ają pewien podstawo
wy plan budowy. N a ten plan składają się: ciało neu
ronu oraz wypustki czyli neuryty (ryc. 1). Wyróżniamy
dwa rodzaje wypustek: akson (wyprowadza informa
cję) i dendryty (odbierają informację). Oczywiście aby
przepływ informacji był możliwy neurony stykają się
ze sobą w pewnych wyspecjalizowanych strefach kon
taktu zwanych synapsami. Wyróżniamy dwa rodzaje
synaps: elektryczne i chemiczne. Synapsy elektryczne
(złącza szczelinowe) zapewniają kontakt cytoplazmy
obu komórek, a co za tym idzie bardzo szybki i dwu
kierunkowy przepływ sygnału (prądu jonowego). Sy
napsy chemiczne to miejsca, w których błony dwóch
komórek są odpowiednio blisko siebie (ok. 20 nm),
tak że sygnał może być przekazany za pośrednictwem
substancji chemicznej — neurotransmitera. (ryc. 2)
Przekaźnictwo takie jest jednokierunkowe i odbywa
się z pewnym, niewielkim opóźnieniem. Polega ono
na wydzieleniu neurotransmitera z zakończenia presynaptycznego jednej komórki (przed), związaniu go z
receptorem umieszczonym w błonie postsynaptycznej
drugiej komórki (po) i wywołaniu odpowiedzi: odpo
wiednio pobudzeniu lub hamowaniu (depolaryzacji lub
hiperpolaryzacji błony). Z powodu istnienia owych po
łączeń i możliwości przekazywania sygnału mówimy,
że neurony w układzie nerwowym tworzą sieć — za
równo morfologicznie jak i funkcjonalnie. W tej sieci
mogą się komunikować, spełniając pewne zadania sys-
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temu nerwowego. Językiem komunikacji jest potencjał
czynnościowy.

Błona neuronu jest stale spolaryzowana, dzięki
istnieniu różnic w składzie jonow ym środowiska w e
wnątrz- i zewnątrzkomórkowego. W poprzek błony
istnieje potencjał, podobnie jak pomiędzy biegunami
baterii. Ten rodzaj polaryzacji nazywamy potencjałem
spoczynkowym i zazwyczaj osiąga on wartości ujemne
rzędu kilkudziesięciu miliwoltów. Potencjał czynno
ściowy to nic innego jak odwrócenie tej polaryzacji (aż
do wartości dodatnich) przebiegające wzdłuż aksonu
komórki. Jest on efektem prądów jonow ych wywoła
nych na synapsach dendrytów i ciała komórki (potencja
łów postsynaptycznych). Ze względu na to w jaki spo
sób zmienia się polaryzacja błony postsynaptycznej po
związaniu neurotransmitera przez odpowiedni receptor,
mówimy o wywołaniu depolaryzacji lub hiperpolaryzacji. Depolaryzacja to zmiana polaryzacji błony neuronu
od wartości potencjału spoczynkowego (na przykład
— 70 mV) do wartości bardziej dodatnich. Jednak de
polaryzacja nie zawsze osiąga wartości dodatnie. M ó
wimy o niej także, gdy wartość potencjału zmieni się
do wartości mniej ujemnych (na przykład — 40 mV).
Takie prądy nazywamy pobudzającymi potencjałami
postsynaptycznymi, ponieważ po dotarciu do wzgórka
aksonalnego i przekroczeniu pewnego progu wartości
m ogą wywołać potencjał czynnościowy. Hiperpolaryzacja to zmiana polaryzacji błony neuronu od wartości
potencjału spoczynkowego do wartości jeszcze bardziej
ujemnych. Takie prądy nie w yw ołują potencjału czyn
nościowego, a nawet uniem ożliwiają jego wystąpienie
przez napotkanie i zniesienie depolaryzacji. Nazywam y
je hamującymi potencjałami postsynaptycznymi. Po
tencjały postsynaptyczne m ogą sumować się w czasie i
przestrzeni. W praktyce oznacza to znoszenie lub potę
gowanie wzajemnych efektów.
Zatem pobudzający potencjał postsynaptyczny w y
wołany przez pobudzający neurotransmiter może w y
wołać potencjał czynnościowy biegnący od wzgórka
aksonalnego aż do zakończenia aksonu i synaps na
kolejnym neuronie. Najpowszechniej występującym
neurotransmiterem pobudzającym jest glutaminian, ale
także: adrenalina, noradrenalina, acetylocholina. N ato
m iast efektem hamującego potencjału postsynaptycznego, wywołanego przez neurotransm iter hamujący,
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będzie hiperpolaryzcja błony. Najpowszechniej wystę
pującym neurotransm iterem hamującym jest kwas yamino-masłowy (GABA).
Neurotransm itery stanowią substancje chemiczne
zaliczane do amin, aminokwasów i peptydów natu
ralnie występujących w organizmie. Są one swoisty
mi mediatorami pomiędzy neuronami. W synapsie są
magazynowane w pęcherzykach synaptycznych, które
stanowią ich rezerwuar gotowy do użycia. Sygnałem
do wydzielenia neurotransmitera (egzocytozy) jest do
tarcie do zakończenia synaptycznego potencjału czyn
nościowego. Następnie pula pęcherzyków łącząc się z
błoną presynaptyczną, uwalnia neurotransmiter, który
wiąże się z receptorem w błonie postsynaptycznej, by
wywołać odpowiedź.
Wrotami komunikacji, dzięki którym wszystkie
opisane powyżej zjawiska są możliwe, są receptory
błonowe. Są to białka, często o skomplikowanej bu
dowie (złożone z kilku mniejszych podjednostek),
zlokalizowane w błonie komórkowej — przeszywają
ce j ą na wylot. Każdy neurotransmiter m a pew ną pulę
receptorów z którymi może się związać, wywołując
odpowiedź. Funkcją receptora jest więc zapewnienie
m ożliwości działania neurotransmiterom. Wiązanie
neurotransmitera do receptora odbywa się na zasadzie
przestrzennego dopasowania molekuł — jak klucz do
zamka. Konsekwencją połączenia się neurotransmite
ra z odpowiednim receptorem jest wystąpienie prądu
jonow ego i zmiany polaryzacji błony neuronu. W za
leżności od lokalizacji tej zmiany może być wywołany
potencjał czynnościowy (na wzgórku aksonalnym) lub
potencjał postsynaptyczny (na dendrytach i ciele ko
mórki). Zmiana polaryzacji jest zawsze konsekwencją
przepływu jonów pomiędzy środowiskiem zewnątrz- i
wewnątrzkomórkowym. Może się odbywać na dwa
sposoby. Bezpośrednio: przez receptory jonotropowe
i pośrednio: przez receptory metabotropowe. Recep
tory jonotropowe (kanały jonowe) stanowią po prostu
drogę dla jonów, umożliwiając przepływ jonów zaraz
po związaniu neurotransmitera. Receptory metabotro
powe, po związaniu neurotransmitera aktywują szereg
innych substancji, działających kaskadowo jedne na
drugie. Jest to rodzaj sztafety między substancjami che
micznymi, której ostatecznym efektem jest otwarcie ka
nału jonowego, który stanowi białko błonowe (inne niż
receptor, który wiązał neurotransmiter).
Opisane powyżej receptory jonotropowe i metabo
tropowe są receptorami bramkowanymi ligandem (neu
rotransmiterem). Innymi słowy, aby przez kanał jonowy
przemieściły się jony (popłynął prąd jonowy) do recep
tora musi się przyłączyć substancja która go aktywu
je i wywoła otwarcie drogi dla jonów. Mechanizm ten
nazwano bramkowaniem, zaś substancja aktywująca to
ligand. Istnieją również kanały jonow e bramkowane
napięciem (napięciowozależne), gdzie otwarcie drogi
dla jonów wywołuje zmiana polaryzacji błony. Właśnie
takie receptory występują na wzgórku aksonalnym, dla
tego depolaryzacja błony neuronu powyżej pewnego
progu wartości powoduje otwarcie kanałów jonowych
i w konsekwencji potencjał czynnościowy.

Zima we włoskich Dolomitach w obiektywie Piotra Chrząstowskiego

Okolice góry Cima Tognola (2 383 m n.p.m.) we włoskich Dolomitach; luty 2006 roku.
Fot. P. Chrząstowski

Widok na na Civettę (3 218 m m.n.p.) pokrytą chmurami; luty 2008. Fot. P. Chrząstowski

Wodospad lodowy w wąwozie obok miejscowości Malga Ciapela; luty 2008. Fot. P. Chrząstowski

Okolice szczytu Civetta (3 218 m n.p.m.) i miejscowości Alleghe (1000 m n.p.m.); luty 2008.
Fot. P. Chrząstowski
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Astrocyt: drugi partner
Pod wieloma względami astrocyty są podobne do
komórek nerwowych: wydzielają neurotransmitery i
odpowiadają na nie (posiadają receptory błonowe), od
bierają i wysyłają informację, komunikując się w swoim
własnym języku. Łączą się za pom ocą połączeń szczeli
nowych (synapsy elektryczne), co umożliwia przepływ
informacji. Tym samym tw orzą sieć komórek — za
równo morfologicznie jak i funkcjonalnie zintegrowa
nych. Sieć ta jest komplementarna do sieci neuronalnej.
Astrocyty otaczają połączenia synaptyczne pomiędzy
neuronami przez co m ogą integrować neuronalne odpo
wiedzi i modulować aktywność synaptyczną neuronów.
Astrocyty nie są zdolne do generowania potencjału
czynnościowego, co odróżnia je od neuronów.
Gdy m uzyka g ra ...
Aktywność elektryczna jest językiem komunika
cji neuronów. Długo poszukiwano języka komunika
cji astrocytów, sądząc że będzie on również oparty na
zmianach polaryzacji błony komórkowej. Językiem
komunikacji w sieci astrocytalnej okazała się być fala
wapniowa. Jest to okresowe, przemijające podniesienie
stężenia jonów wapnia wewnątrz komórki. Wykazano,
że neurotransmitery, które są wydzielane przez aktywne
neurony m ogą powodować podniesienie wewnątrzko
mórkowego stężenia wapnia w astrocytach. Na przy
kład wydzielenie glutaminianu wywołuje utrzymujące
się na względnie stałym poziomie lub oscylujące zmia
ny stężenia tego jonu. Ponadto, stymulowane glutami
nianem podniesienie stężenia wapnia rozprzestrzenia
się z jednego astrocytu na sąsiednie, w postaci fali, co
sugeruje że ten rodzaj zmian może być długodystanso
wym sposobem sygnalizacji pomiędzy astrocytami w
systemie nerwowym. Nie ulega wątpliwości, że astro
cyty odpowiadają na różnorodne neurotransmitery wy
dzielane w synapsach, nie tylko glutaminian lecz także
noradrenalinę, histaminę, acetylocholinę, ATP (adenozynotrifosforan), GABA. W szystkie te substancje m ogą
indukować wewnątrzkomórkowe podniesienie stężenia
jonów wapnia. W rzeczywistości lista neurotransmiterów, które m ogą wywoływać mobilizację wapniową
jest równie długa jak lista substancji zdolnych do wią
zania się z receptorami komórek nerwowych.
Samo zjawisko fali wapniowej łatwo tłumaczy się
na poziomie molekularnym. Związanie neurotransmi
tera do receptora metabotropowego w błonie astrocytu
powoduje aktywację białka G, które z kolei aktywuje
fosfolipazę C (PLC), odpowiedzialną za wytworzenie
wtórnego przekaźnika, którym jest IP3 (inozytolo1,4,5-trifosforan). Wymienione substancje działają na
zasadzie „podaj dalej”, jak w głuchym telefonie. Miej
scowe podniesienie stężenia wapnia w komórce jest
efektem uwolnienia tego jonu ze specyficznych zapa
sów wewnątrzkomórkowych, które jest konsekwencją
działania wtórnego przekaźnika.
Znacznie bardziej nurtujące okazało się wyjaśnienie
w jaki sposób sygnał wapniowy rozprzestrzenia się na
sąsiadujące komórki. Wysnuto tutaj dwie hipotezy. Fala
wapniowa może się rozprzestrzeniać przez złącza szcze

43
linowe, które umożliwiają kontakt cytoplazmy sąsiadu
jących komórek. Wtórny przekaźnik mógłby wówczas
łatwo dyfundować do sąsiedniej komórki, stymulując
uwolnienie jonów wapnia z zapasów wewnątrzkomór
kowych, dając początek międzykomórkowej fali wap
niowej. Jednak sama pasywna dyfuzja wtórnego prze
kaźnika nie jest wystarczająca do rozprzestrzeniania
fali na dalekie odległości tj. wiele komórek. Dyfuzja
mogłaby jedynie zastymulować najbliższe komórki,
wobec czego musi istnieć jakiś mechanizm regeneracji
wtórnego przekaźnika także w komórkach oddalonych
od miejsca inicjacji fali. Uważa się, że mogłaby zacho
dzić zależna od wapnia aktywacja fosfolipazy C (i tym
samym produkcja wtórnego przekaźnika) lub aktywacja
fosfolipazy C, przez sprzężony receptor, zależna od sy
gnału zewnątrzkomórkowego. Dalsze badania rzeczy
wiście dowiodły zaangażowanie zewnątrzkomórkowe
go czynnika w wywoływaniu fali wapniowej. Jest nim
ATP. Sekrecja ATP odgrywa rolę w rozprzestrzenianiu
się fali wapniowej na dalekie odległości, co wspomaga
sygnalizację przez połączenia szczelinowe. Obie te dro
gi wzajemnie się uzupełniają i istnieje pomiędzy nimi
ścisła regulacja. Wykazano, że substancje takie jak endotelina, glutaminian, anandamid kontrolują komunika
cję pomiędzy astrocytami zachodzącą przez połączenia
szczelinowe. Natomiast interleukina IL -ip modyfikuje
obie te ścieżki sygnalizacji.
Interakcje
Aktywność neuronalna i neurotransmitery wywołu
ją falę wapniową w sąsiadujących astrocytach. Z kolei
konsekwencją fali wapniowej jest wydzielenie glutami
nianu. Jest to mechanizm lokalnej modulacji aktywno
ści neuronalnej. Synapsy, stanowiące strefy kontaktu
dwóch komórek nerwowych są ściśle otoczone astro
cytami, tak że rozważa się istnienie synapsy trójskład
nikowej, traktując astrocyt jako równorzędnego partne
ra. Astrocyty otrzymują sygnały na poziomie synapsy
(oddziaływanie neurotransmitera uwolnionego z zakoń
czenia presynaptycznego neuronu), następnie integrują
informację, czego efektem jest wystąpienie fali wapnio
wej i wydzielenie glutaminianu. Ten zaś oddziałuje na
sąsiadujące neurony na zasadzie pętli sprzężenia zwrot
nego (ryc. 3).
Astrocyty ściśle otaczają większość połączeń synap
tycznych w centralnym układzie nerwowym. Szacuje
się, że w hipokampie (struktura zaangażowana w pro
cesy pamięci i uczenia się) około 57% synaps jest oto
czonych zakończeniami astrocytalnymi. Jest oczywiste,
że astrocyty są odpowiedzialne za pobieranie nadmiaru
neurotransmitera ze szczeliny synaptycznej, natomiast
przez wydzielenie go oddziałują na neurony. Wydzie
lenie glutaminianu przez astrocyt może powodować
lokalne podniesienie stężenia wapnia w sąsiadującym
neuronie. Jest to konsekwencją oddziaływania glutami
nianu przez receptor NMDA (receptor jonotropowy dla
glutaminianu).Wskazuje to na ogromny potencjał dla
przesyłanej chemicznie sygnalizacji pomiędzy siecią
neuronaną i astrocytalną. Jednocześnie dzięki tym me
chanizmom możliwa jest kontrola siły transmisji synap-
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prawdopodobne aby astrocyty mogły regulować pracę
komórek nerwowych przez zmiany we własnym poten
cjale błonowym, uważa się, że m ogą modulować prze
wodnictwo przez połączenia szczelinowe co wywiera
wpływ na ładunek elektryczny zlokalizowany na błonie
neuronu (polaryzcję). Ponieważ astrocyty najczęściej
posiadają bardziej ujemny potencjał błonowy niż neu
rony, ograniczenie komunikacji przez połączenia szcze
linowe powinno prowadzić neurony do depolaryzacji i
podniesienia częstotliwości występowania potencjału
czynnościowego, po uwolnieniu się spod negatywnego
wpływu astrocytów.
Podsum ow anie

Ryc. 3. Wzajemne interakcje pomiędzy siecią neuronalną i
astrocytalną: 1 — wydzielenie neurotransmitera z zakończenia
presynaptycznego neuronu; 2 — oddziaływanie neurotransmi
tera na astrocytalne receptory metabotropowe i wywołanie ka
skady wtórnych przekaźników; 3 — uwolnienie jonów wapnia
z zapasów wewnątrzkomórkowych i podniesienie ich lokalne
go stężenia; 4 — wydzielenie glutaminianu, który może od
działywać na zakończenie postsynaptyczne neuronu

tycznej. Zaobserwowano, iż podczas rozchodzenia się
fali wapniowej transmisja synaptyczna pomiędzy parą
pobliskich neuronów ulega znacznemu osłabieniu. W i
dać stąd, że szczególnie istotna w komunikacji pom ię
dzy neuronami i astrocytami jest rola neurotransmiterów. Jednak komunikacja ta może się również odbywać
przez połączenia szczelinowe utworzone pomiędzy ko
mórkami neuronów i astrocytów. Jakkolwiek jest mało

Rozważania nad występowaniem złożonych inte
rakcji pomiędzy siecią neuronalną i astrocytalną pro
w adzą do spojrzenia na układ nerwowy z zupełnie innej
perspektywy. Oczywiście pozostaje jasne, że neurony
są najistotniejszym elementem w jego funkcjonowaniu,
jednak nie należy tutaj pomijać ważnej roli partnerów w
tańcu: astrocytów. Są one dynamicznymi składnikami
poprawnie działającego mózgu, zdolnymi do modulo
w ania aktywności neuronalnej. Jakkolwiek przeszliśmy
ju ż długą drogę w dążeniu do zrozumienia funkcjono
w ania układu nerwowego, wielką przygodą neurobiologii będzie dalsze poznawanie tajemnic sieci astrocytalnej.
Wpłynęło 13.07.2007
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CHIMERA — STWORZENIE NIE TYLKO MITYCZNE

Miłośnikom, jak również przypadkowym czytelni
kom utworów dotyczących mitologii greckiej, znane
jest nieprzyjazne ludziom, potworne stworzenie, po
tomek Tyfona i Echinidy, będące zlepkiem elementów
różnych, niepasujących do siebie zwierząt. Najczęściej
chimera, bo to o niej mowa, opisywana była jako stwór
o tułowiu lwim lub kozim, dwu głowach kozy i lawa,
ale ze smoczymi skrzydłami i wężowym ogonem. Takie
właśnie stworzenie ugruntowało się w naszej świado
mości i stało synonimem niebezpieczeństwa, zła i nie

przyjaznej ludziom niezwykłości. Jej opis dał, między
innymi, Homer w Iliadzie pisząc:
Chimerę niepokonaną,
która swój ród wywodzi bogów, a nie od ludzi.
Z przodu lwem była, od tyły wężem, a kozą pośrodku,
strasznie ziejącą potężnym, płomiennym ogniem za
głady.
(Iliada 6, 180-182)
Stworzenie to tak dokuczało ludziom, że wreszcie
bogowie zezwolili na jego unicestwienie. Czynu tego
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dokonał Bellerofont na rozkaz króla Licji, Jobatesa. W
swoich zmaganiach z nadzwyczajnym przeciwnikiem
heros posiłkował się nie tylko swoją siłą i wolą boską,
ale również innym mitycznym stworzeniem, uskrzydlo
nym koniem Pegazem — zabił Chimerę, ufając bożym
wyrokom (Iliada 6, 183). Jak widać z tego krótkiego
opisu w mitologii greckiej roiło się od niesamowitych
stworów będących mieszaniną różnych zwierząt a przez
to mających niesamowite umiejętności, przystosowania
i właściwości.
Chimera i inne zwierzęce „składaki” nie są jedynie
dom eną mitologii. Pojęcie chimeryzmu jest znane w
naukach biologicznych a w ostatnich latach robi coraz
większą karierę i coraz częściej spotykamy się z nim
nie tylko w specjalistycznych opracowaniach i donie
sieniach, ale również w literaturze popularnonauko
wej, jak i prasie omawiającej najnowsze osiągnięcia
nauk biologicznych z dziedziny embriologii, genetyki
a ostatnio również medycyny.
Najbardziej ogólna definicja biologiczna mówi, że
chimera jest to organizm składający się z komórek róż
nych genetycznie, pochodzących od odrębnych osob
ników, często nawet różnych gatunków. Przykładowo
stanem chimeryzmu jest celowe przenoszenie pomię
dzy osobnikami komórek, tkanek lub narządów. Two
rzeniem chimer jest w sadownictwie szczepienie drze
wek owocowych a w medycynie przeszczepy tkanek
(transfuzja szpiku lub krwi, transplantacja serca, nerki
i innych narządów). Tego typu działania nie budzą na
szego zaniepokojenia i są traktowane jako ugruntowane
i korzystne metody postępowania rolniczego lub me
dycznego. Nieco inna sytuacja jest w przypadku, gdy
powstają chimery zarodkowe, czyli organizmy wytwo
rzone na drodze łączenia zarodków i uzyskiwania orga
nizmów o niespotykanych cechach i właściwościach.
Chimery zarodkowe m ogą powstawać spontanicz
nie w trakcie rozwoju zarodkowego lub sztucznie, w
wyniku celowych manipulacji komórkami zarodkowy
mi w trakcie badań naukowych. W pierwszym przy
padku ich wykrycie jest trudne i często przypadkowe a
znaczenie biologiczne i mechanizm powstawania nieja
sny i dyskusyjny. Aby go wyjaśnić, jak również poznać
wiele procesów rozwojowych, naukowcy prowadzą
eksperymenty na sztucznym łączeniem zarodków, w
wyniku czego mogą powstawać czasami bardzo dziwne
zwierzęta chimerowe. Przykładowo w 1984 roku wy
hodowano zwierzę nazwane geep powstałe w wyniku
połączenia komórek wczesnych zarodków kozy (goat)
i owcy (sheep).
Pionierem badań, w wyniku których opracowano w
embriologii metody uzyskiwania chimer ssaków, jest
profesor Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej K. Tar
kowski. W swoich badaniach interesował się zagadnie
niami regulacji rozwoju wczesnych zarodków myszy i
w tym celu wykonał liczne eksperymenty, mające po
twierdzić potencjał rozwojowy blastomerów we wcze
snych okresach bruzdkowania. Jednym z wyników było
uzyskanie mysich chimer. W swojej pracy opublikowa
nej w Naturę w 1961 roku opisał metodę polegającą na
połączeniu dwu zarodków myszy w stadium 8 komór
kowym we wspólnej osłonce przejrzystej. Komórki za
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rodkowe wymieszały się i po regulacji rozwoju utwo
rzyły prawidłową blastocystę, z której rozwinęła się
normalna, płodna myszka, ciało której zbudowane było
z różnych genetycznie komórek. Dla zwiększenia efek
tu komórki zarodkowe pochodziły ze szczepów o bia
łym i ciemnym kolorze sierści. Myszka chimera była w
tym przypadku łaciata ciemno/jasna, co odzwierciedlało
skład genetyczny wyjściowych blastomerów. Tego typu
eksperymenty powtarzano wielokrotne uzyskując róż
nego typu zwierzęta chimerowe, jak, miedzy innymi,
wspomnianą poprzednio owco-kozę, czy w przypadku
ptaków kurę z mózgiem przepiórki.
Podobne doświadczenia były podstawą do opraco
wania metod rozwoju zwierząt chimerowych w celu
szybkiego uzyskiwania organizmów transgenicznych.
Metody te, w ogólnym zarysie, polegają na włączaniu
do zarodków komórek macierzystych, odpowiednio
zmodyfikowanych w trakcie hodowli w warunkach in
vitro. Komórki macierzyste wprowadza się do zarod
ka wyjściowego będącego na etapie blastocysty, albo
pomiędzy komórki węzła zarodkowego, albo po jego
usunięciu do jamy blastocysty, tak, aby zastąpiły one
normalne komórki zarodka, z których rozwija się całe
ciało. Efektem takiego zabiegu było uzyskanie chimerowego potomstwa, które mogło być materiałem do
szybkiego wyprowadzania czystych linii o charakterze
transgenicznym, poprzez normalne zabiegi hodowlane i
selekcyjne. Tak uzyskane zwierzęta są cennym materia
łem badawczym między innymi jako modele chorób w
badaniach medycznych prowadzących do poznawania
etiologii zaburzeń przede wszystkim o podłożu gene
tycznym. Badania te zostały wreszcie należycie doce
nione, gdyż stanowiły istotną część osiągnięć badaczy
nagrodzonych w 2007 roku Nagrodą Nobla w dziedzi
nie fizjologii i medycyny.
W przyszłości m ogą być szerzej wykorzystane jako
bioreaktory produkujące substancje chemiczne, np. biał
ka używane jako leki w terapii ludzi, a nawet zwierzęta
będące dawcami narządów i organów dla chorych ludzi.
Eksperymenty naukowe z dziedziny inżynierii embrio
nalnej nie budzą szczególnych obaw etycznych i moral
nych, o ile nie dotyczą zarodków człowieka. Ich użycie
i przeprowadzane na nich manipulacje nie są już tak
jednoznacznie oceniane przez bioetyków. Przykładem
takiego eksperymentu było podanie przez chińskich
naukowców w 2003 roku informacji o połączeniu za
rodków mysich z pierwotnymi komórkami uzyskanymi
ze skóry człowieka. Zarodki takie będące chimerą mysio-ludzką rozwijały się w warunkach in vitro, jednak
na etapie blastocysty zostały zniszczone a uzyskane z
nich komórki posłużyły do prób wyhodowania ludzkich
komórek macierzystych.
Organizmy określane mianem chimer powstają rów
nież w naturalnych warunkach podczas rozrodu zwie
rząt (opisano takie przypadki u bliźniąt bydła i małp
marmozet), jak również człowieka. W chwili obecnej
uważa się, że chimery m ogą uformować się, między
innymi, jako wynik zapłodnienia komórki jajowej dwo
ma plemnikami i następnie nieprawidłowego łączenia
się przedjądrzy i skomplikowanych błędów procesu
bruzdkowania. Możliwość ta jest bardzo mało praw
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dopodobna a nawet negowana przez większość em 
briologów badających zapłodnienie i wczesny rozwój;
jest ona również trudna do wytłumaczenia na gruncie
genetycznym. Najczęściej przyjmuje się, że organizmy
typu chimerowego pow stają w wyniku samoistnego łą
czenia się zarodków na różnym etapie rozwoju a przed
wszystkim wymiany komórek pomiędzy zarodkami, a
nawet zarodkami a matką. Te dwa ostatnie przypadki
są opisywane i zachodzą prawdopodobnie na większą
skalę u człowieka. Wydaje się jednak, że wyjątkowość
zjawiska wynika z trudności badawczych i diagnostycz
nych, gdyż wykrycie chimeryzmu komórek organizmu
wymaga najczęściej bardzo dokładnej i rozległej anali
zy genetycznej z zastosowaniem szczegółowych badań
DNA, co w przypadku braku wyraźnych wskazań do ich
przeprowadzenia nie jest przecież w praktyce medycz
nej rutynowo wykonywane. Zjawisko rozległego chi
meryzmu człowieka opisywano w literaturze światowej
niezbyt często, bo do roku 2003, jak podaje New Scientist, jedynie w około 30 przypadkach, niemiej jednak
ilość zdumiewających doniesień na ten temat rośnie z
roku na rok. Obok rozległego chimeryzmu zarodkowe
go, ludzie m ogą być jego szczątkową, naturalną form ą
nazywaną mikrochimeryzmem płodowo-matczynym.
Zagadnienie to będące przedmiotem badań medycyny
zostanie opisane w dalszej części artykułu.
Zadziwiający przypadek, jak piszą autorzy donie
sienia, pierwszy w historii w medycyny, który może
być podstaw ą do weryfikacji poglądów dotyczących
możliwości nie tylko powstawania organizmów chimerowych, ale również bliźniąt u człowieka, opisano w
Humań Genetics w 2007 roku. W klinice pediatrycznej
w Phoenix w USA badano dwójkę dzieci, na pierwszy
rzut oka bliźniąt dwuj ajowych, chłopca i dziewczyn
kę. Dzieci wykazywały prawidłowy rozwój, chłopiec
był morfologicznie całkowicie prawidłowy, jednak
jego siostra wykazywała duże odchylenia w budowie
narządów rozrodczych. W toku jej badań okazało się,
że jest hermafrodytą, czyli posiada nie tylko nietypo
we zewnętrzne narządy rozrodcze, ale również jedno
cześnie jądra i jajniki. Oba gruczoły, w jej przypadku,
wydawały się być prawidłowo zbudowane i zdolne do
gametogenezy. Badania cytogenetyczne wykazały, że
zarówno wykazująca objawy chorobowe dziewczynka,
jak i pozornie zdrowy chłopiec, są chimerami składają
cymi się komórek zawierających dwa chromosomu X,
jak również zawierających chromosom X i chromosom
Y. Metodami genetyki molekularnej ustalono równo
cześnie, że wszystkie geny chromosomów X, i inne so
matyczne geny matczyne obu dzieci, są pochodnymi od
matki i prawdopodobnie wywodzą się z jednej komórki
jajowej. Najbardziej interesujące i niezwykłe było to, że
geny ojcowskie pochodziły od dwu różnych plemników.
Dzieci wywodziły się więc z jednej komórki jajowej
zapłodnionej dwoma plemnikami. Możliwość rozwoju
triploidalnych zarodków jest jednak z punktu widzenia
embriologii i genetyki niemożliwa. Jak więc mogło
dojść do tak niezwykłego rozwoju i porodu? Wydaje
się, że jedynym możliwym, choć mało prawdopodob
nym, sposobem takiego rozwoju jest sytuacja, w której
doszło do aktywacji komórki jajowej, dokończenia jej
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podziału mejotycznego i podziału na dwa haploidalne
blastomery i w tym momencie dopiero, do obu tak ufor
mowanych komórek, mogły wniknąć niezależnie dwa
plemniki. Początkowo zarodek mozaikowy rozwijał się
jako wspólna grupa różnych genetycznie komórek, jed 
nak po pewnym czasie musiał ulec rozdziałowi i nie
zależnie rozwijające się zarodki uformowały organizm
zdrowego chłopca oraz jego upośledzonej siostry. Płeć
dziecka w tym przypadku była zależna od proporcji
komórek zawierających chromosomy XX i XY. Czy
taki zbieg okoliczności miał miejsce nie zostało jed 
noznacznie udowodnione. Jednak opisany przypadek
stanowi ciekawy i ważny przyczynek do poznania me
chanizmów kierujących wczesnym rozwojem człowie
ka. Jest on, w chwili obecnej, incydentalny i wymaga
potwierdzenia przede wszystkim eksperymentalnego,
przy pomocy badań nad modelowymi zwierzętami in
żynierii embrionalnej, np. myszami.
Interesującym a zarazem ważnym z punktu widze
nia medycznego zjawiskiem możliwości mieszania
się komórek różnych organizmów jest tzw. mikrochimeryzm płodowo-matczyny. Powstaje on w wyniku
m ożliwości przechodzenia do krwi matki komórek lub
wolnych kwasów nukleinowych rozwijającego się w
jej łonie dziecka. M oże to przebiegać w każdej ciąży
a komórki płodowe w krwi lub innych organach matki
pozostają i są wykrywane nawet przez wiele lat. Taki
chimeryzm osobniczy jest zjawiskiem fizjologicznym i
może dotyczyć komórek zarówno żeńskiego jak i mę
skiego zarodka oraz płodu. Komórki męskie z chromo
somem Y obserwowano u około 50 do 70% zdrowych
kobiet będących wcześniej w ciąży z płodem męskim.
Co ciekawsze, ten typ chimeryzmu zauważono również
u kobiet nieposiadających syna. W medycynie opisano
odwrotną sytuację, kiedy to komórki matki przenikały
do krwi płodu i utrzymywały się u potomstwa po uro
dzeniu. Zjawisko takiego mikrochimeryzmu wydaje się
być obojętne biologicznie dla zdrowia. Jednak może
ono być również niekorzystne, gdyż jak się przypusz
cza, obecność obcych komórek może u kobiet stanowić
przyczynę chorób o podłożu autoimmunologicznym.
Wielokrotnie stwierdzono, że ze strony płodu do krwi
matki najłatwiej przemieszczają się komórki hematopoetyczne: macierzyste komórki krwiotwórcze, wstępnie
zróżnicowane erytroblasty oraz limfocyty. Przechodzą
one przez barierę łożyskową dzięki zdolności do ruchu
i lokalizują się w układzie krążenia, gdzie m ogą być
wykrywane. Według różnych doniesień ich liczebność
może wahać się od kilku do kilkunastu w 1 ml pobranej
krwi kobiety. Obok nich, na takie zachowanie podatne
są inne komórki macierzyste pochodzenia mezenchymalnego oraz komórki trofoblastyczne. Przenikają one
na stronę matki w wyniku złuszczania się powierzch
ni kosmków łożyskowych. Podstawą tego procesu jest
zaburzona apoptoza komórek, prowadząca normal
nie do regeneracji kosmków ulegających destrukcji w
trakcie przebiegu ciąży. Fragmenty trofoblastu w krwi
obwodowej matki a płodowe komórki mezenchymalne
w czerwonym szpiku kostnym stwierdzane są jedynie
sporadycznie.
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Od momentu odkrycia zjawiska mikrochimeryzmu
matczyno-płodowego lekarze zastanawiają się nad zna
czeniem oraz możliwością wykorzystania diagnostycz
nego tego zjawiska. Stwierdzono, że transfer komórek
płodowych na stronę matki zwiększa się w przypadku
patologii ciąży. Pojawienie się obcych genetycznie i
immunologicznie komórek, np. trofoblastycznych w
organizmie kobiety może prowadzić do zmian choro
bowych o podłożu immunologicznym. Pierwsze do
niesienia, jeszcze w latach 60. sugerowały, że komórki
trofoblastyczne lokalizujące się w płucach ciężarnych
kobiet m ogą prowadzić do ciężkiego zaburzenia, ja 
kim jest stan przedrzucawkowy (zaburzenia regulacji
ciśnienia tętniczego krwi), zagrażający utrzymaniu
ciąży a nawet w skrajnym przypadku jego pogłębienia,
prowadzącym do śmierci ciężarnej kobiety. Próbowa
no powiązać zjawisko mikrochimeryzmu z mającymi
podłoże immunologiczne chorobami tarczycy, np. autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy — typu Hashimoto. Wyniki badań, w tym przypadku, są rozbieżne.
Do innych zaburzeń, którym statystycznie częściej ule
gają ciężarne kobiety a przyczyną jako jedną z wielu,
jest obecność w ich ciele komórek płodowych należą:
zapalenie ślinianek, reumatoidalne zapalenie stawów,
choroby związane z powstawaniem twardziny ukła
dowej i inne o podłożu autoimmunologicznym Jednak
ze względu na niepełne dane nie można jednoznacznie
wskazać mikrochimeryzmu kobiety jako podstawowej
przyczyny rozwoju wymienionych, jak również innych,
sugerowanych w pojedynczych doniesieniach, stanów
chorobowych.
Obok niekorzystnych efektów mikrochimeryzmu
lekarze zastanawiają się nad możliwościami pozytyw
nego jego wykorzystania. Jedną z możliwości jest uży
cie komórek płodowych obecnych w krwi matki do dia
gnostyki prenatalnej płodu. Wyizolowane z pobranej od
matki krwi obwodowej komórki, tożsame genetycznie
z rozwijającym się w jej macicy płodem, mogłyby być
doskonałym materiałem do określenia jego zdrowot
ności, bez konieczności użycia do zdobycia materiału
do badań ryzykownych metod inwazyjnych, grożących
uszkodzeniem delikatnego płodu lub innymi powikła
niami ciąży. Jednak takie rozwiązanie nie jest jeszcze w
chwili obecnej możliwe a jedynie testowane. Przyczy
nami trudności są mało wydajne metody uzyskiwania
komórek płodowych, jak również niejednoznaczność

ich pochodzenia. W chwili obecnej nie jest możliwe do
definitywnego ustalenia, czy uzyskane komórki są po
chodnymi aktualnie rozwijającego się płodu, czy może
pozostałościami po poprzedniej ciąży a nawet zarod
kach, które rozpoczęły rozwój, lecz z różnych przyczyn
obumarły przed rozwinięciem się objawów widocznej
ciąży. Badania udoskonalające procedur uzyskiwania
oraz identyfikacji komórek są intensywnie prowadzone
i wydaje się, że po ich dopracowaniu medycyna uzyska
jeszcze jedno doskonałe źródło materiału badawczego
używanego do bezinwazyjnej, nie stwarzającej płodowi
i matce zagrożeń, diagnostyki przedurodzeniowej.
Zastanawiające jest pytanie o możliwość terapeu
tycznego wykorzystania komórek płodowych, zwłasz
cza macierzystych, pozostających w krwi matki po
urodzeniu dziecka. Pojawiła się sugestia, że m ogą one
być swoistym posagiem leczniczym, możliwym do wy
korzystania w krytycznym momencie. Jedną z hipotez
testowanych w medycznie jest możliwość leczenia u
dzieci cukrzycy tupu 1. Choroba, w obecnym momencie
nieuleczalna, polega na wczesnym, już w okresie dzie
ciństwa, zamieraniu komórek beta trzustki tak, że nie
produkuje ona insuliny i pacjenci są skazani na stałe jej
przyjmowanie. Pojawiły się sugestie mówiące o moż
liwości odtwarzania tych komórek z macierzystych, a
źródłem ich mogłyby być nie komórki chorego dziecka,
ale jego macierzyste, przetrwałe w organizmie matki. Po
wyizolowaniu z jej krwi i namnożeniu podane choremu
powinny kolonizować trzustkę zastępując zwyrodniałe,
wznawiając produkcję insuliny poprawiać stan chorego
a nawet prowadzić do jego wyleczenia. Chociaż pewne
obserwacje wskazują na taką możliwość postępowania,
to jednak do chwili obecnej pomimo intensywnych ba
dań i prób podejmowanych w tym kierunku nie udało się
potwierdzić doświadczalnie sugerowanej hipotetycznie
metody leczenia tego groźnego i rozprzestrzeniającego
się schorzenia. Jednak rozwój technik genetycznych i
molekularnych pozwala na umiarkowany optymizm.
Być może, w przyszłości chimery zamiast straszyć i
wywoływać niepokój będą służyły zdrowiu człowieka.
Wpłynęło 2.11.2007
Dr hab. Leopold Śliwa pracuje w Zakładzie Biologii Rozwoju
Człowieka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.
________e-mail: leosliwa@cm-uj.krakow.pl_______________
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CHEMIA MIŁOŚCI — KOCHAMY SERCEM CZY MÓZGIEM?

M iłość nie je s t miłością w pełnym rozkwicie,
je śli ten, kto j ą nosi w sercu, nie je s t gotowy za nią
umrzeć, albo jeśli
to uczucie nie je s t w stanie przywrócić do życia
tego, kto umarł.
Tang Xianzu, 1598
Miłość to reakcja chemiczna
Greta Garbo
Miłość towarzyszy ludziom od wieków, uskrzydlała
artystów, zmieniała losy nie tylko jednostek, ale i naro
dów. Miłość — zjawisko, którego nie potrafimy w peł
ni opisać, stosunkowo niedawno stała się przedmiotem
badań naukowych. Powolutku, krok po kroku, zaczyna
m y rozumieć, co się dzieje w naszym organizmie, gdy
trafia w nas strzała Kupidyna. Terminy romantyczne
zaczynają ustępować m iejsca nazwom związków che
micznych i procesów behawioralnych. Coraz częściej
0 miłości m ówi się jako o bardzo złożonym, wieloeta
powym procesie neurochemiczno-behawioralnym, któ
ry — szczególnie w początkowych fazach — m a wiele
cech wspólnych z uzależnieniem.
Czym jest neurochemia miłości? Czy istnieje neurochemiczny program zakochiwania się i odkochiwania?
W artykule tym spróbujemy częściowo udzielić odpo
wiedzi na powyższe pytania.
M iłość niejedno ma im ię i jest opisyw ana przez
niejedną teorię
W g Roberta Stemberga w poszczególnych etapach
miłości w różnym stopniu w spółgrają ze sobą namięt
ność, intymność i zaangażowanie. Namiętność oznacza
przeżywanie silnych emocji, zarówno pozytywnych,
jak i negatywnych, którym towarzyszy bardzo duża
motywacja do połączenia się z obiektem miłości. Po
czątkom zakochiwania się towarzyszą wielkie namięt
ności, pozostające poza sferą rozumu, wymykające
się spod świadomego kierowania. Szybko w zrastają i
równie szybko znikają. N a intymność (bliskość) skła
dają się przeżywanie szczęścia w obecności partnera
1 z jego powodu, wzajem ne dzielenie się odczuciami,
przeżyciami, dobrami materialnymi; wzajemne zrozu
mienie i szacunek, pragnienie i dbanie o dobro partnera.
W początkowym etapie miłości bliskość jest niewielka,
stopniowo narasta wraz z czasem trwania związku, a
następnie powoli się zmniejsza. Zaangażowanie ma na
celu przekształcenie miłości w trwały związek i utrzy
manie go przez jak najdłuższy okres czasu. Po podjęciu
przez parę decyzji o wspólnym życiu zaangażowanie
stopniowo narasta. W g Stemberga w miłości przecho
dzimy od bardzo burzliwej fazy zakochania, poprzez
fazę romantycznych początków (gdy rozbudzeni na
m iętnością partnerzy zaczynają się częściej spotykać),

fazę związku pełnego, fazę związku przyjacielskiego,
aż do fazy związku pustego, który zazwyczaj kończy
się rozpadem.
Intensywna romantyczna miłość to uniwersalne
zjawisko występujące w różnych kulturach na całym
świecie. W badaniach przeprowadzonych na 166 spo
łeczeństwach Jankowiak i Fischer znaleźli dowody na
gorącą miłość w 147 spośród nich. W przypadku po
zostałych 19 społeczeństw, antropolodzy, nie umiejąc
zadać odpowiednich dla danej kultury pytań, po prostu
nie uzyskali odpowiedzi.
M iłość — co nam w mózgu gra?
Gdy miłość uderza w nas jak przysłowiowy grom
z jasnego nieba wchodzimy w tzw. ostrą fazę zako
chania się, w której uczucie do drugiej osoby decyduje
o całokształcie naszego zachowania i myślenia. Cały
świat wiruje wokół nas i pulsuje nowym pięknem oraz
doznaniami. Kolory są głębsze i bardziej intensyw
ne, zapachy ostrzejsze, podejmujemy nowe wyzwa
nia... Nie odczuwamy ani potrzeby snu, ani potrzeby
jedzenia. Miłość popycha nas zarówno do czynów
heroicznych jak i szatańskich. Faza ta ma wiele cech
wspólnych z uzależnieniem. Pełna namiętności miłość
przypomina uzależnienie od narkotyku i wykorzystuje
ten sam układ neuronalny w mózgu — układ nagrody.
Przez mózg osoby zakochanej przetacza się prawdzi
wa burza neurochemiczna, a głównymi aktorami w tym
spektaklu miłości są neuroprzekaźniki i hormony.
Adrenalina i noradrenalina — to one odpowiadają
za to, że na widok ukochanej osoby szybciej bije nam
serce, rośnie ciśnienie tętnicze krwi, pocimy się, odczu
wamy suchość ust i drżenie rąk. Noradrenalina działając
w obrębie mózgu zwiększa naszą aktywność, czujność,
wywołuje bezsenność, wyostrza zmysły, zmniejsza ape
tyt i ułatwia zapamiętywanie nowych bodźców.
Fenyloetyloamina („cząsteczka miłości”) — zwią
zek o budowie i działaniu zbliżonym do amfetaminy.
Fenyloetyloamina występuje w czekoladzie (a zatem
obdarowywanie ukochanej osoby czekoladkami jest
w pełni racjonalnym zachowaniem), ale jest również
obecna w naszym mózgu — produkowana w śródbłonku drobnych naczyń krwionośnych i w zakończeniach
neuronów katecholaminergicznych. Powoduje euforię i
zwiększa popęd płciowy. Przypuszcza się, że uwalnia
jąc dopaminę może odgrywać rolę we wczesnym eta
pie zakochiwania się. Anegdotycznie mówi się, że to
dzięki fenyloetyloaminie zakochani odczuwają „motyle
w brzuchu”. Niektórzy kochankowie uzależniają się od
fenyloetyloaminy, a ponieważ jej poziomy są najwyż
sze na początku znajomości, często zm ieniają partne
rów chcąc uzyskać to najsilniejsze działanie związku.
Podwyższone poziomy fenyloetyloaminy obserwuje się
z reguły w czasie pierwszych 2 -4 lat trwania związku.
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W późniejszym okresie spadają, a dodatkowo w wyniku
rozwoju tolerancji, zmniejsza się nasza wrażliwość na
tę substancję.
Dopamina — czołowy bohater. Bez dopaminy nie
możliwe byłoby nie tylko zakochanie się, ale również
wpadnięcie w sidła nałogu (narkotykowego, alkoholo
wego, hazardu, gier komputerowych). Dopamina jest
niezwykle ważnym neuroprzekaźnikiein w mózgu,
uczestniczącym w kontroli emocji, myślenia, nastro
jów, oraz motoryki ruchowej. Zaburzenia w transmisji
dopaminergicznej leżą u podłoża m.in. schizofrenii, ma
nii, zespołu ADHD, choroby Parkinsona, czy choroby
Huntingtona. Uczucie przyjemności, euforii, szczęścia,
fruwania w chmurach, jakie odczuwamy będąc zako
chani (a w szczególności w czasie aktu seksualnego),
zawdzięczamy głównie dopaminie, działającej w ob
rębie tzw. układu nagrody znajdującego się głęboko w
mózgu i stanowiącego mały fragment układu limbicznego. To układ limbiczny jest miejscem, gdzie rodzą
się emocje, impulsy, pożądanie, pragnienia. To właśnie
tutaj rodzi się i umiera miłość.

Ryc. 1. W zakochaniu się, podobnie jak w uzależnieniu, klu
czową rolę odgrywa układ nagrody i neuroprzekaźnik dopa
mina. Główne struktury mózgowe tworzące układ nagrody:
obszar brzuszny nakrywki i jądro półleżące przegrody (kolor
fioletowy), jądra migdałowate (zielone), oraz kora przedczołowa (szara)

Ewolucyjnie układ nagrody wykształcił się po to,
aby nagradzać te zachowania, które zwiększają szanse
przeżycia, bądź przekazania genów (co z punktu widze
nia przetrwania gatunku jest absolutnie kluczowe). W
centrum układu nagrody znajduje się obszar brzuszny
nakrywki, w którym występują neurony wysyłające
wypustki do jądra półleżącego przegrody, zespołu ją 
der migdałowatych i kory przedczołowej. Bodźce fizjo
logiczne, takie jak np. seks, jedzenie, czy picie wody,
prowadzą do wzrostu aktywności neuronów dopaminergicznych w obszarze brzusznym nakrywki i, w kon
sekwencji, zwiększonego uwalniania dopaminy z ich
zakończeń. Zjawisko to możemy obecnie obserwować
stosując funkcjonalne techniki obrazowania mózgu.
Pobudzenie receptorów dopaminowych w strukturach
układu nagrody powoduje silne uczucie przyjemności i
wprowadza nas w miły nastrój. Podobne efekty obser
wujemy po zażyciu narkotyków, środków psychostymulujących, po wypiciu alkoholu, wówczas gdy „jednoręki
bandyta” wypluwa ze swojego wnętrza garść żetonów.
O dopaminie mówi się, że jest nośnikiem informacji
„muszę to mieć, muszę to zdobyć”, bez względu na to,
co oznacza osiągnięcie celu. To dopamina sprawia, że
pragniesz ukochanej osoby. Kokaina, która hamując
wychwyt zwrotny dopaminy do neuronów zwiększa
ilość neuroprzekaźnika mogącego działać na receptory,
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nasila odczuwanie doznań seksualnych. Bardzo szybko
uczymy się kojarzyć bodziec z psychologicznym skut
kiem. Motywuje nas to do dalszych działań premiowa
nych przez układ nagrody. Im więcej dopaminy uwal
nia się pod wpływem bodźca tym silniej jest pobudzany
układ nagrody i tym większej nagrody oczekujemy.
Dla przykładu zjedzenie posiłku wysokokalorycznego
prowadzi do znacznie większego podniesienia poziomu
dopaminy w układzie nagrody niż zjedzenie posiłku niskokalorycznego. Dlatego mając do wyboru czekoladę
i brukselkę, jemy czekoladę. Długotrwałe pobudzenie
układu nagrody prowadzi z czasem do wytworzenia
tolerancji. Sądzi się, że zjawisko to leży, przynajmniej
częściowo, u podłoża wygaszania żaru miłości. Niektó
rzy badacze sugerują, że gdy namiętność uczuć będąca
wynikiem działania fenyloetyloaminy i dopaminy wy
gasa, mózg zaczyna produkować więcej endorfin, które
dają uczucie pogody ducha i bezpieczeństwa.
Badania funkcjonalnego obrazowania mózgu tech
niką rezonansu magnetycznego osób zakochanych,
którym pokazywano zdjęcia partnera prezentowały
„intensywne świecenie” neuronów dopaminergicznych
układu nagrody porównywalne do efektu obserwowa
nego po zażyciu heroiny czy kokainy.
Serotonina to kolejny neuroprzekaźnik z labora
torium miłości. Wpływa na nastrój, odczuwanie lęku,
jakość naszego snu, apetyt, zachowania seksualne. Za
burzenia w ośrodkowej transmisji serotoninergicznej
leżą u podłoża manii, depresji, stanów lękowych i fobii,
zachowań agresywnych, bulimii. Niskie poziomy sero
toniny zwiększają popęd płciowy, a wysokie go zmniej
szają. Wiemy już, że w mózgach osób, które wpadły
w sidła miłości poziomy serotoniny spadają, a gorąca i
namiętna miłość może obniżyć poziom tego neuroprze
kaźnika nawet do wartości obserwowanych u pacjen
tów z zespołem obsesyjno-kompulsywnym. To dlatego
nie możemy uciec od ciągłego myślenia o ukochanej
osobie, wysyłamy jej jeden SMS lub e-mail za drugim
i ciągle sprawdzamy (nawet w środku nocy), czy przy
szła odpowiedź. Chorzy z zazdrości tropimy partnera.
Tracimy także apetyt, źle śpimy.
Kortyzol — hormon produkowany przez nadner
cza, który uczestniczy m.in. w odbudowaniu równowa
gi homeostatycznej zaburzonej przez stres. Wiemy jak
stresogenne jest tworzenie nowych kontaktów społecz
nych. U osób zakochanych wzrasta produkcja i sekrecja
kortyzolu, a poziomy tego hormonu wracają do normy
dopiero w ustabilizowanej fazie związku.
Oksytocyna (grec. szybki poród) — hormon, bez
którego nie moglibyśmy się zakochać. Oksytocyna
nazywana jest „hormonem scalającym pary”, „hormo
nem przytulania się”, czy „hormonem bezwarunkowej
miłości”. To oksytocyna odpowiada za wieloletnią,
ogrzewającą serca miłość, pogłębia uczucie wzajemne
go przywiązania i zaufania partnerów, cementuje także
więzi tworzące się pomiędzy m atką a noworodkiem.
Antropolodzy sądzą, że ewolucyjnie zachowana rola
oksytocyny polega właśnie na scalaniu rodziny.
Oksytocyna, podobnie jak i wazopresyna, powsta
je w podwzgórzu, skąd jest przenoszona do tylnego
płata przysadki i tam oczekuje na sygnał do sekrecji.
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Oksytocyna jest uwalniana w czasie orgazmu (osiąga
jąc najwyższe stężenie we krwi po 30 min.), u karm ią
cej matki na widok niemowlęcia lub głos jego płaczu,
w czasie przytulania, masażu. Hormon ten wywołuje
skurcze porodowe i wytrysk mleka. Oksytocyna działa
jąc w obrębie mózgu zmniejsza odpowiedź organizmu
na stres, wycisza, zmniejsza zachowania poszukiwania
bodźców „nagradzających” (u szczurów uzależnionych
od kokainy, morfiny lub heroiny podanie oksytocyny
zmniejszało „zażywanie” przez zwierzęta narkotyków
i zmniejszało objawy odstawienia).
Wazopresyna — to drugi hormon scalający związki
kochających się par, nazywany „hormonem monogam ii”. Wazopresyna działając na obwodzie kontroluje
wchłanianie zwrotne wody w nerkach i objętość w y
dalanego m oczu (stąd jej nazwa „hormon antydiuretyczny”), oraz kurczy mięśnie gładkie naczyń krwio
nośnych. W czasie pobudzenia płciowego dochodzi
do wzrostu poziomu krążącej we krwi wazopresyny. U
samców wazopresyna jest także współodpowiedzialna
za agresywne zachowania wobec innych samców.
H istoria o dozgonnej m iłości na prerii i
przem ianie Don Juana w w iernego partnera
Tylko 3-5% gatunków ssaków to monogamiści. Do
grupy tej należy nornik preriowy Microtus ochragaster
— gryzoń o długości 13-17 cm, o małych uszach (grec.
microtus) i żółtym brzuszku (grec. ochragaster), za
mieszkujący trawiaste obszary Ameryki Północnej, od
środkowej Kanady po Oklahomę i od Gór Skalistych po
Zachodnią Wirginię.
Gdy pan nornik po raz pierwszy posiądzie seksual
nie panią nornicę dochodzi do zmian w jego myśleniu i
zachowaniu. Od tej pory będzie zawsze się starał prze
bywać blisko niej, nawet wówczas, gdy w pobliżu krę
cą się inne atrakcyjne samiczki, a gdy urodzą się małe
nom iki będzie jej pomagał w opiece nad potomstwem
— czyszcząc je, ogrzewając własnym ciałem zwinię
tym wokół nich.... Związek pomiędzy nornikami pre
rio wymi jest dozgonny, a po utracie partnera zwierzęta
te najczęściej żyją dalej w osamotnieniu. Nornik łąko
wy i nornik górski, bliscy kuzyni naszego bohatera, to z
kolei lekkoduchy i Don Juani, których ekscytuje zapach
każdej samiczki, a pojęcie opieki ojcowskiej jest im cał
kowicie obce. Czym można tłumaczyć tak daleko idące
różnice w zachowaniu u gatunków tak bliskich taksono
micznie? Zgromadzone dotychczas dane doświadczal
ne w skazują na kluczow ą rolę dwóch dziewięcioaminokwasowych peptydów, wazopresyny i oksytocyny,
w tworzeniu i stabilizacji związków monogamicznych.
Wstrzyknięcie oksytocyny lub wazopresyny bezpośred
nio do mózgu nornika preriowego, zarówno samca jak i
samicy, nasilało łączenie się ich w pary, nawet w sytu
acji, gdy nie doszło do kopulacji. Z drugiej strony, za
blokowanie receptorów dla tych peptydów po kopulacji
prowadziło do silnego osłabienia powstałej już więzi
między partnerami. Oksytocyna odgrywa w iększą rolę
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u samic, a wazopresyna u samców. Badania przeprowa
dzone na nornikach łąkowych i górskich pokazały, że
obecność wazopresyny i oksytocyny w mózgu to jesz
cze za mało, aby uczynić z nich monogamistów. Zain
teresowano się zatem receptorami dla tych peptydów.
Okazało się, że gęstość receptorów dla oksytocyny w
mózgu (konkretnie w strukturach limbicznych wcho
dzących w skład układu nagrody: jądrze półleżącym
przegrody, jądrze migdałowatym, jądrze łożyskowym
prążka końcowego) nornika preriowego jest znacznie
większa niż u nornika górskiego. Ponadto, nornik pre
riowy w porównaniu ze swoimi kuzynami miał znacz
nie więcej receptorów dla wazopresyny (typu „V I a”) w
jądrze migdałowatym i gałce bladej. O tym, jak ważną
rolę w tworzeniu więzi partnerskich odgrywają recepto
ry dla neuropeptydów, przekonały nas badania przepro
wadzone przez zespół dr L. Younga z Emory University
w Atlancie (USA), wykorzystujące technikę transferu
genu przy pomocy wektora wirusowego. N om iki łąko
we, w mózgu których doszło do ekspresji receptorów
wazopresyny „V I a” na poziomie porównywalnym do
ekspresji u nornika preriowego, zmieniły swoje dotych
czasowe zachowania seksualno-partnerskie i zaczęły
żyć jak wierni współmałżonkowie.
C zy to m iłość jest ślepa czy to nasz um ysł zostaje
„zaślepiony” przez m iłość?
Zawsze je s t trochę szaleństwa w miłości.
Ale zawsze je s t jakaś przyczyna szaleństwa
F.W. Nietzsche
Zakochani często w idzą zalety ukochanej osoby w
sposób wyolbrzymiony, nie zauważają natomiast jej
wad. M iłość rządzi się swoimi prawami i jest irracjo
nalna, albowiem osoba zakochana zatraca zdolność do
właściwej oceny partnera i jego zachowań. Nie oznacza
to bynajmniej utraty zdolności do prawidłowej oceny
innych osób, zjawisk czy procesów. Funkcjonalne ob
razowanie mózgów osób zakochanych pokazało, że
wzrostowi aktywności neuronów w układzie nagrody
towarzyszy wybiórcze (w odpowiedzi na obraz ukocha
nej osoby) zmniejszenie aktywności w obszarach mó
zgu odpowiedzialnych za racjonalne myślenie — korze
czołowej, korze ciemieniowej i środkowej korze skro
niowej. Euforia i utrata zdolności do prawidłowej oce
ny osoby zakochanej, postrzegane są przez innych jako
objawy szaleństwa. To jest ta odmiana szaleństwa, która
uskrzydla artystów, i o której pisał Platon, że jest darem
Boga, podczas gdy inne zmysły są tylko ludzkie.
Wpłynęło 18.02.2008
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Michał WOZNIAK (Wrocław)

CZYM JEST HOMO SAPIENS W ŚWIETLE SOCJOBIOLOGII?

„Camus stwierdził, że jedyną poważną kwestią fi
lozoficzną jest samobójstwo. Zdanie to, nawet w swym
dosłownym znaczeniu, jest błędne. Biolog zajmujący
się problemami fizjologii i historii ewolucyjnej zdaje
sobie sprawę, że samoświadomość jest kształtowana i
kontrolowana przez ośrodki emocjonalne mózgu, zlo
kalizowane w podwzgórzu i w obrębie układu limbicznego. Wszystkie emocje docierające do naszej świado
mości — nienawiść, miłość, poczucie winy, gniew i inne
— wypływają właśnie z tych ośrodków. (...) Struktury
te wyewoluowały w wyniku doboru naturalnego. Nale
ży dołożyć wszelkich starań, by te proste biologiczne
twierdzenie wytłumaczyć etykom, a nawet epistemologom, wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami.” 1
Tak zaczyna się polskie wydanie Socjobiologii
Edwarda O. Wilsona — znanego amerykańskiego en
tomologa, uważanego za „ojca socjobiologii”, autora
wielu kontrowersyjnych książek popularyzujących
tę dyscyplinę nauki. Czy znaczy to, że w świetle so
cjobiologii jesteśm y jedynie bezwolnymi automatami
sterowanymi wyłącznie przez biologiczną strukturę,
jak ą jest nasz mózg, ukształtowaną w długim procesie
ewolucji i wyselekcjonowaną przez dobór naturalny?
Gdzie w takim razie jest miejsce na wolną wolę, odpo
wiedzialność osobistą, duszę, Boga i wiele innych po
jęć, bez używania których nie potrafimy myśleć o nas
samych i które uważamy, że są przynależne tylko czło
wiekowi, decydując o jego wyjątkowości wśród innych
gatunków zwierząt?
Socjobiologiczny punkt widzenia na ludzi niesie
dość ponure przesłanie, nie tylko strącając człowieka z
piedestału, na którym on sam siebie ustawił, zabierając
przy tym wszelką nadzieję, jak ą zawsze się żywił i któ
ra pozwalała mu przetrwać, ale także zmuszając go do
rewizji wielu zasad etyki, norm moralnych i kodeksów
prawnych, jakie wytworzył w miarę rozwoju cywiliza
cyjnego. W świetle socjobiologii człowiek jest jednym
z wielu gatunków zwierząt, jakie wyewoluowały od
początku istnienia życia na ziemi. Jednostką doboru
naturalnego jest jednak nie on sam jako osobnik, tylko
geny. Te geny, które są odpowiedzialne za powstawanie
określonych cech anatomicznych i zachowaniowych,
sprzyjających sukcesowi reprodukcyjnemu osobnika
będącego ich nosicielem, a tym samym przekazaniu
większej liczby swoich kopii następnemu pokoleniu,
rozprzestrzeniają się w populacji, w efekcie czego co
raz liczniej pojawiają się jednostki wyposażone w te
właśnie cechy. Richard Dawkins ukuł nawet określenie
„samolubny gen”, próbując wyjaśnić egoizmem genów
nie tylko ewolucję biologiczną, ale także kulturową
człowieka. Nawiązuje do niego, wprowadzone również
przez Dawkinsa, pojęcie memu, oznaczającego każdą
samopowielającą się jednostkę informacji, której gen
1 E.O. Wilson, Socjobiologia. Wydanie popularnonaukowe, Zysk i S-ka
Wydawnictwo, Poznań, 2000, s. 14.

jest jedną z form, tyle że zakodowaną za pom ocą bia
łek.
Tezę, że człowiek stanowi integralną część świata
żywego, będąc zwieńczeniem długiego i bezcelowego
procesu ewolucji życia na Ziemi, wysunął już Karol
Darwin w połowie XIX w. Równocześnie przypuszczał
on, że musi istnieć jakiś mechanizm dziedziczenia, w
wyniku którego cechy osobników są przekazywane z
pokolenia na pokolenie, a niewielkie ich zmiany powo
dują ewolucję. Dopiero w latach 30. i 40. XX w. nastą
piło połączenie darwinowskiej teorii ewolucji na drodze
doboru naturalnego ze stworzoną przez Grzegorza Men
dla teorią dziedziczenia genetycznego. W latach 60. XX
w. Wiliam D. Hamilton zaproponował rewizję tej teorii,
którą nazwał teorią dostosowania łącznego. Zgodnie z
nią, jednostką doboru naturalnego nie jest — tak jak
wcześniej przypuszczano — osobnik czy gatunek, ale
pojedynczy gen. Z połączenia tej i jeszcze kilku innych
teorii narodziła się w latach 70. socjobiologia, bardziej
jednak znana pod nazwą „teoria samolubnego genu”,
dzięki opublikowanej w 1976 r. przez R. Dawkinsa gło
śnej książce zatytułowanej Samolubny gen.
Monumentalne dzieło Wilsona z 1975 r., noszące
tytuł Sociobiology: The New Synthesis (Socjobiologia:
nowa synteza), wywołało wzburzenie opinii publicznej,
które można porównać chyba tylko z tym, jakie ponad
wiek wcześniej spowodował sam Darwin. Najwięcej
sporów wywołał zamykający książkę rozdział o czło
wieku, w którym autor zastosował do ludzi te same
hipotezy i narzędzia badawcze co do mrówek, muszek
owocowych i innych gatunków zwierząt. Wykłady Wil
sona były pikietowane, a on sam obrzucany zgniłymi
jajami oraz puszkami po piwie i coca-coli. Kiedy na
jednym z posiedzeń naukowych zapowiedziano wy
stąpienie Wilsona, na podium wdarła się grupa złożona
z piętnastu młodych ludzi, dzierżąc plakat obwołują
cy Wilsona „faszystowskim i rasistowskim uczonym
roku”, a jeden z nich wylał mu na głowę dzbanek wody.
Wilson atakowany był zarówno przez swoich studen
tów i doktorantów, jak i profesorów Uniwersytetu
Harvarda, na którym pracował. W czasopiśmie „New
Yorker Book Review” ukazał się nawet list otwarty,
podpisany przez kilkudziesięciu wybitnych biologów,
psychologów i socjologów, w którym twórcę socjobio
logii oskarżono o propagowanie seksizmu, eutanazji
oraz ultraprawicowe, niemal nazistowskie poglądy spo
łeczne. Atmosferze rzetelnej dyskusji nie sprzyjał sam
Wilson, który stwierdził m.in., że socjobiologia „po
łknie psychologię”. Nie mogło spotkać się to z ciepłym
przyjęciem psychologów i innych przedstawicieli nauk
humanistycznych, który odebrali wystąpienie Wilsona
jako atak na swoje terytorium. Amerykański tygodnik
„Time” w dniu 1 sierpnia 1977 r. wydał numer poświę
cony socjobiologii, na którego okładce dwiema ludzki
mi kukiełkami — kobietą i m ężczyzną— manipulowa
ły geny, pociągając za ich sznurki. Dzisiaj polskiemu
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czytelnikowi najlepsze pojęcie o charakterze sporów
toczonych wówczas wokół socjobiologii dają teksty
różnych autorów zgrupowane w tomie Człowiek, zw ie
rzą społeczne, przygotowanym pod redakcją naukow ą
B. Szackiej i J. Szackiego i wydanym w 1991 roku.
Mimo że jednym z podstawowych zarzutów w ysu
wanych wobec socjobiologii była niedoskonałość m e
todologiczna, a przede wszystkim niefalsyfikowalność
i spekulatywność stawianych przez nią hipotez, a także
upraszczanie złożoności ludzkiego zachowania poprzez
stosowanie analogii ze zwierzętami, podstawowe twier
dzenia socjobiologii pozostały aktualne do dziś. Teoria
samolubnego genu stała się obowiązującym paradyg
m atem w dziedzinie nauk przyrodniczych, choć jej za
stosowanie do badania zachowań ludzkich nadal w ywo
łuje wśród humanistów gwałtowny sprzeciw. Wyrosła z
socjobiologii psychologia ewolucyjna stała się ważną
gałęzią psychologii i stale zdobywa sobie nowych zw o
lenników.
Pomimo licznych zarzutów kierowanych wobec so
cjobiologii, sukcesem tej dyscypliny nauki jest w yja
śnienie wielu zachowań człowieka, które pozostawały
nierozwiązane na gruncie tradycyjnej psychologii, so
cjologii, ekonomii, antropologii i innych nauk społecz
nych. Wiadomo obecnie — i potwierdzają to choćby
badania genetyków zachowania nad bliźniętami monozygotycznymi — że szkielet większości ludzkich
zachowań tw orzą geny, które dopiero w trakcie wycho
wania wypełnia treścią konkretna kultura. Tym samym
w dużym stopniu rozstrzygnięty został odwieczny kon
flikt „natura czy kultura”, „dziedziczność czy środo
wisko”, choć nadal trudno dokładnie określić, w jakim
stopniu poszczególne zachowania są determinowane
genetycznie, a w jakim wyuczalne. Przykładowo: cechą
człowieka, która zawsze budziła pod tym względem
chyba najwięcej kontrowersji, jest inteligencja. Licz
ne badania, jakie zdołano przeprowadzić, dowodzą, że
jest ona w około 50% uwarunkowana biologicznie, a w
drugich 50% środowiskowo, przy czym jednak znaczna
część badaczy jest przekonana o nieco wyższym udzia
le czynników genetycznych.
Socjobiologia odniosła duże zasługi, wyjaśniając
pochodzenie wielu zagadnień, z którymi zmaga się
psychologia społeczna, takich jak agresja, altruizm,
konformizm czy konflikt płci. W świetle jej hipotez, w
coraz większym stopniu potwierdzanych empirycznie,
agresja jest adaptacyjną zdolnością wykształconą w
toku ewolucji u wielu gatunków zwierząt, w tym także
u człowieka, która ułatwia rozwiązywanie takich pro
blemów, jak walka o zasoby, rywalizacja o pozyskanie
i utrzymanie partnera czy zdobywanie pozycji społecz
nej. Badania wykazują, że agresją znacznie częściej ce
chują się zachowania m ężczyzn niż kobiet, co wynika z
różnych strategii zdobywania partnera u obu płci. Jedną
z form agresji występujących u człowieka jest wojna,
która pozwala osiągać takie korzyści, jak zwiększony
dostęp seksualny do kobiet czy zasobów przeciwnika.
Wiele badań poświęcono zjawisku altruizmu, często
spotykanemu nie tylko wśród ludzi, ale także u innych
gatunków zwierząt (np. nietoperzy wampirów, szym
pansów, pawianów czy delfinów). Zgodnie z twierdze

niami socjobiologów, altruizm jest odmianą egoizmu i
może on wyewoluować w sytuacjach, gdy istnieje duże
statystyczne prawdopodobieństwo, że odbiorca korzy
ści odwzajemni je w przyszłości. Z punktu widzenia
dobra osobnika „czysty” altruizm jest jednak dewiacją
behawioralną, zawsze przynoszącą mu szkodę. Najlep
szą strategią życiow ą jest natomiast udawanie altruisty,
będąc faktycznie egoistą, dzięki czemu nie tracimy ko
rzyści płynących z „altruizmu odwzajemnionego”, a
jednocześnie wydatkujemy możliwie mało energii na
pomaganie innym. Niewykluczone, że nawet osoby
uznawane przez społeczeństwo za święte, w rzeczywi
stości zawsze odnosiły jakieś korzyści. Edward O. Wil
son w książce O naturze ludzkiej podaje przykład Matki
Teresy z Kalkuty, która służąc Chrystusowi zyskiwała
psychiczne bezpieczeństwo i przekonanie, że dzięki
temu Kościół gwarantuje jej nieśmiertelność.
Być może dla wielu osób takie przesłanie socjo
biologii będzie odpychające, chociażby przez fakt, że
mocno ingeruje ono w ich dobre zdanie o sobie samym.
„Odkrycie, że korzyści genów kształtują tendencje do
altruizmu, jest jednym z najbardziej niepokojących
odkryć w historii nauki. Kiedy po raz pierwszy to po
jąłem , przez wiele nocy źle spałem, próbując znaleźć
jakąś alternatywę, która nie stawiałaby tak brutalnego
wyzwania mojemu poczuciu dobra i zła” — stwierdził
kiedyś psycholog Randolph Nesse2. „Świętość jest nie
tyle hipertrofią ludzkiego altruizmu, ile jego skostnie
niem. Gorliwie podporządkowuje się biologicznym im
peratywom, nad które miała się wznosić” — to z kolei
słowa samego Wilsona z wspomnianej książki O natu
rze ludzkiej3.
Jednak wbrew twierdzeniom wielu popularyzato
rów psychologii ewolucyjnej, geny „czystego” altru
izmu m ogą egzystować w populacji i wcale nie m uszą
zostać wyeliminowane przez dobór naturalny. Dowodzi
tego Richard Dawkins w swoich książkach Samolubny
gen i Fenotyp rozszerzony, podając przykład trzciniaka
wysiadującego swoje jaja, wśród których znajduje się
jedno podrzucone przez kukułkę. Z punktu widzenia
praw biologii jest on prawdziwym altruistą, bowiem
nie odnosi żadnych korzyści z poświęcania energii dla
pasożytującej na nim kukułki. Geny takiego ptaka wca
le nie m uszą jednak zaniknąć i może dojść do wytwo
rzenia strategii ewolucyjnie stabilnej w sytuacji, gdy
koszty uzyskania przez układ gospodarza odporności
na przebiegłe działania pasożyta będą większe, niż wy
datkowana na jego wykarmienie energia. Innym przy
kładem są chociażby niektóre gatunki mrówek, które
pod wpływem zniewolenia (np. za pom ocą specjalnej
substancji chemicznej) pracująna rzecz obcej królowej,
z którą nie są spokrewnione. Także wśród ludzi m ogą
istnieć prawdziwi altruiści, a błędne przekonanie o ich
wcześniejszym czy późniejszym wyeliminowaniu przez
ewolucję wynika z m ylenia poziomów, na które działa
dobór naturalny: to geny zawsze „postępują” samolub
2

Cyt. za: M. Ridley, O pochodzeniu cnoty, Dom Wydawniczy Rebis,
Poznań, 2000, s. 148.
3 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa. 1988, s. 206.
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nie, czego konsekwencją wcale nie musi być fakt, że
wszyscy osobnicy są egoistami.
Z pojęciem „altruizmu odwzajemnionego” bardzo
silnie wiąże się zagadnienie konformizmu. Już Darwin
zauważył, że „plemię złożone z wielu jednostek wyka
zujących rozwinięty w wysokim stopniu duch patrio
tyzmu, wierności, posłuszeństwa, odwagę i zdolność
współodczuwania, zawsze gotowych do udzielania so
bie nawzajem pomocy oraz do poświęcania się dla ogól
nego dobra, przeważnie będzie odnosić zwycięstwa nad
większością innych plemion”4. Konformizm jest ważną
cechą, która scala społeczeństwo, musi więc występo
wać w bardzo silnym stopniu u wszystkich gatunków
społecznych, u których współpraca oparta jest na al
truizmie odwzajemnionym, a więc także i u ludzi. Jak
zauważył Wilson w Socjobiologii, „ludzkie istoty z ab
surdalną łatwością ulegają indoktrynacji — wręcz pra
gną jej”5. Poza uwarunkowaniami genetycznymi kon
formizm jest rozwijany w długim procesie socjalizacji,
której podstawowym celem jest takie ukształtowanie
osobnika, aby był gotów do daleko idących poświęceń
na rzecz społeczności, w której przyszło mu żyć. Efek
tem edukacji wcale nie jest ukształtowanie indywidual
ności i nauczenie młodego człowieka radzenia sobie w
życiu, ale wręcz przeciwnie: wyrobienie w nim przede
wszystkim poczucia przynależności do własnego naro
du, rozwinięcie norm moralnych i zasad postępowania
oraz nauczenie umiejętności, które dany osobnik będzie
wykorzystywał w pracy na rzecz społeczeństwa.
Wymagania poświęcenia się dla społeczeństwa na
silają się szczególnie w czasach zagrożeń, np. podczas
wojen. Skrajnym przykładem patriotyzmu staje się
wówczas oddanie życia dla swojego narodu. Osobnik
rzucający się z granatem pod pociąg wiozący oddział
żołnierzy nieprzyjaciela z punktu widzenia własnego
dobra popełnia najgłupszą rzecz, jak ą może zrobić —
traci życie, nie zyskując nic w zamian. Z perspektywy
grupy takie jednostki są jednak niezwykle pożyteczne,
bowiem popełniając samobójstwo, zabijają jednocze
śnie dużą liczbę żołnierzy wroga. W uznaniu zasług ta
kich osób, a także aby zachęcić innych do tego rodzaju
poświęceń, społeczeństwo często obwołuje ich bohate
rami i stawia im pomniki, natomiast tych, co przeżyli,
nagradza orderami i szacunkiem.
Historia ewolucji gatunku ludzkiego wskazuje, że
m uszą istnieć różnice między płciami w zachowaniu,
które są konsekwencją różnych strategii reprodukcyj
nych kobiet i mężczyzn, a z kolei te — wynikiem od
miennej budowy anatomicznej i fizjologii. Dawni męż
czyźni uzyskiwali więcej potomków dzięki większej
liczbie zapłodnionych kobiet, stąd też preferowali prze
lotne kontakty seksualne. Z kolei kobiety, ze względu
na znacznie większą ilość czasu i energii, jak ą muszą
zainwestować do momentu urodzenia potomka, odzie
dziczyły ostrożność i rozsądek w wyborze partnera.
Współczesne badania psychologów ewolucyjnych po
twierdzają te hipotezy: kobiety preferują przede wszyst
kim partnerów z dużymi zasobami, bądź oznakami, że

dany mężczyzna zdobędzie je w przyszłości (inteligen
cja, ambicja, starszy wiek, siła fizyczna), dzięki czemu
będą mogły zaspokoić własne potrzeby materialne oraz
swojego dziecka. Z kolei mężczyźni szukają kobiet
posiadających wskaźniki wysokiej płodności (uroda,
młody wiek, zdrowie), a także wierności, dzięki której
zyskują pewność, że ich zasoby finansowe zostaną za
inwestowane we własne dzieci.
Wyciągnięcie takich a nie innych wniosków od
nośnie powyższych zagadnień umożliwiło przyjęcie
przez socjobiologów postawy badawczej wspólnej dla
zwierząt i ludzi. Zgodnie z tym, co twierdzi socjobio
logia, różnice pomiędzy ludźmi a zwierzętami nie są
natury jakościowej, a ilościowej, co oznacza, że każ
dą cechę przynależną człowiekowi da się umieścić na
skali kontinuum cech wszystkich gatunków zwierząt
i jednocześnie wykazać w ten sposób, że stanowi ona
wynik ewolucji. Porównania ze zwierzętami budzą jed
nak podświadomy sprzeciw ludzi, którzy bardzo chcie
liby wierzyć, że ich życie ma głęboki sens i nie kończy
się wraz ze śmiercią. Socjobiologia w sposób brutalny
niszczy to przekonanie. „Po naszej śmierci pozostają po
nas dwie rzeczy: geny i memy” — pisze Dawkins w
Samolubnym genie. „Zbudowani zostaliśmy jako ma
szyny genowe, stworzone po to, by przekazywać dalej
nasze geny. (...) Nasze geny mogą być nieśmiertelne,
ale kolekcja genów, którą stanowi każdy z nas, w spo
sób nieuchronny ulegnie rozproszeniu”6. Bardzo trudno
wyobrazić sobie, jak to będzie, gdy nas już nie będzie
na świecie. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że na
miastkę śmierci przeżywamy każdego dnia w trakcie
zasypiania — w naszym mózgu wyłączają się wówczas
ośrodki odpowiedzialne za świadomość, tak więc traci
my tym samym poczucie, że obok nas nadal toczy się
życie, w którym my już nie uczestniczymy.
Jeden z fundamentalnych problemów wciąż nieroz
wiązany na gruncie tradycyjnej psychologii stanowi
zagadnienie wolnej woli człowieka. Już starożytni filo
zofowie zastanawiali się, w jakim stopniu człowiek sam
może decydować o swoim zachowaniu, a w jakim jest
uwarunkowany przez czynniki niezależne od niego. W
świetle współczesnej wiedzy naukowej trudno nadal łu
dzić się, że także pod tym względem człowiek różni się
od innych organizmów żywych. Jak zauważył Edward
O. Wilson, „wielki paradoks wolnej woli i determinizmu, który od pokoleń absorbuje najmędrszych filozo
fów i psychologów, można w terminach biologicznych
sformułować następująco: jeżeli odziedziczyliśmy geny,
a środowisko, w którym żyjemy, jest rezultatem ciągu
wydarzeń, który zaczął się, zanim przyszliśmy na świat,
to w jaki sposób w mózgu może istnieć rzeczywiście
niezależna siła? Siła ta jako taka powstała w rezultacie
wzajemnego oddziaływania genów i środowiska. Tak
więc zdawać by się mogło, że nasza wolność to samooszustwo”7.
Opinię Wilsona jak najbardziej potwierdzają cho
ciażby wyniki badań intensywnie rozwijającej się
obecnie genetyki zachowania. Badania nad bliźniętami

4 Ch. Darwin, O pochodzeniu człowieka, PWRiL, Warszawa, 1959 (cyt.
za: M. Ridley, O pochodzeniu..., s. 194).
5 E.O. Wilson, Socjobiologia..., s. 307.

6 R. Dawkins, Samolubny gen, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1996, s.
275-276.
7 E.O. Wilson, O naturze..., s. 85.
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monozygotycznymi (jednoj aj owymi) i dyzygotycznymi (dwuj aj owymi) pozw alają ustalić, w jakim stopniu
za konkretne zachowania odpowiadają geny, a w jakim
środowisko, w którym człowiek żyje. Porównania bliź
niąt monozygotycznych rozdzielonych po urodzeniu i
wychowywanych osobno wykazały zadziwiające, wręcz
szokujące podobieństwo ich gustów i zdolności. Bardzo
sugestywny przykład, jak bardzo mylimy się, sądząc,
że za nasze zachowania odpowiada nasz własny wybór,
podaje Steven Pinker w swojej ostatniej książce Tabula
rasa. „Wyobraź sobie, że cierpisz katusze, próbując do
konać jakiegoś wyboru: jaki wybrać zawód, czy wyjść
za mąż, na kogo głosować w wyborach prezydenckich,
w co się dzisiaj ubrać? Kiedy kompletnie wyczerpana
podejmujesz wreszcie decyzję, dzwoni telefon. To Two
ja jednoj aj owa siostra bliźniaczka, o której istnieniu nie
miałaś pojęcia. W trakcie Waszej radosnej rozmowy
okazuje się, że wybrała ona podobny zawód, postano
wiła wyjść za mąż mniej więcej w tym samym czasie,
zamierza głosować na tego samego kandydata i m a na
sobie bluzkę tego samego koloru”8. Gdzie tu jest m iej
sce na w olną wolę?
Wolna wola jest więc jedynie iluzją, ubocznym
efektem wyjątkowo rozwiniętej u człowieka samoświa
domości, która w psychologii nazywana bywa poczu
ciem Ja. Z kolei badania nad fenomenem świadomości
potwierdzają, że najprawdopodobniej także i ona nie
jest cechą przynależną jedynie człowiekowi i odróż
niającą go jakościowo od innych gatunków. Podstawy
samoświadomości stwierdzono u małp człekoształtnych, a przede wszystkim u szympansów, w tzw. „te
ście lustra”. Gordon Gallup w przeprowadzonej w 1977
r. serii badań wykazał, że szympansy, którym pom alo
wano czerwonym barwnikiem brew i ucho, a następnie
posadzono przed lustrem, natychmiast dotykały ręką
wyróżnionych elementów ciała. Dowodzi to, że zdawa
ły sobie sprawę, że obraz w lustrze to one same, a nie
inna małpa, a więc posiadają ukształtowane poczucie
Ja. Wprawdzie taka interpretacja zachowania szympan
sów bywa podważana przez niektórych badaczy, nie
zmienia to jednak faktu, że samoświadomość zapewne
ukształtowała się w procesie ewolucji, co potwierdzać
może fakt, że nawet u człowieka rozwija się ona stop
niowo we wczesnym dzieciństwie. Jedna z najbardziej
przekonujących hipotez głosi, że pojawiła się ona wraz
z rozwojem życia społecznego. Pozwalając za pom ocą
analizy własnych skłonności przewidzieć zachowania
przeciwnika, zwiększała przystosowanie danego osob
nika. Choć wciąż nie znamy mechanizmów mózgowych
odpowiedzialnych za istnienie fenomenu świadomości,
wydaje się, że wcześniej czy później neurobiologia roz
wiąże również i tę zagadkę.
Co ciekawe, niektórzy badacze, jak na przykład
fizyk i matematyk Roger Penrose, próbują wyjaśnić
tajemnicę świadomości prawami fizyki kwantowej,
zachodzącymi w mikrotubulach neuronów. Według
Penrose’a zjawiska dziejące się w naszym mózgu nie
następują po sobie w sposób deterministyczny, przyczynowo-skutkowy, ale losowy. Stanowisko takie było
8

S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturą ludzką, Gdańskie Wydawnic
two Psychologiczne, Gdańsk, 2005, s. 83.
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jednak wielokrotnie krytykowane przez innych fizyków,
psychologów czy neurobiologów. Po pierwsze, nie ma
mocnych podstaw, aby twierdzić, że za to, co się dzie
je w naszych głowach, odpowiadają prawa mechaniki
kwantowej i nie następuje ich redukcja do całkowicie
deterministycznych praw obowiązujących na poziomie
klasycznym. Po drugie, chyba za mało jeszcze rozu
m iem y fizykę kwantową, aby móc z całą pewnością
stwierdzić, że nie występują w niej jakieś reguły przy
czynowo-skutkowe, których jak na razie nie jesteśm y
jeszcze w stanie zidentyfikować, chociażby z braku od
powiednich możliwości technicznych. Takiego zdania
jest chociażby m atematyk łan Stewart, który twierdzi,
że istnienie regularności statystycznych w mechanice
kwantowej musi wynikać z deterministycznej natury
rzeczywistości także i na tym poziomie.
Z odkryciami w sferze socjobiologii, genetyki za
chowania czy neurobiologii dotyczącymi natury ludz
kiej w iążą się poważne, chyba przez niewiele osób
uświadamiane implikacje w sferze etyki i moralności.
Pojęcie wolnej woli jest ściśle związane z ideą odpo
wiedzialności osobistej za własne zachowanie. Jeśli
zaakceptujemy fakt, że ogólne zręby zachowania czło
wieka wyznaczają geny, a to, jak postąpi w konkretnej
sytuacji — wychowanie i właściwe dla danej sytuacji
okoliczności, równocześnie zwalniamy go z odpowie
dzialności za jego postępowanie. Jak skazać wielokrot
nego mordercę, gdy wiadomo, że jego czyny w części
zdeterminowane są jego wyposażeniem genetycznym,
a w części niezależnymi od niego czynnikami środo
wiskowymi? Czy ludzie tego chcą, czy nie, nauka,
niszcząc stopniowo pojęcie wolnej woli, równocześnie
pozbawia człowieka odpowiedzialności osobistej. Już
dotychczasowe badania neurologów wykazały, że pa
tologiczny brak sumienia wynika w znacznej mierze z
wrodzonych bądź nabytych defektów czołowych płatów
kory mózgowej, odpowiedzialnych za samokontrolę w
zachowaniu. Do podobnych wniosków doszli naukow
cy na IV Światowym Kongresie Psychiatrii Biologicz
nej w 1985 r. Z przedstawionego tam raportu wynika, że
90% wszystkich nadmiernie agresywnych osobników
ma defekty mózgu.
Być może w końcu trzeba będzie przeformułować
kodeksy prawne i zmienić sposób myślenia społeczeń
stwa, uzasadniając unieszkodliwienie groźnego ban
dyty nie potrzebą jego resocjalizacji czy wymierzenia
sprawiedliwości, ale pragnieniem zniechęcenia do po
pełniania podobnych czynów w przyszłości zarówno
jego, jak i innych ludzi. Steven Pinker cytuje w Tabula
rasie znanego amerykańskiego sędziego 01ivera Wendella Holmesa, który stwierdził: „Gdybym prowadził
filozoficzną pogawędkę z człowiekiem, który ma zostać
powieszony (albo stracony na krześle elektrycznym),
powiedziałbym: »Nie wątpię, że twój czyn był dla cie
bie nieunikniony, ale aby w przyszłości inni mogli go
uniknąć, postanowiliśmy poświęcić cię dla dobra ogó
łu. Jeśli chcesz, możesz się uważać za żołnierza, który
um iera za ojczyznę, ale prawo musi dotrzymywać swo
ich obietnic«”9. Być może taka polityka odstraszania
wyda się komuś kontrowersyjna, a wręcz mało huma9 Tamże, s. 264.
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nitama, ale czy bardziej humanitarne jest oszukiwanie
siebie i skazanego, że trafia za kratki, bo sam sobie na
to zasłużył? Nawet zakładając, że w zachowaniu czło
wieka istnieje jakiś procent przypadkowości i losowości, nie zyskujemy niczego, co można by nazwać wol
ną w olą i odpowiedzialnością osobistą. W najlepszym
razie otrzymujemy prawo, które filozofowie nazywają
„widłami Hum e’a” : „Albo nasze działania są zdetermi
nowane, a więc nie ponosimy za nie odpowiedzialności,
albo są wynikiem losowych zdarzeń, a wówczas rów
nież nie jesteśm y za nie odpowiedzialni” 10.
Pomimo wielu wysuwanych uwag i zastrzeżeń, a
także kontrowersji, jakie socjobiologia wzbudza do dzi
siejszego dnia, jej odkrycia doskonale wpasowują się
we współczesną wiedzę naukową opartą na twardych,
trudnych do podważenia narzędziach metodologicz
nych. Zaletą socjobiologii jest także to, że jej twierdze
nia zostały w znacznej mierze potwierdzone nie tylko
przez biologię ewolucyjną, genetykę, neurobiologię
i antropologię, ale także nie są sprzeczne z prawami
nauk bardziej podstawowych, jak fizyka, chemia czy
kosmologia. Dyscypliny te ujm ują wszechświat jako
ewoluujący skomplikowany układ rządzony przez
określone prawa fizyczne, a zwieńczeniem tej ewolucji
jest złożona inteligencja, k tó rą— jak na razie — repre
zentuje człowiek. Niewątpliwym sukcesem podejścia
redukcjonistycznego, jakim kierują się nauki ścisłe, jest
wyjaśnienie zachowania człowieka w kategoriach praw
biologii, a te z kolei z powodzeniem można wytłuma
czyć regułami obowiązującymi w świecie fizyki i che
mii. Natomiast prawa fizyki są zadziwiająco zgodne z
zasadami matematyki, której skuteczność, nie tylko w
wyjaśnianiu tajemnic wszechświata, ale nawet w prze
widywaniu istnienia różnych jego części składowych,
do dzisiaj budzi zdumienie fizyków. Być może wynika
ona z tego, że matematyka, ujmując stosunki ilościowe
między zjawiskami, najlepiej odzwierciedla podstawo
we prawo obowiązujące we wszechświecie, jakim jest
zależność przyczynowo-skutkowa.
Choć zachowania człowieka można dzisiaj dosko
nale wytłumaczyć bez odwoływania się do takich pojęć
jak wolna wola, dusza czy Bóg, wciąż w psychologii,
a właściwie w całej humanistyce, dominują tradycyjne
koncepcje natury człowieka, oparte na filozoficznych
spekulacjach i przestarzałej wiedzy naukowej. Nadal
przy tłumaczeniu zachowań człowieka psychologowie
chętniej korzystają z opartej na mitach i zdezaktualizo
wanej wiedzy biologicznej psychoanalizy Freuda czy
nie znajdujących potwierdzenia w badaniach empirycz
nych, czysto filozoficznych koncepcjach humanistycz
nych stworzonych przez Abrahama Maslowa czy Carla
Rogersa. Biologia jest postrzegana przez tradycyjnie zo
rientowanych humanistów wręcz jako „siła nieczysta”,
której oni nie rozumieją, ale się jej boją, zaś „samolubne
geny” kojarzą im się chyba ze złośliwymi potworkami,
zamieszkującymi gdzieś we wnętrzach naszych organi
zmów, które — jak na wspomnianej okładce tygodni
ka „Time” — w jakiś tajemniczy sposób sterują nami
niczym marionetkami, pociągając za sznurki. Trudno
jednak nie przyznać racji Wilsonowi, twierdzącemu, że
10 Tamże, s. 258.

55
„biologia stanowi klucz do zrozumienia ludzkiej natury
i przedstawiciele nauk społecznych nie mogą sobie po
zwolić na ignorowanie jej zasad, które uściślają się w
szybkim tempie” 11.
Z pewnością jedną z przyczyn niechęci, jak ą darzą
socjobiologię nie tylko środowiska humanistów, ale tak
że zwykli ludzie, jest to, że nauka ta (nie po raz pierwszy
zresztą) pozbawia człowieka wyjątkowości i przywraca
mu właściwe dla niego miejsce w przyrodzie. Józef
Maria Bocheński w swoim eseju Przeciw humanizmowi
nazwał humanizm — rozumiany jako pogląd, zgodnie
z którym człowiek jest czymś bardziej wartościowym i
wzniosłym od innych gatunków zwierząt — najbardziej
rozpowszechnionym zabobonem. Z kolei Wilson w O
naturze ludzkiej pisał: „Gdyby można było dokonać
redukcji ludzkiego zachowania się i sprowadzić je do
praw biologii, rodzaj ludzki mógłby okazać się mniej
wyjątkowy i w tym sensie odczłowieczony. Niewielu
uczonych, przedstawicieli nauk społecznych i humani
stycznych, gotowych jest wziąć udział w takim spisku,
a co dopiero zrezygnować ze swojego terytorium”12.
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniami obu myślicie
li. Humaniści widzą człowieka takim, jakim chcieliby
go widzieć, podczas gdy socjobiologia widzi go takim,
jaki jest naprawdę.
Trudność w zaakceptowaniu twierdzeń socjobiolo
gii przez szersze rzesze społeczeństwa wynika zapewne
także z tego, że jej przesłania brzmią bardzo ponuro i
pesymistycznie. Socjobiologia, ujmując życie ludzkie w
sposób mechanistyczny, odziera człowieka ze złudzeń,
że może on kiedyś osiągnąć pełnię szczęścia, nawet
jeśli nie w życiu doczesnym, to po fizycznej śmierci.
Nie tylko nie daje mu recepty na bycie szczęśliwym, ale
wręcz wykazuje, że poczucie szczęścia wcale nie musi
towarzyszyć krótkiemu pobytowi na Ziemi każdego z
nas. Zniewoleni tyranią samolubnych genów z jednej
strony, a naciskami socjalizacyjnymi społeczeństwa z
drugiej, musimy podporządkować się odwiecznemu
mechanizmowi funkcjonowania życia, który nie bierze
pod uwagę dobra pojedynczych organizmów. Ale pa
radoksem biologii jest to, że człowiek, być może jako
jedyny gatunek zwierząt, został wyposażony w świa
domość, która pozwala mu myśleć nie w kategoriach
korzyści genów czy gatunku, ale swojego własnego
dobra. To właśnie dzięki niej ma szansę zbuntować się
przeciwko bezdusznemu procesowi ewolucji i zadbać o
to, co dla każdego z nas jest najcenniejsze — o własne,
egoistyczne szczęście.
Wpłynęło 27.04.2007
Mgr Michał Woźniak je st doktorantem w Zakładzie Kartografii
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu
W rocławskiego oraz studentem III roku psychologii na
Uniwersytecie W rocławskim,
e-mail: m wozniakjg@ wp.pl

" E.O. Wilson, O naturze..., s. 24.
12 Tamże, s. 24.
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NASZE KLONY
Kosztowne drzewo, wdzięczny jaworze,
Ty chocieś w głuchym rodził się borze,
Przecie natura tym cię uczciła,
Żeć dała głosu pięknego siła...
Wespazjan Kochowski (1633-1700)
W swym „Słowniku etymologicznym języka polskie
go” nasz znakomity filolog i slawista Aleksander Bruck
ner (1856-1939) wyjaśnia, że nazwa „klon” pochodzi od
prasłowiańskiego „klen” i „kljen”, zaś jawor wywodzi się
od starocerkiewnych „aworow”.
Spośród około 130 gatunków klonów znanych z Euro
py, Azji i Ameryki Północnej, w Polsce mamy tylko trzy
gatunki. Najbardziej rozpowszechniony jest klon pospoli
ty Acer płatanoides L., osiągający wysokość 35 m i 1 m
pierśnicy. Rośnie on na obszarze całego kraju poza wyż
szymi terenami górskimi. Występuje często w zespołach
leśnych rzędu Fagetałia.

Klon jawor /(cer pseudoplatanus L. dochodzi do wyso
kości 40 m i 1,5 m pierśnicy. W zwarciu wytwarza koronę
odwrotniejajowatą i wysoko osadzoną zaś u egzemplarzy
rosnących pojedynczo powstaje korona kopulasta, nisko
osadzona na pniu. Młode drzewa mają korę szarobrązową, a starsze jasnoszarą łuszczącą się jak u płatana. Jawor
wyróżnia się pięcioklapowymi liśćmi o ostrych wcięciach
między klapami. Z wierzchu są ciemnozielone, a na stro
nie spodniej sinawe i owłosione wzdłuż nerwów. W ogon
kach liściowych nie ma przewodów mlecznych.
Na otwartej przestrzeni kwitnie po 25 latach, w zwar
ciu zaś dopiero w 40. roku egzystencji. Kwiaty powstają w
maju, po ukazaniu się liści. Są one żółtawozielone i ułożo
ne w zwisające wiechy. Skrzydlaki, które osiągają długość
6 cm, posiadają skrzydełka rozwarte pod kątem ostrym.
Kuliste nasiona dojrzewają pod koniec września i często
wiszą na drzewach przez całą zimę.

Ryc. 2. Jawor w odmianie pstrolistnej. Fot. Magdalena Mu
larczyk
Ryc. 1. Klon pospolity. Fot. Magdalena Mularczyk

Posiada gęstą, jajowatą koronę i ciemnoszarą spękaną
korę. Jego pięcioklapowe liście dochodzą do 18 cm długo
ści i są od spodu jaśniejsze. W ich ogonkach znajdują się
przewody mleczne. Kwitnie przeważnie u schyłku kwiet
nia przed rozwojem liści. Zielonkawożółte, miododąjne
kwiaty zespalają się we wzniesione ku górze baldachogrona. Owocem jest skrzydlak o skrzydełkach rozwartych
pod kątem 180°. Dojrzewają one we wrześniu i wkrótce
rozpadają się. Na otwartej przestrzeni owocuje w wieku
10-20 lat, zaś w zwarciu — między 25. a 40. rokiem ży
cia.
System korzeniowy klonu zwyczajnego składa się z
korzenia palowego sięgającego w głąb podłoża i z obfi
tych korzeni bocznych. Najlepiej egzystuje na glebach
żyznych, ale jest wrażliwy na suszę. Dość dobrze znosi
ocienienie oraz niskie temperatury. Największy wzrost
wykazuje w młodości, a od 40 do 60 lat przyrost jest coraz
słabszy i po osiągnięciu 100 lat zupełnie zanika. Żyje do
250 lat; po ścięciu wytwarza ekspansywne odrośle z pnia,
lecz trwa to tylko do 70. roku życia.
Nie tworzy litych drzewostanów, lecz stanowi do
mieszkę w lasach liściastych. Najbardziej dekoracyjny
jest w jesieni, gdy liście przebarwiają się na kolor żółty
lub pomarańczowy.

Najszybciej na wysokość rośnie do 20. roku życia, w
następnych latach wzrost coraz bardziej słabnie, a w wieku
100 lat całkowicie ustaje. Żyje około 300 lat.
W skład systemu korzeniowego jawora wchodzi dość
dobrze rozwinięty korzeń palowy i liczne korzenie boczne.
Jego zapotrzebowanie na zawartość wody w glebie i wil
goci w powietrzu jest znaczne. Jeżeli rośnie na nizinach,
to nieodzowne są dla niego opady atmosferyczne powyżej
600 mm rocznie. W młodości nie obawia się ocienienia,
później wymaga o wiele więcej światła niż klon pospolity.
Przez nasz kraj przechodzi północna granica jego zasięgu.
Podobnie jak buk i jodła wchodzi w skład lasów dolnore
glowych. W Tatrach sięga do wysokości 1590 m n.p.m.,
na Babiej Górze stwierdzono jego obecność na wysokości
1340 m, w Bieszczadach — 1270 m, w Karkonoszach zaś
występuje na wysokości 1235 m n.p.m.
Z odmian jawora zasługujących na wzmiankę warto
wymienić przede wszystkim odmianę ‘Atropurpureum’ —
ciemnopurpurową, charakteryzująca się czerwoną barwą
liści od spodu. W jesieni uzyskują one bardzo ładny kolor
pomarańczowoczerwony.
Klon polny, paklon Acer campestre L. Na wstępie war
to zaznaczyć, że nazwę „paklon” wprowadził przyrodnik
pijar Stanisław Bonifacy Jundziłł (1761-1847), który był
dyrektorem Ogrodu Botanicznego w Wilnie.
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Wymieniony takson dorasta do wysokości 20 m i pier
śnicy 60 cm. Osiąga u nas północno-wschodnią granicę
zasięgu. Rośnie na obszarze całego kraju, a szczególnie
widoczny jest na Kujawach, w Wielkopolsce i na Pogó
rzu Przemyskim. Dość dobrze znosi suszę, lecz wymaga
więcej ciepła i dlatego nie występuje w górach. Jedynym
wyjątkiem od tej reguły jest Beskid Niski.
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strumentów muzycznych, uchwytów narzędzi i zabawek.
Może też stanowić surowiec do produkcji wartościowego
węgla drzewnego. Jednak ze względu na niezbyt częste
występowanie klony nie odgrywają większej roli w prze
myśle drzewnym.
Prezentowane taksony stanowią od dawna ważny
element, nieodzowny dla kształtowania zadrzewień ulic
miast i osiedli, skwerów, dróg i parków krajobrazowych.
Dość dobrze znoszą działanie chlorku sodowego, stosowa
nego w zimie do posypywania oblodzonych nawierzchni.
Ponadto ich odporność na zanieczyszczenia substancjami
utleniającymi (ozonem i azotanem nadtlenku acetylu), jak
również dwutlenkiem siarki sprawia, że mogą być sadzone
na obszarach skażonych emisjami toksycznymi.

Ryc. 3. Młody jawor w jesiennej szacie w Skalnym Mieście
(Czechy). Fot. Magdalena Mularczyk

Klon polny posiada zaokrągloną koronę oraz brązowoszarą, spękaną korę. Dochodzące do długości 10 cm
liście są 3-5-klapowe z tępo zakończonymi klapami. Ich
wierzchnia strona jest ciemnozielona i naga, dolna zaś nie
co jaśniejsza i owłosiona. W ogonkach znajdują się rurki
mleczne. Kwitnie przeważnie w maju, wraz z rozwojem
liści. Jego zielonkawe kwiaty są zebrane w owłosione baldachogrona, a skrzydełka owoców rozwarte pod kątem
180°. Nasiona uzyskują dojrzałość dopiero we wrześniu.
System korzeniowy paklonu nie sięga głęboko. Wzglę
dem jakości gleby drzewo nie jest zbyt wybredne, odzna
cza się powolnym wzrostem i odpornością na zacienienie,
a ponadto wytwarza odrośle z pnia. Nadaje się do sadzenia
w miastach, nawet w pobliżu fabryk, i do formowania ży
wopłotów. Szczególnie malowniczo wygląda jesienią, gdy
liście uzyskują kolor jasnożółty.
Odnośnie do wieku naszych klonów wystarczy uwzględ
nić dane pochodzącego od znanego dendrologa poznańskie
go dra Cezarego Pacyniaka, który prowadził badania róż
nych gatunków drzew w Polsce. Autor podaje, że najstarszy
klon polny rośnie w parku przypałacowym w Dobrzycy
(województwo wielkopolskie). Jego wiek oceniono na oko
ło 315 lat (1996), obwód 508 cm, a wysokość 24 m. Nato
miast najokazalszy jawor zidentyfikowano w Tatrzańskim
Parku Narodowym: wiek 360 lat, obwód na wysokości 1,3
m o ziemi 493 cm, zaś wysokość 20 m. Z kolei w Wiele
niu Północnym (województwo wielkopolskie) znaleziono
(1993) sędziwy klon pospolity o następujących wymiarach:
obwód na wysokości 0,6 m od ziemi 571 cm, wysokość 28
m. Wiek: 307 lat.
Rozpierzchłonaczyniowe drewno trzech wzmiankowa
nych gatunków klonów jest twarde, ciężkie, trudno łupliwe i łatwe do toczenia. Wykorzystuje się je w pierwszym
rzędzie do wyrobu oklein skrawanych, a ponadto w prze
myśle meblarskim, w kołodziej stwie i snycerstwie, zna
lazło również zastosowanie przy wytwarzaniu części in

Ryc. 4. Wschodnioazjatycki klon palmowy we wrocławskim
Ogrodzie Botanicznym. Fot. Elżbieta Bogaczewicz

Warto jeszcze omówić znaczenie klonu w kulcie, mi
tach i wierzeniach. W czasach zamierzchłych uważano, że
jest on siedliskiem bóstwa, gdyż pioruny rzadko weń ude
rzały. Wykonana z jego drewna grobowa deska, na której
układano umierającego, zapewniała mu łatwiejsze zejście
i uniemożliwiała diabłu porwanie duszy.
Jawor był szczególnie ceniony przez Greków. Sadzo
no go przy szkołach celem zapewnienia uczniom zdrowia
i duchowej wzniosłości. Z kolei Persowie, dopatrując się
terapeutycznych właściwości drzewa, tworzyli jaworowe
ogrody, będące przystanią i eliksirem dla cierpiących. Rów
nież Rzymianie przypisywali mu cechy boskie. Podobnym
uznaniem cieszyło się drzewo u dawnych Słowian. Podle
gało ochronie i osobliwej czci.
Popularność jawora dostrzegamy też w naszej toponimii. Wystarczy przytoczyć kilka przykładów: Jawornik
Polski — wieś gminna w województwie podkarpackim,
nazwa znana od połowy XV wieku. Jawornik Ruski —
wieś, wywodzi się od wyrazu jawor i pierwotnie oznacza
ła las jaworowy. Podobne pochodzenie dotyczy Jaworzna
— miasta w województwie śląskim. Nazwa notowana od
1238 roku.
Z wymienionym drzewem związane są również liczne
nazwiska, m.in. Jawor, Jaworczak, Jaworczyk, Jaworczykowski, Jaworek, Jaworko, Jawornik, Jaworowicz i Ja
worski. Można jeszcze dodać, że to ostatnie nosi w Polsce
około 47 tysięcy osób.
Wpłynęło 30.10.2007

Dr Roman Karczmarczuk jest emerytowanym, nauczycielem
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N ow e stanow isko suchogłów ki korowej
P hleogena fa g in ea (Fr.: Fr.) L ink w Polsce
Suchogłówka korowa Phleogena faginea (Fr.: Fr.)
Link jest jedynym przedstawicielem rodzaju sucho
główka Phleogena, zaliczanym do klasy grzybów pod
stawkowych Bas idiomycetes, do rzędu lepkogłówkowców Atractiellales i do rodziny suchogłówkowatych
Phleogenaceae. Jest ona szeroko rozprzestrzeniona za
równo w strefie klimatu umiarkowanego, jak i tropikal
nego. Podawana z Australii i Nowej Zelandii, Ameryki
Południowej i Północnej, Azji oraz Europy.

wym. Podstawki są cylindryczne i podzielone 1-4 po
przecznymi przegrodami. Zarodniki kuliste, lub prawie
kuliste, grubościenne, gładkie, ochrowe do jasnobrązowych, 4,0-11 x 4,0-10 pm.
W Polsce znajdowana jest na podłożu reprezentu
jącym 13 gatunków drzew liściastych (najczęściej na
grabie zwyczajnym Carpinus betulus, ponadto na klo
nie pospolitym Acer platanoides, olszy czarnej i sza
rej Alnus glutinosa i A. incana, brzozie brodawkowatej
Betula pendula, leszczynie pospolitej Corylus avellana,
buku zwyczajnym Fagus sylvatica, topoli osice Populus tremula, czeremsze pospolitej Padus avium, dębie
szypułkowym Quercus robur, lipie drobnolistnej lilia
cordata, wiązie górskim i szypułkowym Ulmus gabra
i U. laevis), jeden gatunek drzewa iglastego (świerk
pospolity Picea abies) i na dwóch gatunkach grzybów
(hubiaku pospolitym Fomes fom entarius i ryzomorfach
opieńki Armillaria sp.).

Ryc. 1. Owocniki suchogłówki. Fot. M. Wilga

Występuje saprotroficznie na korowinie, w spęka
niach kory lub bezpośrednio na drewnie pniaków, le
żących kłód oraz pni, konarów i gałęzi zamierających,
martwych (rzadziej żywych) drzew i krzewów liścia
stych, wyjątkowo iglastych. Notowana również na
owocnikach wieloletnich grzybów nadrzewnych i ryzomorfach opieńki.
Owocniki suchogłówki korowej (ryc. 1) wyrastają
zwykle w rzędach lub tw orzą nieregularne skupienia
liczące nawet kilkaset egzemplarzy. Pojawiają się od
sierpnia do listopada i często utrzym ują się na substracie
do wiosny następnego roku. Są drobne, osiągają do 12
mm wysokości, złożone z główki i trzonu, przypomina
jące zarodnie niektórych śluzowców. Młode owocniki
kształtu maczugowatego ze słabo wyróżnioną główką
i trzonem. Główka o średnicy 1-5 mm jest okrągława,
kulista, czasami nieco spłaszczona, rzadziej fasolkowata, biaława, ochrowa, szarawa, a u dojrzałych okazów
— brązowawa. Trzon do 8 mm długości i do 1,5 mm
grubości, białawy, z wiekiem brązowiejący do czernie
jącego. M iąższ elastyczny, później suchy o wyraźnym
zapachu podobnym do woni lubczyku lub przyprawy
maggi, utrzymującym się również w materiale zielniko

Ryc. 2. Złom w rez. Dębina. Fot. A.Szczepkowski

Pomimo dość szerokiego rozpowszechnienia na
świecie i szerokiego spektrum substratu, w wielu kraj ach
europejskich suchogłówka korowa znana jest zaledwie
z kilku lub kilkunastu stanowisk. W niektórych krajach,
np. Niemczech, Szwecji, Polsce została umieszczona na
czerwonych listach grzybów zagrożonych. W naszym
kraju jest gatunkiem uznanym za „wymierający” — E.
Jednak w związku z licznymi, w ostatnich latach, od
kryciami nowych stanowisk tego gatunku, proponuje
się zmianę statusu zagrożenia na „narażony” — V.
Do niedawna gatunek był znany w kraju wyłącznie z
lasów o charakterze naturalnym, położonych na terenach
objętych najwyższymi prawnymi formami ochrony. W
opracowaniu Szczepkowskiego i in. (2008, w druku),
pt. p h le o g e n a faginea (Fr.: Fr.) Link in Poland”, auto
rzy przedstawili 41 stanowisk, w tym 2 historyczne tego
grzyba. Z 39 współczesnych stanowisk 11 znajduje się
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w parkach narodowych (Białowieski, Magurski, Rozto
czański), 18 w rezerwatach (lub tuż przy ich granicy), 9
w lasach gospodarczych, w tym jedno na drzewie - po
mniku przyrody i jedno w zabytkowym Parku Łazien
kowskim w Warszawie. Ponadto, Wilga w pracy z 2007
r. pt. „Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - przyczynek do ich poznania” donosi
o 5 nowych stanowiskach tego rzadkiego grzyba, zna
lezionego na bukach i grabach w lasach Nadleśnictwa
Gdańsk. Oznacza to, że w Lasach Oliwskich znanych
jest obecnie 8 stanowisk suchogłówki korowej i jest to
drugi pod względem liczby stanowisk tego rzadkiego
gatunku (po Puszczy Białowieskiej z 17 lokalizacjami)
region w naszym kraju.
W październiku 2007 r. odnaleziono kolejne miejsce
występowania suchogłówki korowej w Polsce. Stano
wisko znajduje się w centralnej części kraju, na terenie
Nadleśnictwa Drewnica, w rezerwacie „Dębina”. Re
zerwat położony jest w granicach Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „Lasy Warszawskie”, przy linii kolejo
wej Warszawa-Tłuszcz, na północ od zabudowań wsi
Ostrówek (gmina Klembów, powiat Wołomin). Według
podziału fizyczno-geograficznego stanowisko zlokali
zowane jest na Równinie Wołomińskiej, zaliczanej do
Niziny Srodkowomazowieckiej. Objęty ochroną rezer
watow ą od 1952 r. fragment (ok. 50 ha) starodrzewu
dębowego o charakterze naturalnym podlegał ochronie
już od 1934 r. Las reprezentuje zespół grądu subkontynentalnego. W drzewostanie dominują dąb z licznymi
okazami o rozmiarach pomnikowych i grab, będący w
ekspansji, zwłaszcza w dolnej warstwie; w domieszce
występują: jesion, lipa, wiąz, brzoza, osika. Suchogłówkę stwierdzono na jednym , starym, stojącym, częścio
wo wypróchniałym wewnątrz, z łuszczącą się i odpa
dającą koro winą, złomie (wysokość 2,5 m, obwód 1,1
m) grabowym Carpinus betulus (ryc. 2). Kilkadziesiąt,
w większości młodych owocników wyrastało w dwóch,
prawie równoległych rzędach na korowinie, w spęka
niach kory i miejscach z odpadającą k o rą na wysokości
od ok. 0,1 m do 1,5 m nad poziomem gruntu. Wysokość
największych owocników nie przekraczała 8 mm (trzon
do 6 mm, średnica główki do 2 mm) (11.10.2007, zebrał
A. Szczepkowski, WAML 297). W pobliżu owocników
suchogłówki, u podstawy złomu, wyrastały dwa owoc
niki drobnołuszczaka jeleniego Płuteus atricapillus.
Poszukiwania w pobliżu odnalezionego stanowiska
innych drzew i substratów zasiedlonych przez suchogłówkę nie przyniosły rezultatów. Można jednak przy
puszczać, że dzięki obfitości podłoża, w postaci licznie
występujących drzew zamierających i martwych, za
równo stojących, jak i leżących, populacja tego grzyba
w rezerwacie „Dębina” jest znacznie liczniejsza.
Stwierdzenie kolejnego, 45. współczesnego stano
wiska Phleogena fa g ina rozszerza informacje o roz
przestrzenieniu tego gatunku na terenie naszego kraju,
uzupełniając dotychczasowe lokalizacje o nowe miej
sce z centralnej Polski, obszaru bardzo słabo zbadanego
pod względem mikologicznym i ubogiego w lasy o cha
rakterze naturalnym. Odnalezienie Phleogena faginea
w rezerwacie „Dębina” podnosi wartość przyrodniczą
tego obiektu i jest potwierdzeniem dotychczasowych
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danych wskazujących, że w naszym kraju, główną
ostoją suchogłówki korowej są dobrze zachowane łasy,
zwykle objęte ochroną prawną.
Składam podziękowania panu M.S. Wildze z Politechniki
Gdańskiej za udostępnienie nie opublikowanych materiałów i
zdjęcia z owocnikami suchogłówki korowej.

Andrzej S z c z e p k o w sk i (Warszawa)

Prom ieniak wilgociom ierz Astraeus
hygrom etricus (Pers.) M organ, rzadki
gatunek grzyba (rodzina: prom ieniakowate
— A straeaceae)
W lipcu 2007 roku byłem jednym z opiekunów na
ukowych studenckiego obozu Koła Przyrodników Aka
demii Pedagogicznej w Krakowie, który odbywał się na
terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego. W miej
scowości Rudzki Most, w dolinie rzeki Brdy, w borze
sosnowym, podczas zajęć przyrodniczych został znale
ziony bardzo osobliwy okaz owocnika grzyba promieniaka wilgociomierza. Początkowo był on identyfiko
wany z rodzajem Geaster sp. — gwiazdoszem. Jednak
wielkość owocnika oraz sześć gwiaździsto ułożonych
ramion peridium zewnętrznego wykluczał najbardziej
podobny do niego gatunek Geastrum ąuadrifidum Pers.:
Pers — gwiazdosza czteropromiennego.

Ryc. 1. Owocnik Promieniaka wilgociomierza Astraeus hygro
metricus (Pers.) Morgan. Fot. Ryszard Kozik

Promieniak wilgociomierz posiada za młodu owoc
nik kulisty, podziemny. Po dojrzeniu podstawek we
wnątrz owocnika, zewnętrzna warstwa owocnika pęka
promienisto (gwiaździsto) i wynosi jak na szczudłach
owocnik ponad ziemię. Warstwa hymenialna (podstaw
ki z zarodnikami oraz płonę strzępki, z których te pod
stawki wyrastają) jest zamknięta w obrębie wewnętrz
nego peridium (wewnętrznej ściany). Podczas dobrej
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pogody okrywa zewnętrzna zaw ija się do środka i otula
część w ewnętrzną z zarodnikami, natomiast podczas
deszczu pęcznieje i ponownie rozchyla się. Takie zachowanie może powtarzać się wielokrotnie. Jaki jest
cel takiego zachowania się owocnika? Padający deszcz
pom aga w rozsiewaniu zarodników tego grzyba. Krople
uderzające w cienką, pergam inow ą osłonę w ewnętrzną

W

s z e c h ś w i a t

Kto i ja k ruszył Ziem ię?

Większość historyków powtarza bałamutne wiadomości
0 poprzednikach Kopernika i odkryciu prawdziwego systemu
świata, i to zarówno w kwestyi obrotu dziennego Ziemi ja k i
rocznego je j obiegu dokoła słońca. Wobec tego warto cofnąć
się wstecz do początków tego zagadnienia i ustalić ten tak
ważny moment dziejów astronomii.
Pewna liczba autorów zapewnia, że pierwszym filozofem,
który uznał ruch Ziemi, był Arystarch z Samosu; nie zawsze
atoli zapewnieniom tym towarzyszy wyraźna wskazówka, o
który mianowicie ruch tu chodzi.
Arystarch z Samosu żył w czasach Archimedesa. Otóż
ten ostatni w dziele Arenarius, które mam w tej chwili w ręku,
roztrząsa naukę Arystarcha o ruchu Ziemi, wykładaną przed
ogłoszeniem Arenariusa, lecz nie zgadza się z tym poglądem.
Mam także w ręku dzieło Arystarcha „O odległościach pomię
dzy Słońcem a Księżycem”, które nie pozostawia żadnych wąt
pliwości co do poglądów astronomicznych autora. Jednakże
Arystarch nie pierwszy wpadł na myśl ruchu wirowego Ziemi,
który oszczędza gwiazdom pracy prawdziwie fantastycznej,
1 sam w dziele swojem dostarcza nam dat, rozstrzygających
sprawę pierwszeństwa.
Co do Arystarcha, posiadamy dwie daty pozytywne. Jedna,
podana przez Ptolemeusza w Almageście dotyczę obserwacyi
punktu przesilenia, dokonanej przez Arystarcha w roku 240
przed Narodzeniem Chrystusa; druga je st datą wyroku, który na
niego wydano — podług Fabrycyusza w r. 264, a podług Fortina
w r. 266. W przypuszczeniu, że astronom nasz miał w roku 280
lat 40, dojdziemy do wniosku że urodził się on około roku 320,
a więc blizko w dwa wieki po śmierci wielkiego ziomka swojego
Pytagorasa. Z drugiej strony, wiadomo było w starożytności, że
doktryna o ruchu Ziemi była wykładana nie przez samego Py
tagorasa, lecz przez pytagorejczyków. Aby się o tem przekonać,
dość przeczytać Arystotelesa, Cycerona, Diogenesa z Laercyi
i Plutarcha. Philolaus, Heraklit, Ecphantus, Hicetas z Syrakuzy wszyscy tak utrzymywali. Ci uczniowie Pytagorasa są
wcześniejsi od Arystarcha o więcej niż stulecie.
W swojej teoryi harmonii sfer niebieskich Pytagoras
umieszczał Ziemię kulistą w środku świata i kazał obracać się
dokoła niej siedmiu planetom: Księżycowi, Merkuremu, Wenerze, Słońcu, Marsowi, Jowiszowi i Saturnowi, których odległo
ści odpowiadały siedmiu tonom oktawy.
Philolaus, uczeń Pytagorasa, osiadłszy w Tebach po rewolucyi, która wypędziła Szkołę Pytagorasa z Włoch połu
dniowych, pierwszy wyjawił na piśmie doktryny pytagorejskie
i w dziele swem o Kosmosie wykazał, że powstawanie dnia i
nocy w przeciągu 24 godzin je st wynikiem ruchu obrotowego
Ziemi.
Ważne jest odróżnianie ruchu dziennego od ruchu roczne
go. Co do pierwszego, niepodobna wątpić, że pytagorejczycy,
których imiona przytoczyliśmy, mówili o nim przed Arystarchem; zdaje się atoli, że on pierwszy nauczał o ruchu postę
powym rocznym.
Że ruch dzienny znany był pytagorejczykom, o tem mówi
dość wyraźnie Arystoteles w słowach następujących: Ziemia
jest jedną z gwiazd, które obracają się dokoła środka swego i
tym to sposobem wytwarza ona dzień i noc.
Zresztą, sam Kopernik oświadczył, że należy do pytago
rejczyków, z drugiej zaś strony słynny dekret rzymski z dnia 13
marca 1616 roku, potępiający doktrynę Kopernika, mówi o no

owocnika powodują jej ugięcie i na zasadzie miecha
wyrzucanie (wydmuchiwanie) zarodników z wnętrza
owocnika przez otwór na jego szczycie. Podobny mechanizm rozsiewania występuje w rzędzie purchawkowców Lycoperdales oraz gwiazdoszowców Geastrales.
Ryszard K o z ik (Kraków)

p r z e d
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wym systemie w wyrazach następujących: „Falsa Ula doctrina
Pythagorica divinae Scńpturae omnino adversans”.
Widzimy więc, że byłoby ogromna niesprawiedliwością ob
dzierać Szkołę Pytagorasa z wiekowej sławy, którą przyznali
je j pisarze starożytni i sam Kopernik za pierwsze usiłowania,
zmierzające do odkrycia prawdziwego systemu świata.
Historya odkrycia systemu świata przez astronomów grec
kich daje się streścić, ja k następuje:
Pytagoras (około roku 320 przed erą naszą) naucza, że
Ziemia nie opiera się na niczem, że je st odosobniona i kuli
sta. W układzie tym Słońce, Księżyc i planety obiegają dokoła
Ziemi.
Philolaus ze szkoły Pytagorasa, współczesny Sokrateso
wi, naucza (około r. 430) że glob ziemski wiruje dokoła siebie
samego. Niebo nie potrzebuje już mieć ruchu dziennego, ale
Ziemia pozostaje jeszcze w środku. Pytagorejczycy Hicetas i
Ecphantus głoszą również je j ruch dzienny.
Heraklit z Pontu uczy (około r. 320), że Słońce je st środ
kiem ruchów Merkurego i Wenery. Sądzi on także (pragnąc
być w zgodzie z obserwacyami), że może ono być środkiem
orbit Marsa, Jowisza i Saturna, obiegając samo dokoła Ziemi
w przeciągu roku. Jest to system przejściowy Tychona Brahego. Z badań Schiaparellego zdaje się nawet wynikać, że wielki
ten filozof wpadł na myśl systemu Kopernika.
Arystarch z Samosu uważa hypotezę tę za rzeczywistość i
staje się osobiście je j apostołem, utrzymując, że planeta nasza
obiega w ciągu roku dokoła Słońca nieruchomego. Historycz
nie twierdzenie to odnieść należy do roku 280 przed Nar. Chr.
Poczem następuje sen, który trwał 18 stuleci.
K. Flam m arion. Kto pierw szy powziął myśl o ruchu ziem i? W szech
św iat 1908, 27, 149 (7 III)

Śpiew ające piaski

Na posiedzeniu londyńskiego Towarzystwa Fizycznego w
dniu 22 listopada 1907 S. Skinner przed stawił dwie próbki pia
sku śpiewającego, pochodzące: jedna z zatoki Manchesterskiej w stanie Massachussets, a druga z zatoki Smali Point w
stanie Maine. Piasek ten wydaje głos, gdy do napełnionego
nim kubka szklanego wprowadzimy jakiekolwiek ciało twarde.
Skinner przypuszcza, że piasek ten składa się z kulek rów
nych, które w stanie spoczynku zajmują objętość minimum.
Będąc wprowadzona w ruch, masa takiego piasku, zanim
przejdzie w stan spoczynku, przechodzi przez szereg objęto
ści minimum w drodze wahań, które, przenosząc się na szkło,
wytwarzają dźwięki.
S.B. (B ouffałł) P iasek śpiewający. W szechśw iat 1908, 27, 30 (11 I)

Na A ntarktydę końmi i sam ochodem

Nowa wyprawa antarktyczna angielska wyruszyła w drogę
latem r. z. Na czele je j stoi kapitan E. H. Shackleton, towarzysz
F. Scotta podczas wy prawy na „Wielką Ścianę” (Grandę Barriere) na ziemi Wiktoryi w 1902. Cel ekspedycyi stanowi zba
danie ziemi Edwarda VII-ego oraz posunięcie się ku biegunowi
południowemu.
Wyprawa opuści jednak Nową Zelandyę na statku „Nemrod”, służącym do połowu fok koło Newfoundlandu, dopiero
w pierwszej połowie stycznia r. b. Doświadczenie, zdobyte w
ciągu poprzedniej ekspedycyi na „Discovery”, doprowadziło do
wniosku, że w końcu stycznia morze Rossa przedstawia naj
dogodniejsze warunki dla żeglugi.
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Na ziemi Edwarda VII-ego kap. Shackleton wyląduje z 12
ludźmi i zainstaluje się w przenośnym domu; poczem „Nemrod” uda się z powrotem do Nowej Zelandyi skąd po 8— 10
miesiącach wróci, aby spotkać się z naczelnikiem wyprawy i
jego towarzyszami.
Aby módz wędrować po bezmiernych połaciach lodowych,
pokrywających tę część Antarktyki, kap. S. zabiera dwanaście
koni syberyjskich, dwanaście psów z północno zachodniej Ka
nady oraz sanie-samochód. W ciągu jesieni półkuli południo
wej w 1908 r. urządzony będzie szereg składów w kierunku
południowym, co najmniej aż do 150 mil ang. od stacyi, która
założona będzie na 77°30’ szer. połudn. Według programu,
następnej wiosny będzie dokonana próba przedłużenia owej
podstawy operacyjnej o 100 mil, poczem latem, czyli w grud
niu 1908 r., naczelnik wyprawy ruszy na południe z dwoma
towarzyszami, sześciu końmi oraz samochodem. Jednocze
śnie dwie inne grupy, każda złożona z trojga ludzi i trzech koni,
posuną się — jedna w kierunku południo-wschodnim, druga
— wzdłuż wybrzeży ziemi Edwarda VII-ego.
Konie syberyjskie, przyzwyczajone do strasznych zim Azyi
Półn., przetrzymają łatwo, ja k sądzi kap. Shackleton, mrozy
na Antarktyce i dzielnie się przyczynią do transportu środków
żywności. Ale zupełną nowością w tej ekspedycyi jest zasto
sowanie samochodu. Od czasu, kiedy ostatnia wyprawa an
gielska stwierdziła, że powierzchnia „Wielkiej Ściany” jest na
przestrzeni setek kilometrów zupełnie płaska, wszyscy bada
cze okolic podbiegunowych południowych zalecali użycie lokomocyi samochodowej na olbrzymich równinach lodowych
dalekiego Południa. Kap. Shackletonowi przypadnie zaszczyt
dokonania pierwszej próby w tym kierunku. Wehikuł wybrany
przez organizatorów wyprawy posiada motor alkoholowy oraz
trzy zmiany odmiennych kół, które będą stosowane zależnie
od oporu śniegów; zbudowany je st ze stali, zdolnej wytrzymy
wać temperatury bardzo niskie.
W końcu stycznia 1909 r. „Nemrod” wróci, aby zabrać
członków wyprawy; poczem, po zbadaniu wysp Balleny, za
mierzona je st jazda na zachód ku ziemiom Adelie, Clarie,
Kempa oraz d ’Enderby. W ciągu tej żeglugi kap. Shackleton
postara się zapomocą sondowali ustalić granicę północną
platformy lądowej w celu oznaczenia rozmiarów kontynentu
antarktycznego.
L. H.(H orw itz) Nowa w ypraw a antarktyczna angielska. W szechśw iat
1908, 27, 31 (11 I)
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temi przykładami poszła republika Argentyńska, postanawia
ją c utworzyć dwa „parki narodowe”.
W kwietniu 1902 r., C. Thays, zarządzający parkami i pro
menadami publicznemi oraz ogrodem botanicznym w BuenosAires, odwiedził umyślnie jeden z obszarów, zarezerwowanych
w tym celu: szło o zbadanie możliwości zachowania wspania
łych, lecz zbyt mało znanych wodospadów rzeki Iguassu, na
terytoryum Misyi, tuż koło granicy brazylijskiej. Thays, spę
dziwszy pewien czas na miejscu, wygotował projekt ogólny,
który został zatwierdzony przez rząd i wkrótce zostanie wpro
wadzony w życie. Powierzchnia parku obejmować ma 25000
hektarów. Główną atrakcyą będą owe wodospady: ciągną się
one na przestrzeni 4 km, poczęści na terytoryum Brazylii, poczęści w Argentynie; w niektórych miejscach woda spada z
wysokości 60 m., a więc większej niż w Niagarze, natomiast
masa wody je st tu mniejsza, niż w słynnym wodospadzie
Amen Półn. Projekt przewiduje ułatwienie dostępu do tego
cudu natury, wybranie miejsc odpowiednich do zbudowania
hotelów, kąpieli, kasyn. Jest również zamierzone wytknięcie
alej, urządzenie mostów wiszących oraz miejsc z pięknemi
widokami, a przedewszystkiem rozciągnięcie pieczy przez
rząd nad wspaniałemi lasami wiekowemi, stanowiącemi ozdo
bę przyszłego parku. Z drugiej strony, Moreno, były dyrektor
muzeum w La Plata, który za usługi krajowi podczas konfliktu
chilijsko-argentyńskiego, otrzymał w darze 25 mil francuskich
ziemi w Patagonii, na brzegach jeziora Nahuel Huapi, zwrócił
rządowi około 4800 ha, proponując utworzenie na tem miejscu
argentyńskiego parku narodowego. Moreno wybrał zakończe
nie zachodnie głównego fiordu wymienionego jeziora,, dooko
ła Puerto Blest; celem jego daru było, aby obszar, tak bogaty w
ciekawe i wielkie zjawiska przyrody, przyczynił się do postępu
ludzkiego. M. wyraził przytem życzenie, aby na tym obszarze
dokonywano tylko prac, mogących ułatwić dostęp podróżni
kom cywilizowanym „których obecność wyjdzie na dobre miej
scowościom, ostatecznie do kraju naszego wcielonym”. Do
tychczas jezioro Nahuel Huapi nie ma połączenia kolejowego,
ostatnią stacyą linii, zaczynającej się w Bahia Blanca je st Neuguaen. (Park narodowy St. Zjednocz, je st znacznie większy
od obu przyszłych parków argentyńskich razem: obszar jego
wynosi 950000 ha).
L. H. (H orw itz) Parki narodow e w A rgentynie. W szechśw iat 1908, 27,
1 5 (5 i)

Już sztuczne, jeszcze nie in vitro
Po Anglikach Polacy i Francuzi

Obawa, że po powrocie rozmaitych ekspedycyj, czynnych
w latach 1902— 5, nastąpi zastój w badaniach krajów podbie
gunowych południowych, — na szczęście się nie ziściła. Bo,
oto oprócz nowej wyprawy angielskiej, wszelkie widoki urze
czywistnienie posiadają dwa inne projekty tego rodzaju. Ze
strony Belgii projektuje się nowa ekspedycya pod kierunkiem
polaka dr. H. Arctowskiego, meteorologa uprzedniej ekspedy
cyi belgijskiej (1899 — 1901) na okręcie „Belgica”, na której
czele stał de Gerlache; francuzi zaś chcą zorganizować ekspedycyę pod ponownym kierunkiem N. J. Charcota, kierownika
pierwszej wyprawy francuskiej w 1903-5 r. Obie wyprawy mają
wyruszyć w drogę w 1908 r. Projektują one zbadanie masy
lądowej na południu Oceanu Wielkiego od ziemi Grahama do
ziemi Edwarda VII-ego.
Zgodnie z życzeniem Charcota, akademia francuska po
leciła kilku uczonym specyalistom opracowanie programu
projektowanej wyprawy z wyszczególnieniem zagadnień, na
których rozwiązanie powinni zwrócić uwagę poszczególni ob
serwatorowie ekspedycyi.
L. H. (Horw itz) Dwie now e w ypraw y antarktyczne, W szechśw iat 1908,
27, 14 (5 I)

Argentyna tw orzy parki narodowe

Za przykładem Stanów Zjednocz., które stworzyły w 1873
r. słynny Park narodowy, znany pod nazwą „Yellowstone Park”,
Kanady, która urządziła park narodowy Banffa koło linii transkanadyjskiej drogi żelaznej, wreszcie Australii, która prze
znaczyła w podobnym celu niewielki obszar 900 hektarów, w
dystrykcie lllawara, na południe od Sydneyu, nazwawszy go
trochę pretensyonalnie „Narodowym parkiem australijskim”; za

Około 1770 r. Spalanzani poraź pierwszy dokonał badań
nad sztucznem zapłodnieniem u ssaków. Na razie wzbudziły
one małe zainteresowanie; dopiero po dwudziestu latach gi
nekologowie starali się zastosować zdobycze Spalanzaniego
w praktyce lekarskiej; w 1799 r. słynny chirurg Hunter ogłosił
pierwszy fakt zajścia w ciążę zapomocą sztucznego zapłod
nienia. Odtąd niejednokrotnie było ono stosowane w medy
cynie.
W sto lat później, od 1899 r„ Eliasz Iwanow rozpoczął
szereg systematycznych badań nad sztucznem zapłodnie
niem. Iwanow prowadził dwie serye doświadczeń: stosował on
sztuczne zapłodnienie względem klaczy, krów i owiec, zbie
rając spermę zapomocą gąbki z pochwy samicy pokrytej, po
czem spermę wprowadzał zapomocą szprycki lub sondy do
pochwy kilku samic tego samego gatunku. Stosując sztucz
ne zapłodnienie w okresie rui, badacz przekonał się, że ilość
zapłodnień sposobem sztucznym przewyższa zwykle obser
wowaną zapłodnień naturalnych; pobudzenie płciowe samicy,
jakie towarzyszy aktowi rozrodczemu, nie je st niezbędnym wa
runkiem zapłodnienia.
Innego rodzaju doświadczenia dotyczyły zapłodnienia za
pomocą spermy przechowywanej w sztucznem środowisku.
Iwanow zauważył, że plemniki mogą zachować swoje żywot
ność we właściwym słonym roztworze nieco dłużej niż w wy
dzielinach dodatkowych gruczołów płciowych. Okoliczność ta
wskazuje, że rola wspomnianych wydzielin jest tylko mecha
niczna, a wobec tego niema żadnych podstaw do przypisywa
nia im, ja k to uczynił Steinach, istotnego znaczenia w procesie
zapłodnienia.
Przytoczone wyżej obserwacye rozszerzają znacznie za
kres stosowania sztucznego zapłodnienia, ponieważ badacz
osiągał je zapomocą przechowywanej spermy, którą otrzy
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mywał z jąder zwierząt ssących po ich śmierci lub kastracyi.
Środowisko sztuczne, używane do przechowywania spermy,
stanowił roztwór NaCI, CÓ3NaH lub C 0 3Na2.
Sztuczne zapłodnienie u ssaków zapomocą spermy ze
branej sposobem, wskazanym w pierwszej seryi doświadczeń
Iwanowa, może oddać olbrzymie usługi na stacyach reproduk
cyjnych, gdzie pozwoliłoby znacznie powiększyć ilość zapłod
nień przez jednego samca a zarazem obniżyć koszty pokry
wania samic; mniej zamożni hodowcy mieliby więc możność
szybszego ulepszenia rasy zwierząt domowych.
Zapłodnienie zapomocą spermy, przechowywanej w
sztucznem środowisku, również może mieć szerokie zastoso
wanie, zwłaszcza w razie krzyżowania, ponieważ pozwala na
krzyżowanie dwu gatunków, dla których kopulacya z rozma
itych względów w warunkach zwykłych je st niemożliwa. Na
stępnie sposób ten pozwala nawet po śmierci jakiegoś repro
duktora wielkiej wartości wyzyskać jego zdolności rozrodcze.
Jednem słowem wspomniany sposób zapłodnienia daje moż
ność otwierania stacyj, gdzie może być dokonywane sztuczne
zapłodnienie.
Badania Iwanowa są ważne nie tylko z punktu widzenia
zootechniki, lecz i dla praktyki lekarskiej w niektórych przypad
kach bezpłodności u kobiet.
Cz. St. (S tatkiew icz) S ztuczne zapłodnienie u ssaków. W szechśw iat
1908, 27, 31 (11 I)

Niezbyt dokładny, ale pom ysłowy: Zegar na prom ienio
tw órczość

Przyrząd ten, skonstruowany w Instytucie inżynierów

— elektrotechników w Glasgowie podług wskazówek Rober
ta Strutta, przedstawia się w postaci zbiornika szklanego,
możliwie dokładnie opróżnionego, w który wchodzi rureczka
szklana, umocowana na sztabce kwarcowej a napełniona
bromkiem radu. Rureczka ta na stronie zewnętrznej powleczo
na je s t warstwą przewodzącą soli fosforowej i zakończona u
dołu dwoma listkami złotemi. Skutkiem promieniowania radu
listki te ładują się i oddalają się od siebie, dopóki, doszedłszy
do pewnych określonych punktów, nie natrafią na dwa kon
takty metalowe, na których wyładowują się, poczem opadają i
cały proces powtarza się na nowo. Czas ładowania, t. j. czas
pomiędzy dwoma kolejnemi wyładowaniami, wynosi ściśle 3
minuty, 15 sekund. Długość okresu ładowania zależy z natury
rzeczy od siły emanacyi radu, t. j. od jego aktywności. Przez
dłuższe obserwowanie przyrządu stwierdzono, że z biegiem
czasu okres ładowania wydłuża się, co świadczyłoby o zmniej
szaniu się aktywności radu.
A. D -w icz.(D oroszkiew icz). Ze gar radowy. W szechśw iat 1908, 27, 62
(2 5 !)

Kobietom m ówić łatwiej

W zeszycie ostatnim sprawozdań paryskiej „Societe philomathique” znajdujemy nader ciekawą notatkę p. E. Maragea,
o wynikach jego poszukiwań nad ilością pracy, wykonywanej
podczas mówienia przez mówców o różnych długościach
strun głosowych. Posługując się „mówcą sztucznym”— syre
ną, wydającą samogłoski— autor przekonał się, że głos baso
wy winien wykonać od 7 do 10 razy większą pracę, aniżeli głos
barytonowy lub tenorowy, aby wywrzeć to samo wrażenie słu
chowe. Praca fonacyi waha się olbrzymio skutkiem znacznych
różnic w ilości wydychanego powietrza. Wreszcie okazało się,
że ponieważ zachodzi znaczna różnica w długości strun głoso
wych u mężczyzn (20 do 24 mm) i kobiet (16 — 18 mm), przeto
kobiety (i dzieci) męczą się znacznie mniej podczas mówienia,
aniżeli mężczyźni. Prócz tego basy męczą się znacznie wię
cej, niż tenorowie.
Mówca powinien przedewszystkiem nauczyć się prawi
dłowo oddychać, aby uniknąć wahań zbytecznych w objętości
wydychanego powietrza, nie należy też tracić powietrza bez
użytecznie: struny głosowe winny się schodzić na linii środ
kowej.
Podczas rozmowy zwykłej produkujemy w ciągu godziny
około 48 kilogramometrów: niewiększy wysiłek ponosi np.
dama, bawiąca się wachlarzem, lub mówca gestykulujący
podczas swego przemówienia. Natomiast godzinny odczyt lub
wykład w dużej sali kosztuje około 200 kilogramometrów: pra

cę taką wykonywa tragarz kolejowy, zarzucając sobie jednora
zowo na plecy niezbyt ciężką walizkę...
Wreszcie — i to je st jeden z ciekawych pod względem nie
tylko teoretycznych wyników badań d-ra Maragea — w rozmo
wie zwykłej mężczyzna męczy się 4 razy więcej niż kobieta
— stówy innemi proces mówienia kosztuje niewiastę 4 razy
mniej, aniżeli mężczyznę. Doniosłość tego odkrycia wykracza
stanowczo poza skromne granice fizyologii mowy.
J. T.(Tur) Praca, w ykonyw ana podczas mówienia. W szechśw iat 1908,
27, 62 (25 I)

Histeria u kotów

Nerwowość nie je s t bynajmniej wyłącznym przywilejem
człowieka. Konie np. bywają czasem bardziej nerwowe, niż
najwięcej zdenerwowany człowiek. Powszechnie znany jest
fakt, że najlepszych „medyów” hypnotycznych należy szukać
pośród osób mniej lub więcej nerwowych, najczęściej zaś
pośród histerycznych. Nerwowość je st jednym z pierwszych
warunków osiągnięcia stanu hypnotycznego. Są osoby, które,
ja k wiadomo, nie poddają się hypnozie, a w każdym razie z
trudnością. — U wielu zwierząt natomiast bardzo łatwo wy
wołać stan hypnotyczny lub przynajmniej bardzo zbliżony do
hypnozy. Bardzo łatwo np. wywołać stan kataleptyczny u raka,
który wówczas staje na głowie, przybierając postać żywego
trójnoga. W takich razach wystarcza stosunkowo nieznaczne
podrażnienie nerwowe, pochodzące z nerwów czuciowych or
ganu równowagi (t. zw. pęcherzyka słuchowego), aby przerwać
często na godziny całe w ruchowych zwojach układu nerwo
wego zdolność reagowania odruchowego. W podobny sposób
można objaśnić słynne ,,experimentum mirabile de immaginatione gailińae” O. Kirchnera, które może każdy zrobić. Należy
pewnym ruchem pochwycić kurę i położyć grzbietem na stole.
Po kilku słabych, bezowocnych usiłowaniach powrócenia do
normalnego położenia, kura pozostaje często przez pół godzi
ny i dłużej bez ruchu. Do tejże kategoryi zjawisk należy rów
nież od dawna praktykowany przez kuglarzy egipskich sposób
poskramiania okularników zapomocą lekkiego naciskania oko
lic potylicy. Doświadczenia podobne do doświadczeń O. Kirch
nera można wykonywać nad gołębiami, świnkami morskiemi,
królikami, żabami i jaszczurkami.
Liczenie, które ja k wiadomo odgrywa ważną rolę podczas
operacyj chirurgicznych, prowadzi do hypnozy i snu. Działanie
jego polega na tem, że silne podrażnienie pewnej części ukła
du nerwowego, wywołane przez ogólne zaburzenia w organi
zmie, osłabia inne nerwy. W warunkach normalnych możemy
pokonywać cały szereg t. zw. odruchów, których ośrodki leżą
w rdzeniu pacierzowym, zapomocą impulsów, wychodzących
z kory mózgu wielkiego. W takich razach mamy do czynienia
z podrażnieniem, dwojakiego rodzaju. Jedno wychodzi z ko
mórek czuciowych w okolicy skóry i pobudza komórki ruchowe
rdzenia pacierzowego, drugie pochodzi z przedniego zawoju
mózgu wielkiego. Nie potęguje ono podrażnienia komórki, lecz
osłabia je i niszczy. Podobny proces zachodzi w hypnotycznem
osłabieniu. Drugą część zjawiska hypnotycznego, dotyczącą
przedewszystkiem osłabienia mięśni, a następnie snu, współ
cześni badacze zaliczają razem ze wspomnianemi zjawiska
m i kataleptycznemi do jednej kategoryi zjawisk, wywołanych
przez prawdopodobne podrażnienie, sprowadzające zaburze
nie w procesach przemiany materyi. Te ostatnie ze swej stro
ny wywołują osłabienie układu mięśniowego i powstrzymanie
procesów nerwowych w wymagających spoczynku częściach
kory mózgu wielkiego.
Na nienormalnych procesach przemiany materyi tego ro
dzaju polega, według nowszych badań, histerya, choroba, wła
ściwa nerwowym kobietom i mężczyznom. Podobnież, ja k lu
dzie nerwowi, zwłaszcza histeryczni reagują i koty nadzwyczaj
silnie na zmiany klimatu, temperatury, zmiany pogody, deszcz i
t. p. Lecz dopiero teraz weterynarz paryski, Grobon, w „Revue
de Toulouse” zwrócił uwagę na to, że większość obserwowa
nych u kotów przypadłości nerwowych zupełnie odpowiada
symptomom histeryi, a nawet podobnie, ja k w przypadkach
histeryi u ludzi, ujawnia się osobliwy związek z organami płciowemi, a oprócz tego występują one, jako nabytek dziedziczny,
jako następstwo zwyrodnienia. Rzecz godna uwagi, że w ra
zie histeryi u kotów macierzyństwo, o ile organy żeńskie nie
podlegają w następstwie chorobom, stanowi punkt zwrotny ku
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polepszeniu. To samo widzimy, niestety nie zawsze, u kobiet
histerycznych. Objawy histeryi u kotów tak dalece odpowia
dają objawom ludzkim, że u jednych i u drugich widzimy np.
nerwowe kryzysy, osłabienie, silne swędzenie, zboczenia pod
względem płciowym, niezwykłe rozdrażnienie, brak apetytu i t.
p. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że u kotów przeważ
nie, lecz nie wyłącznie, histeryi podlega płeć żeńska. Punkt
wyjścia tych cierpień ja k u samców, tak i u samic jest jeden,
ponieważ zjawiska zwyrodnienia w istocie powstają wskutek
przypadłości organów rozrodczych. Jako skuteczny środek
leczniczy Grobon niejednokrotnie stosował operacyę. W każ
dym razie przypadłości nerwowe u zwierząt otwierają jeszcze
długi czas szerokie pole dla badań normalnej fizyologii i pa
tologii.
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czterech zdjęć korony. Zdjęcia te McCIean nazywa „złemi” być
może! tylko dlatego, że nie są tak dobre, jakby być mogły w
warunkach szczęśliwszych.
Biuro Reutera donosi, że spostrzeżenia innych badaczów
na wyspie Flint i na wyspach Samoa były, w ogóle biorąc, po
myślne. Zwłaszcza zaś miały się dobrze udać, przeprowadzo
ne na wyspach Samoa, pomiary bolometryczne ciepła,
w. w. (W róblewski, syn) C ałkow ite zaćm ienie słońca d. 3 stycznia r. b.
W szechśw iat 1908, 27, 93 (9 II)

Tonkińskie morwy kauczukowe

W listopadowym zeszycie pisma. „Zoologist” p. L. Distant
zamieścił uwagi, dotyczące tępienia zwierząt przez człowieka.
Opisawszy wytępienie w Afryce antylop i kwaggi dla ich skóry,
autor ten przytacza dane statystyczne, z których wynika, że
przez dwadzieścia lat, od r. 1856 do 1876, Afryka dostarczała
do Europy 1 500 000 funtów kouci suoniowej rocznie, wysyuajrc w dodatku 250 000 funtów rocznie do Indyj i 150 000 do
Ameryki, co oznacza wytopienie okouo 51 000 suoni. Podobny
los spotyka aligatory we Florydzie, cenione dla swych skór.
Liczba zabitych je st nie mniejsza od 2" miliona. W Australii,
nakoniec, tysiącami zabija się kangury. Autor słusznie zauwa
ża, że takiemu niszczeniu nie może się oprzeć żaden rodzaj
zwierząt i wkrótce nastąpi czas, gdy kangury i im podobne
zwierzęta przestaną istnieć w stanie dzikim.

Do roślin dostarczających kauczuku w Indo-Chinach, a w
szczególności w Tonkinie, zaliczano dotychczas jedynie lia
ny. Te ostatnie zaś dochodzą tylko do nieznacznej grubości,
wskutek tego wydobywanie z nich kauczuku jest i trudne i mało
produkcyjne. Z tego powodu próbowano zaaklimatyzować w
Indo-Chinach rośliny obcego pochodzenia jak np. brazylijską
heveę i Ficus elastica. Wyniki podobnych prób nie zawsze były
dodatnie, to też poszukiwano roślin miejscowych, któreby rów
nież nadawały się do wyrobu kauczuku. Obecnie pp. Dubard i
Eberhard donoszą, że sprowadzanie roślin obcych stanie się
zupełnie zbyteczne, i gdyż w Tonkinie, w całej prowincyi BacKom oraz w południowych częściach prowincyj Bao-Lac i CaoBang znaleziono drzewa, dochodzące do znacznych rozmia
rów a wydzielające doskonały kauczuk. W pewnych częściach
lasów ilość drzew tego gatunku dochodzi do 40-u procentów,
a wydobywany z nich kauczuk przewyższa dobrocią kauczuk
z hevea. Zdaniem specyalistów nowy gatunek kauczuku jako
gotowy produkt niczem się nie różni od najlepszych gatunków
kauczuku para. Tonkińskie drzewa kauczukowe należą do ro
dziny morwowych,

w. w. (W róblewski, syn). Tępienie zw ierząt przez człowieka. W szech
św iat 1908, 27, 111 (16 II)

w. w. (W róblewski, syn). Drzew o kauczukow e w Tonkinie. W szechśw iat
19 08,2 7, 112(1611).

Sukces czy porażka?

Arabski kompas rybny

W numerze drugim z r. b. „Wszechświat” zamieścił szcze
góły o przygotowaniach do spostrzeżeń nad całkowitem za
ćmieniem słońca z d . 3 stycznia; obecnie zaś nadeszły już dro
gą telegraficzną pierwsze wiadomości o rezultatach, zdobytych
przez wyprawę naukową, która za punkt obserwacyi obrała
wyspę Flint na oceanie Wielkim. Telegram wysłany został z
Aucklandu na Nowej Zelandyi przez członka wyprawy, McCleana i brzmi ja k następuje: „częściowe powodzenie, piękny
ranek, ulewny deszcz na kilkanaście minut przed całkowitem
zaćmieniem; przez pierwszą minutę całkowitego zaćmienia
— chmury, pozostałe — pogoda; cztery zdjęcia korony; żad
nych spostrzeżeń widmowych; płyty fotograficzne nieudane;
płyty fotograficzne innych członków wyprawy nie wywołane.
Campbell donosi o powodzeniu.”
Z powyższego telegramu zdaje się wynikać, że w ogóle re
zultaty są zadawalające, gdyż już przed wyruszeniem wyprawy
przewidywano, że deszcze, panujące w tej porze roku w pasie
zaćmienia, mogą utrudnić lub zupełnie przeszkodzić wszelkim
spostrzeżeniom. Wyprawa może się więc uważać za szczę
śliwą, skoro chmury znikły na sam czas zaćmienia. Kto kiedy
kolwiek uczestniczył w podobnej wyprawie, ten potrafi sobie
przedstawić ten stan niepokoju, ja k i ogarnia obserwatorów w
chwili zbliżania się zaćmienia. Ulewny deszcz, o którym wspo
mina telegram, zmusił, oczywiście, do zasłonięcia wszystkich
przyrządów, przedewszystkiem zaś zwierciadeł i objektywów.
Odsłanianie przyrządów po rozpoczęciu się zaćmienia mu
siało również wywołać pewne zamieszanie, nieprzewidziane
podczas zawsze odbywanych w takich przypadkach prób,
dla przyzwyczajenia wszystkich uczestników do niemal auto
matycznego spełniania włożonych na każdego obowiązków.
Czterominutowy czas trwania całkowitego zaćmienia wystar
czył zapewne do przyprowadzenia wszystkich przyrządów do
stanu czynnego. Może się też okazać po sprawdzeniu i ze
braniu wszystkich spostrzeżeń i zdjęć, otrzymanych w końcu
trwania zaćmienia, że wyrażenie McCIeana „częściowe powo
dzenie” je st właściwie całkowitem powodzeniem.
O właściwych rezultatach wiemy dotychczas bardzo mało
dlatego, że na wyspie Flint nie było dostatecznych urządzeń
do wywoływania zdjęć fotograficznych. McCIean miał ciem
nię, urządzoną na statku i to mu pozwoliło na wywołanie jego

Bardzo mało wiedziano dotychczas o historyi kompasu u
Arabów. Ciekawy przyczynek do tej kwestyi daje E. Wiedemann w „Berichte derdeutschen physikal. Gesellschaft” (1907,
zeszyt 24). Wynika z nie go, że z początkiem wieku 13-go Ara
bowie znali ju ż magnesowanie zapomocą pocierania, i uży
wali kompasów w postaci ryb, w których wnętrzu znajdowała
się igła magnesowa. W razie potrzeby rzucano rybę do misy
z wodą a ona głową wskazywała północ; takich ryb magne
tycznych używali też do tłumaczenia snów — w ja ki wszakże
sposób, niewiadomo. W jednem piśmie (al. gazari) znajduje
się przepis następującego doświadczenia: sporządzenie ryby
i ptaka z drzewa wypełnionego solą; w ptaku ma się znajdo
wać kamień magnesowy, w rybie igła magnesowa; rybę i ptaka
wrzuca się do wody; gdy się sól rozpuści ptak uniesie rybę na
powierzchnię.

Cz. St. (S tatkiew icz) P rzypadłości nerw ow e u zwierząt. W szechśw iat
1908, 2 7 ,6 3 , (25 I)

W ybijanie dzikich zwierząt

J. L. S. (Salpeter.) H istorya kom pasu u Arabów. W szechśw iat 1908,
27, 126 (23 II)

Jak z szafiru zrobić szm aragd?

Nowe doświadczenia p. Bordas w tej kwestyi przynoszą
kilka ciekawych szczegółów:
1) W temperaturze 300o topaz wschodni traci po pewnym
czasie zabarwienie; to samo zjawisko daje się zaobserwować
na korundzie, zabarwionym na żółto, pod wpływem bromku
radu.
2) Ta własność pozwala w sposób sztuczny odtworzyć
korund zielony czyli szmaragd wschodni (kamień wielkiej
wartości). Zielony kolor tego kamienia pochodzi z połączenia
się żółtego i błękitnego. Wystarczy przeto wziąć szafir (korund
błękitny) i czas jakiś poddać go działaniu bromku radu a otrzy
mamy w ten sposób kamień zielony, którego kolor będzie tem
piękniejszy i bardziej zbliżony przeto do koloru szmaragdu,
im ściślej i dokładniej wykonana będzie kompensacya koloru
błękitnego przez żółty,
Własność tracenia żółtego, nabytego pod wpływem radyoaktywnym, koloru, przez działanie ciepła pozwala dokonać tej
kompensacyi w sposób zupełnie zadawalający i odtworzyć
przeto szmaragd w pełnym blasku jego zabarwienia.
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3) Doświadczenie — którego szczegóły musimy opuścić
- wykazuje, że w działaniu na barwę aiuminidów biorą udział
jedynie promienie y radu.
A. W. (W roczyński). Jeszcze o tw orzeniu się drogich kam ieni z rodziny
Aium inidów . A. W .(W roczyński). Jeszcze o tw orzeniu się drogich ka
mieni z rodziny A ium inidów . W szechśw iat 1908, 27, 158 (7 III)

Jak żegnano w ybitnego uczonego?

Bywają pożegnania nad wszelki wyraz bolesne. Kiedy łono
ziemi otwiera się, by przyjąć szczątki człowieka, który swój ży
wot cały, od lat zarania aż do starości sędziwej, oddał w ofie
rze pracy dla kraju potrzebnej i drogocennej a przez siebie
ukochanej; kiedy, stojąc nad tą smutną czeluścią, pytać musi
my „któż nam zastąpi, o ziemio, tych, których ty zabierasz tak
nielitościwie”?; wtedy żal po stracie drogiego przewodnika łą
czy się z obawą o dalsze losy tej pracy. Takie właśnie uczucia
podnoszą głos w naszych sercach, ilekroć żegnać się musimy
z przedstawicielami tego dawnego grona nauczycieli, którzy w
zawodzie swoim widzieli nie tylko uprawę rozumów, ale także
— przedewszystkiem może — hodowlę serc i charakterów.
Ś. p. Karol Jurkiewicz wcześnie rozpoczął swą pracę. Ob
darzony zdolnościami niezwykłemu bystrością umysłu niepo
wszednią a obok tego wydatnym talentem pedagogicznym,
pracowity na podziw i sumienny aż do pedanteryi, zaledwie
kresu lat młodzieńczych dobiegłszy, w 22 roku życia zostaje
nauczycielem jedynego prawie podówczas (w 1842 r.) za
kładu naukowego w Królestwie, w którym nauki ścisłe i przy
rodnicze według programu urzędowego istniały, a skutkiem
szczęśliwego doboru nauczycieli — kwitły i piękne przynosiły
owoce. To sławne i dotąd z tak gorącą miłością przez swoich
wychowańców wspominane Gimnazyum Realne w rzeczywistem rozwinięciu swej działalności przeszło daleko poza ramy
średniego zakładu naukowego. W tym smutnym okresie cza
su, kiedy drobne ułamki naukowości polskiej nie miały u nas
żadnej urzędowej ostoi, Gimnazyum Realne razem z Instytu
tem Rolniczo-Leśnym w Marymoncie było jedynem schronie
niem nauk przyrodniczych. W obu tych szkołach Jurkiewicz z
pożytkiem dla młodzieży a sławą dla siebie uczył nauk tech
nicznych. Wielu z pośród jego uczniów, którzy w późniejszym
rozwoju przemysłowym i ekonomicznym kraju najwydatniejsze
zajęli stanowiska, na tej jedynej szkole poprzestać było zmu
szonych
Ale pełnemu zapału pedagogowi nie wystarczała pra
ca na katedrze. Gromadził nadto spory zastęp młodzieży w
prywatnym zakładzie naukowym, którego był kierownikiem,
a tu ju ż nie kończyło się na wykładzie prawd naukowych. Tu
nauczyciel stawał się zarazem troskliwym ojcem i rozumnym
starszym bratem, tu nie tylko wiedza, ale i zdrowie moralne i
fizyczne wychowańców stawało się przedmiotem pieczołowi
tości przewodnika.
A poza rozległem! obowiązkami nauczycielskiemi Jurkie
wicz umiał znaleźć czas i siły na pracę piśmienniczą. Ogrom
ne wykształcenie, erudycya niezwykła i łatwość władania pió
rem uczyniły z niego pierwszorzędną siłę w naszej literaturze
przyrodniczej. Nie było wydawnictwa poważniejszego przez
lat kilka dziesiątków, któreby nie korzystało ze świetnego
współpracownictwa Jurkiewicza. Nie było prawie działu nauk
przyrodniczych, w którymby on nie zabierał głosu, czy to w ar
tykułach krótszych, rozproszonych po tygodnikach, miesięcz
nikach i encyklopedyach, czy też w oddzielnie wydawanych
książkach. Niesposób zbierać niezliczonych tytułów, a jeszcze
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bardziej — niepodobna nużyć uwagi smutnych uczestników
tego żałosnego obrzędu, ale również pominąć niemożna je d 
nej przynajmniej książki, która w piśmiennictwie naszem po
zostawiła ślad długotrwały i kilku pokoleniom uczących się
służyła za przewodnika. Mówię w tej chwili o Kursie chemii,
przetłumaczonym ze znakomitego autora francuskiego, Cahoursa. Książka ta przynosiła nam przedewszystkiem pierwszy
świeży powiew szybko na Zachodzie rozwijającej się nauki a
obok tego była źródłem polskiego języka specyalnego chemii i
na czas długi języka tego kodeksem.
Rok 1862, który Królestwu przyniósł reformę szkolną Wielo
polskiego i, po 32 latach, wskrzeszał uniwersytet polski w War
szawie, Jurkiewicza obdarzył katedrą nauk mineralogicznych
i geologicznych w Szkole Głównej. Z zasobem doświadczenia
pedagogicznego, z ustaloną sławą znakomitego nauczyciela i
pełnego poświęcenia kierownika młodzieży, Jurkiewicz ocho
czo podjął ciężkie brzemię obowiązków, jakie spadały na każ
dego, kto przystępował do pracy na tern trudnem a tak przez
zrządzenie dziejów zapuszczonem polu. Stworzyć uniwersytet
polski w Warszawie, stworzyć go z temi siłami naukowemi i z
temi środkami, jakiem i społeczeństwo rozporządzało podów
czas, wśród zrywającej się zawieruchy zdarzeń politycznych,
to było zadanie olbrzymie. Że zostało doprowadzone do bu
dzącego cześć i podziw wykonania, przypisać to trzeba temu
wysokiemu napięciu ducha, które ogarnęło wówczas wszyst
kich — starszych i młodszych — a także i temu, że ogół star
szych tak właśnie czuł i pojmował zadanie, jak Jurkiewicz.
A kiedy Szkoła Główna runęła, kiedy znaczna liczba je j
profesorów, poddając się zniechęceniu, cofnęła się od wszel
kiej pracy publicznej, Jurkiewicz wytrwał na stanowisku. Nie
zraził go przykry narzucony obowiązek poddania się nowemu
egzaminowi rossyjskiemu, uważał, że bezpieczniej będzie dla
młodzieży polskiej, dla sprawy oświaty w Polsce, jeżeli w uni
wersytecie rossyjskim w Warszawie pozostaną Polacy. I przez
lat dziesięć jeszcze pracował na ukochanej niwie jako profesor
i dziekan wydziału.
Ale i potem, ukończywszy służbę publiczną, Jurkiewicz nie
przestał ani na chwilę być pedagogiem i przyrodnikiem. Tylko,
że zabiegi wychowawcze przeniósł teraz na drobną opusz
czoną dziatwę, pracując w Towarzystwie Dobroczynności jako
prezes wydziału ochron. Studya zaś swoje przyrodnicze za
mknął w prywatnem swem mieszkaniu, gdzie usilną pracą i
zabiegami całego żywota zgromadził wspaniałe zbiory ksiąg
uczonych, roślin a zwłaszcza minerałów. Dziedzicem tego
majątku uczynił społeczeństwo, oddając Muzeum Przemysłu i
Rolnictwa bibliotekę i zbiór minerałów. W tym okresie był także
redaktorem pisma Przyroda i Przemysł oraz jednym z założy
cieli i przez czas pewien prezesem Towarzystwa Ogrodnicze
go. Należał też do składu pierwotnej redakcyi Wszechświata i
do komitetu redakcyjnego Pamiętnika Fizyograficznego.
Nam już dzisiaj trudno może zrozumieć oblicze duchowe
tych przyrodników dawniejszych, których Jurkiewicz był wła
śnie typem doskonałym. On patrzył w przyrodę nawet wte
dy, gdy oko miał utkwione w mikroskopie. On widział całość
nieskończoną nawet wtedy, gdy rozpatrywał molekułę. On tę
przyrodę rozumiał, czuł się je j cząstką, ale cząstką najdosko
nalszą. Czcił ją i kochał, jako dobry chrześcianin, w przyrodzie
czcił i kochał je j Twórcę. A jako dobry syn swego kraju, swem
rozumieniem i miłowaniem , pragnął się dzielić ze współbrać
mi.

oprać. Jerzy G. Y e t u la n i (Kraków)
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Poczynając od bieżącego numeru Pisma Przyrodniczego Wszechświat będziemy na jego łamach drukować
wybrane prace badawcze uczestników kolejnych Olimpiad Biologicznych, którzy zakwalifikowali się do polskich
finałów Konkursu Prac Młodych Naukowców UE. Prace te będą drukowane w form ie przygotowanej przez uczest
ników Olimpiady, zgodnie z regulaminem Konkursu.
Prezentowana praca Dagmary Raszki pochodzi z XX X V Olimpiady Biologicznej i zdobyła II nagrodę, a je j pla
kat został wyróżniony.
Dagmara RASZKA (Cieszyn)

SKUTECZNOŚĆ OCHRONY KASZTANOWCA BIAŁEGO AESCULUS
HIPPOCASTANUML. PRZED SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM
CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA ET DIMIC METODĄ FEROMONOWĄ
Streszczenie
Od kilku lat szrotówek kasztanowcowiaczek Cameraria ohridełła Deschka et Dimic, motyl z rodziny kibitnikowatych Gracillariidae silnie poraża kasztanow
ca białego Aesculus hippocastanum L. na terenie całej
Polski (ryc. 1). Jest to parazytoid foliofagiczny, którego
larwy rozwijają się wewnątrz liścia i odżywiając się
tkankami tego organu niszczą jego strukturę, co powo
duje powstawanie charakterystycznych min (ryc. 2).
Konsekwencją zminowania liści jest ich brązowienie i
przedwczesne opadanie. Od kilku lat podejmowane są
próby ochrony kasztanowca białego poprzez zastoso
wanie metod chemicznych, mechanicznych i biologicz
nych.

Ryc. 1. Forma imago szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella Deschka et Dimic.

Fot. Janusz Raszka, Cieszyn, 2003

terenie miasta Cieszyna (woj. śląskie, gmina cieszyń
ska) doświadczenie, którego wyniki przedstawiono w
niniejszej pracy. Ochronie poddano drzewa, które są
częścią szpaleru przy ul. Wojska Polskiego. Wykorzy
stano pułapki lepowe oraz specjalne pułapki w kształcie
butelek; w obydwóch substancją wabiącą były feromo
ny wytwarzane przez samicę szrotówka kasztanowco
wiaczka. W celu sprawdzenia skuteczności stosowanej
ochrony analizowano stopień (procent) zminowania
blaszki liściowej przez larwy motyla. Porównywano
zniszczenie blaszki liściowej drzew zabezpieczonych i
niezabezpieczonych metodą feromonową. Analizę prze
prowadzono dwukrotnie. Podczas analizy obraz rzeczy
wisty liścia zmieniano na obraz cyfrowy (skanowanie),
a następnie za pomocą programu komputerowego okre
ślano procent zminowania listka.
Uzyskane wyniki nie wykazały istotnych różnic
pomiędzy stopniem zminowania liści drzew objętych i
nie objętych ochroną. Na tej podstawie można wysu
nąć tezę o braku skuteczności zwalczania szrotówka
kasztanowcowiaczka metodą feromonową w Cieszynie
w roku 2005. Autor pracy sugeruje jednak, że należy
prowadzić dalsze obserwacje i badania dotyczące tej
metody ochrony kasztanowca w celu uzupełnienia po
siadanej wiedzy na ten temat, a co za tym idzie, moż
liwości skuteczniejszej ochrony kasztanowca białego
przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
W stęp

Ryc. 2. Zminowany listek kasztanowca białego Aesculus hip
pocastanum L. Skan Dagmara Raszka, Cieszyn, 2005

W celu sprawdzenia skuteczności jednej z me
tod ochrony kasztanowca białego przed szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem, polegającej na zastosowaniu
pułapek feromonowych, przeprowadzono w 2005r. na

Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum L.
licznie występuje na terenie całej Polski, a także in
nych krajów Europy [6], Ze względu na swoje walory
estetyczne często sadzony jest na terenach miejskich,
przede wszystkim w parkach i pasach zieleni przy uli
cach i drogach. Od kilkunastu lat obserwowane jest
intensywne porażanie kasztanowca białego przez szro
tówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella De
schka et Dimic (ryc. 1), którego larwy żywią się tkanką
miękiszową liści (minowanie), powodując ich brązo
wienie i przedwczesne opadanie (ryc. 2) [5], Chociaż
z obserwacji wynika, że żaden drzewostan dotychczas
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nie obumarł w wyniku porażenia przez szrotówka, z
biegiem lat sytuacja ta może ulec zmianie. Być może
dopiero długotrwałe osłabienie drzewostanów będzie
rodziło poważniejsze konsekwencje, jakim i może być
stopniowe zamieranie corocznie porażanych drzew
tego gatunku. Z drugiej strony obserwacje poczynione
w Macedonii — miejscu, gdzie pojawił się szrotówek
— nie dają podstaw do tego typu stwierdzeń. Obecnie,
głównym negatywnym skutkiem porażenia kasztanow
ców jest coroczne pogarszanie się walorów estetycz
nych drzew.
Obawy o dalszy los kasztanowców i próby przy
wrócenia im funkcji drzew ozdobnych sprawiły, że od
początku masowego pojawienia się szrotówka kaszta
nowcowiaczka podejmowane są próby jego zwalczania.
W 2001 roku z inicjatywy Unii Europejskiej stworzono
specjalny program badawczy pod nazw ą „CONTROCAM ” (Control o f Cameraria), w obrębie, którego
współpracują naukowcy 8 instytutów badawczych. Ce
lem tego program u jest opracowanie agrotechnicznych
i biologicznych metod zwalczania szrotówka.
Obecnie w celu ochrony kasztanowca stosowane są
m etody mechaniczne, chemiczne i biologiczne. Metody
mechaniczne polegają głównie na dokładnym wygra
bianiu opadłych liści, a chemiczne na stosowaniu mikroiniekcji insektycydów systemicznych do pni. Próby
zastosowania naturalnego wroga szrotówka do ochrony
kasztanowca dotychczas nie zakończyły się powodze
niem; co prawda rozpoznano gatunki, które np. paso
żytują na jego larwach, ale niszczą one zbyt m ałą część
populacji, a co za tym idzie — są mało skuteczne [5].
Jedną z nowszych metod zwalczania szrotówka kaszta
nowcowiaczka jest wykorzystywanie wyselekcjonowa
nych feromonów do wabienia i wyłapywania samców
w różnego typu pułapki (opaski lepowe, pojemniki).
Metoda ta od kilku lat stosowana jest w krajach Europy
(np. w Czechach i Austrii), natom iast w Polsce stoso
wana jest eksperymentalnie od roku 2004 [2].
W niniejszej pracy prowadzono doświadczenie,
które miało na celu sprawdzenie skuteczności ochrony
kasztanowca białego przed szrotówkiem kasztanow
cowiaczkiem, przy zastosowaniu pułapek feromonowych.
M ateriały i m etody
Szrotówek kasztanowcowiaczek Cameraria ohridel
la Deschka et Dimic jest motylem z rodziny kibitnikowatych Gracillariidae. Po raz pierwszy został odnotowany
i opisany w 1985 roku w Macedonii. Jego ekspansja ob
jęła tereny Europy. W Polsce został stwierdzony w roku
1998 w Wojsławicach k/Wrocławia. Obecnie jego zasięg
obejmuje cały obszar Polski [5], Etapy ekspansji na tere
nach naszego kraju ilustruje ryc. 3.
W celu określenia skuteczności wykorzystania fero
monów do ochrony kasztanowca białego Aesculus hip
pocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiacz
kiem, obserwacji poddano jednorodną pod względem
wiekowym i zdrowotnym grupę kasztanowców białych,
rosnących przy ul. Wojska Polskiego w Cieszynie, sta
nowiącą przyuliczny szpaler 25 drzew (ryc. 4).
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Ryc. 3. Ekspansja szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie
Polski w latach 1998-2002; wg J. Buszko, 2003
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Ryc. 4. Kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi drzewami
poddanymi obserwacji

Dziesięć rosnących obok siebie drzew z wyżej wymie
nionej grupy zostało objętych ochroną przez służby komu
nalne zajmujące się utrzymaniem zieleni miejskiej w Cie
szynie. Zabezpieczanie drzew odbyło się w dwóch etapach
rozdzielonych w czasie. Pierwszy etap (29.04.2005 r.) po
legał na zakładaniu opasek lepowych na pnie drzew (folia
termokurczliwa pokryta Lasolepem), oraz umieszczaniu
na ich powierzchni dyspenserów feromonowych w po
staci „inini-kapsułek” (ryc. 5). Drugi etap (14.05.2005 r.)
polegał na umieszczeniu w koronach drzew pułapek bezlepowych w kształcie plastikowego lejka przykrytego od
góry daszkiem, zaopatrzonego w cylindryczny plastikowy
pojemnik, w środku którego również znajdował się dyspenser feromonowy (ryc. 6). Autorka niniejszej pracy bra
ła udział we wszystkich etapach prac zabezpieczających
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Ryc. 5. Opaska lepowa na pniu kasztanowca z wyłapanymi
motylami szrotówka kasztanowcowiaczka. Fot. Dagmara
Raszka, Cieszyn, 2005
Ryc. 6. Pułapka feromonową w koronie kasztanowca białego.
Fot. Dagmara Raszka, Cieszyn, 2005
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drzewa. Prace wykonywane były przez Zakład Utrzyma
nia i Urządzania Zieleni mieszczący się w Krakowie przy
ul. Korczaka 11/2.
Analiza będąca przedmiotem doświadczenia polega
ła na porównywaniu stopnia uszkodzenia (zminowania)
powierzchni blaszek liściowych drzew objętych ochroną
jak i drzew niechronionych. W celu przeprowadzenia tej
analizy wybrano losowo 3 spośród 10 drzew zabezpieczo
nych metodą feromonową oraz 3 drzewa, które nie zostały
zabezpieczone. Analizę stopnia uszkodzenia liści przepro
wadzono dwukrotnie w czasie skorelowanym z wylotem
owadów I i II pokolenia (tab. 1). Podczas każdej z dwóch
analiz zbierano 30 liści z drzew zabezpieczonych (po 10
liści z drzew nr 11, 13,15) oraz 30 liści z drzew niezabez
pieczonych (analogicznie po 10 liści z drzew nr 20, 21,
23). Liście zrywano z pułapu 3-4 metrów nad poziomem
gruntu; wybierano liście jednakowe, typowej wielkości.
W toku dalszych prac analizie poddano jedynie środko
wy (największy) listek, który traktowano jako reprezen
tatywny dla całej blaszki liściowej. Następnie za pomocą
skanera zamieniono obraz rzeczywisty listka na jego ob
raz cyfrowy (skanowanie) (ryc. 7, 8). Używając programu
komputerowego, określano stopień zminowania listka w
procentach (udział powierzchni zminowanej w stosunku
do powierzchni nieuszkodzonej — niezminowanej).
Zastosowany program komputerowy został opraco
wany według wytycznych podanych przez autorkę ni
niejszej pracy [*]. Uzyskane wyniki poddano analizie
statystycznej (test „t”) (tab. 3)
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Ryc. 9. Zakładanie pułapek lepowych. Fot. Dagmara Raszka,
Cieszyn, 2005

Tab. 1. K a le n d a riu m o b s e rw a c ji i z d a rz e ń
Lp-

Data

Obserwacje i zdarzenia
Zakładanie opasek lepowych na pniach drzew (ryc. 9)

1.

29.04.2005

2.

01-04.05.2005

Masowy wylot motyli zimujących w opadłych liściach

3.

14.05.2005

Zakładanie pułapek feromonowych w koronach drzew
(ryc. 10)

4.

24-26.05.2005

Wylęg larw I pokolenia

5.

02-04.06.2005

Pojawienie się pierwszych min na liściach (ryc. 11)

6.

23.06.2005

Pierwsza zbiórka liści do analizy, tuż po wylocie motyli
I pokolenia (ryc. 12)

7.

23-24.06.2005

Analiza pobranych liści

8.

21-23.07.2005

Wylęg larw II pokolenia

9.

29-31.07.2005

Pojawienie się min tworzonych przez II pokolenie

10.

19.08.2005

Druga zbiórka liści do analizy, tuż po wylocie motyli
II pokolenia

11.

19-20.08.2005

Analiza pobranych liści

Ryc. 10. Zakładanie pułapek feromonowych w koronach
drzew. Fot. Dagmara Raszka, Cieszyn, 2005

Ryc. 7. Listek pobrany z drzewa szczepionego (analiza 1).
Skan Dagmara Raszka, Cieszyn, 2005
Ryc. 8. Listek pobrany z drzewa szczepionego (analiza 2).
Skan Dagmara Raszka, Cieszyn, 2005

Ryc. 11. Pojawienie się pierwszych min na liściach. Fot. Dag
mara Raszka, Cieszyn, 2005
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Wykresy 5 i 6 ilustrują procent zminowania po
wierzchni listków (poddanych analizie) poszczegól
nych drzew zabezpieczonych i niezabezpieczonych.
Wykresy te przedstawiają wartości średnie dla danego
pomiaru.

□ pierwszy pomiar ■ drugi pomiar

Wykres 5 - Zestawienie wyników pomiarów stopnia zminowa
nia [%] liści drzew nieszczepionych

Ryc. 12. Zbiórka liści do analizy. Fot. Dagmara Raszka, Cie
szyn, 2005

□ pierwszy pomiar ■ drugi pomiar

W yniki
Przedstawione wykresy (wykres 1-4) ilustrują pro
cent zminowania poddanych analizie listków drzew za
bezpieczonych i niezabezpieczonych. Wykresy przed
stawiają wartości średnie dla danej próby.

B powierzchnia zminowana B powierzchnia niezminowana
Wykres 1. Stopień zminowania powierzchni blaszki liścio
wej (listków poddanych analizie) drzew zabezpieczonych
(23.06.2005 r.)

69,3%

30,7%

B powierzchnia zminowana ■ powierzchnia niezminowana
Wykres 2. Stopień zminowania powierzchni blaszki liścio
wej (listków poddanych analizie) drzew niezabezpieczonych
(23.06.2005 r.)

36,8%

63,2%

■ powierzchnia zminowana ■ powierzchnia niezminowana
Wykres 3. Stopień zminowania powierzchni blaszki liścio
wej (listków poddanych analizie) drzew zabezpieczonych
(19.08.2005 r.)

4 1 ,0 %

------

59,0%

■ powierzchnia zminowana ■ powierzchnia niezminowana
Wykres 4. Stopień zminowania powierzchni blaszki liścio
wej (listków poddanych analizie) drzew niezabezpieczonych
(19.08.2005 r.)

Wykres 6 - Zestawienie wyników pomiarów stopnia zmino
wania [%] liści drzew szczepionych

Uzyskane wyniki (wartości średnie dla danych z
analizy pierwszej i drugiej — wykresy 1, 2, 3 i 4) pod
dano analizie statystycznej — test „t”. Uzyskane war
tości przedstawia tabela nr 3. Za wartość krytyczną na
leży przyjąć t = 2,77. Różnica jest istotna statystycznie
dla p < 0,05.
Tab. 3 W y n ik i a n a liz y s ta ty s ty c z n e j d a n ych o trz y m a n y c h w d o 
ś w ia d c z e n iu
Nr analizy

Wartość t

Wartość p

Stopień swobody

1

0,388

0,72

4

2

0,49

0,64

4

W ramach międzynarodowego programu CONTROCAM (Control o f Cameraria) opracowano siedmiostopniow ą skalę służącą do oceny stopnia zminowania
liści kasztanowców (tab. 3) [7],
Podczas pierwszej analizy stopień zminowania po
jedynczych listków (zarówno drzew szczepionych jak i
nieszczepionych) mieścił się w zakresie od 3 do 5 stop
nia w podanej skali. Podczas drugiej analizy stopień
zm inowania był większy i mieścił się w zakresie od 4
do 7 (powierzchnia kilku listków była zaminowana nie
mal całkowicie).
Tab. 4. S k a la d o o z n a c z a n ia s to p n ia z m in o w a n ia liści k a s z ta n o w 
ca b ia łe g o o p ra c o w a n a p rz e z C O N T R O C A M
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Dyskusja
W roku 1999 Ales Svatos zidentyfikował feromon
wytwarzany przez samicę szrotówka kasztanowcowiacz
ka Cameraria ohridella Deschka et Dimic [5], Dało to
nadzieję na opracowanie skutecznej i prostej metody
ochrony kasztanowca bidkego Aesculus hippocastanum L.
przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Metoda ta
jest mało inwazyjna, właściwie nie ingeruje w rozwój
drzewostanów, co jest niewątpliwie jej dużą zaletą.
Pierwsza analiza stopnia zminowania liści kaszta
nowca białego została przeprowadzona w czerwcu, po
wylocie formy imago I pokolenia. Analiza ta wykazała
statystycznie nieistotną różnicę pomiędzy łączną po
wierzchnią min na liściach drzew zabezpieczonych,
a powierzchnią min na liściach drzew niezabezpie
czonych. Druga analiza została wykonana po wylocie
formy imago II pokolenia i, tak jak poprzednia, wyka
zała brak istotnych różnic w stopniu zminowania liści
drzew objętych i nieobjętych ochroną. Przyjmując, że
wszystkie zabiegi zostały przeprowadzone prawidłowo
(zgodnie z instrukcją), można wysunąć tezę o braku
skuteczności zwalczania szrotówka kasztanowcowiacz
ka m etodą feromonową w Cieszynie w roku 2005. W
literaturze również można spotkać się z inform acją że
metoda ta jest mało skuteczna i ogranicza tylko w nie
wielkim stopniu porażanie kasztanowców białych [3],
Svatos proponuje trzy metody ochrony kasztanow
ców białych przed szrotówkiem kasztanowcowiacz
kiem przy zastosowaniu feromonów [8]. Pierwsza z
nich polega na dezorientacji samców, co uniemożliwia
łoby odnalezienie samicy i kopulację. Druga proponuje
połączenie wabienia samców za pomocą feromonów,
z jednoczesnym uśmiercaniem wyłapanych owadów.
Trzecia została zastosowana na badanym terenie i pole
ga na wabieniu samców i wyłapywaniu ich w pułapki.
Svatos podczas badań laboratoryjnych sprawdził
skuteczność wyselekcjowanego feromonu. Liczne do
świadczenia przeprowadzone w tym celu wykazały, że
skuteczność feromonu jest wysoka [8]. Można więc
uznać, że brak istotnych różnic stopnia zminowania
liści drzew zabezpieczonych i niezabezpieczonych nie
został spowodowany wykorzystaniem nieodpowiednie
go feromonu, lecz innymi czynnikami.
Można przypuszczać, że wpływ na wynik doświad
czenia mogła mieć lokalizacja objętego ochroną drze
wostanu. Możliwe jest również, że na otwartej prze
strzeni stężenie użytych feromonów okazało się zbyt
niskie, co spowodowało wyłapanie zbyt małej części
populacji motyla.
Drzewa objęte ochroną w przeprowadzonym do
świadczeniu są częścią szpaleru, który znajduje się w
niedalekim sąsiedztwie innych drzewostanów kaszta
nowców białych (ul. Błogocka, Park Kasztanowy). Być
może metoda ta będzie bardziej skuteczna w przypad
ku objęcia ochroną całych szpalerów, parków, alei lub
drzewostanów rosnących w odosobnieniu. Uniemożli
wiałoby to ewentualną migrację motyli szrotówka kasz
tanowcowiaczka z okolic drzew nieobjętych ochroną na
drzewa chronione.
Z biologii rozwoju szrotówka kasztanowcowiaczka
wynika jednak, że motyl nie migruje na znaczne odle
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głości, a samica po kopulacji składa jaja na najbliższych
drzewach [4], Mało prawdopodobna jest więc masowa
migracja szrotówka kasztanowcowiaczka z jednych
drzewostanów na inne, będące w znacznym oddaleniu.
Dlatego, w celu zwiększenia skuteczności feromonowej metody ochrony kasztanowców należy stosować
dokładne wygrabianie opadłych liści, co w znacznym
stopniu ogranicza liczebność populacji motyla. Stoso
wanie zintegrowanych metod ochrony kasztanowców
białych przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem
może okazać się dużo skuteczniejsze niż stosowanie
tylko jednej metody.
Z uwagi na to, że w Polsce metoda ochrony kaszta
nowców białych przy użyciu feromonów jest stosowana
dopiero od kilku lat, należy prowadzić dalsze badania
nad jej skutecznością. Pomoże to w ewentualnym uzu
pełnieniu posiadanej dotychczas wiedzy, a co za tym
idzie, pozwoli na skuteczniejsze chronienie kasztanow
ca białego przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
C ytow ane piśm iennictwo:
Buszko J. (2003): Szrotówek kasztanowcowiaczek
— pochodzenie i biologia, Przegląd Ekologiczny, 3 (11):
16-17
Chachulski Z. (2005): Instrukcja sposobu ograniczenia
gradacji szrotówka przy zastosowaniu dyspenserów fero
monowych
Chrostowska I. (2005): Próba oceny różnych metod
zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka. Drzewa,
Krzewy, Park, 11-12: 6-7
Kawecki S. (2003): O szrotówku kasztanowcowiaczku.
Przyrodnik Ustroński, 2: 60-64
Łabanowski G. (2003): Szrotówek kasztanowcowiaczek
(Cameraria ohridella) — groźny szkodnik kasztanowca
białego. Ogrodnictwo — Rośliny Ozdobne, 2: 36-38
Rutkowski L. (2003): Kasztanowiec zwyczajny, czyli
biały lub pospolity (Aesculus hippocastanum). Przegląd
ekologiczny Pomorza i Kujaw, 11(35): 13-15
Szczepianiak M., Buszko J. (2006): Wpływ zabiegów
ochronnych prowadzonych na terenie miasta Torunia na
liczebność szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria
ohridella (Deschka & Dimic). Biuletyn XV Konferencji
Zdrowych Miast Polski, Toruń, 17-19 maja 2006 r.: 62-63
Svatos A., Kalinowa B., Hoskovec M., Kinol J., Hovorka O., Hrdy I. (2001): Identification of Cameraria
ohridella sex pheromone and its possible use in horse
chestnut protection. Pheromones for Insect Control in Orchards and Vineyards IOBC wprs Bulletin, 24(2): 5-12
* Program wykorzystany przy analizie danych został
opracowany przez Dawida Skurzoka — obecnego studenta
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Zdjęcia wykorzystane w pracy jako ryciny są własnością
autorki. Wykonane zostały w roku 2005 (kwiecień-sierpień) w
Cieszynie, a ryc. 1 w roku 2003. Ryciny nr 2, 7 i 8 są cyfrowy
mi obrazami (skany) listków wykonanych podczas pierwszej i
drugiej analizy zminowania liści.
W czasie wykonywania pracy Dagmara Raszka była uczennicą
I L.O. im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Obecnie jest studentką
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
e-mail: niezapominajka318@o2.pl
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W

s p o m n i e n i a

L isty z A n ta r k ty d y 1 (c .d .)

11. N ieszczęsna baza „C am po B ove”
Trzynastego stycznia 2001 roku było aż za dużo ru
chu w Zatoce Admiralicji i na Stacji Arctowskiego. W
południe przyleciał helikopter urugwajski, który przy
wiózł kilkanaście osób z różnych stacji Wyspy Króla
Jerzego, zaproszonych przez Tomka Jareckiego na
barbecue. Przybyli więc Urugwaj czy cy ze Stacji „Artigas”, Argentyńczycy ze Stacji „Jubany”, Chang — szef
południowokoreańskiej Stacji „King Sejong”, którego
rok wcześniej poznałem na posiedzeniu Traktatu Antarktycznego w Cambridge, ponadto dwie Chinki ze
Stacji „Wielki M ur”. Mieli być także Brazylijczycy, ale
widocznie ich kierownictwo uznało, że dość często tego
roku ju ż bywali z wizytą u Henryka Arctowskiego, bo
nikt ze stacji „Comandante Ferraz” nie przypłynął.
Wieczorem, ju ż po odlocie helikoptera urugwajskie
go, w zatoce pojawił się dwumasztowy jacht „Seamaster”, który stanął na noc przy cyplu Ullman Spur we
Fiordzie Martela. Po nim zakotwiczył przed „Arctowskim” hiszpański statek „Vista M ar” z trzystu turystami
na pokładzie. W załodze statku były trzy polskie dziew
czyny zatrudnione jako kelnerki i stewardessy oraz pol
ski kelner. Było ju ż szaro, nagle pojawiły się dziesiątki
na czerwono ubranych turystów, wędrujących po wale
burzowym do pingwiniska i wokół budynków stacji.
Uciekłem więc co prędzej do mojej szklarni, ale nawet i
tu nie dane mi było zaznać spokoju: co chwila pojawiali
się różni podstarzali uczestnicy rejsu, by zobaczyć jak
to pod biegunem dojrzewają ogórki i pomidory.

z

p o d r ó ż y

zatoki Baja Califom ia — gdzie odbywają gody i gdzie
się rodzą — wzdłuż wybrzeży Kalifornii i Brytyjskiej
Kolumbii (gdzie w Vancouver osiadła z rodziną moja
najm łodsza siostra Zosia), a następnie wzdłuż Alaski
i wulkanicznego łuku wyspowego Aleutów do Morza
Beringa i M orza Czukockiego — na letnie dożywianie.
Tam zagarniają do gęby muł z dna z tysiącami zakopa
nych w nim wielkich krewetek, potem osad odsączają
przez fiszbinowe frędzle, by jęzorem zagarnąć do prze
pastnej gardzieli pozostające na nich skorupiaki.

Ryc. 2. Lodospady Szmaragdowe we Fiordzie Ezcurra.
Fot. K. Birkenmajer

Moje prace terenowe objęły teraz obserwacje no
wych odsłonięć w górnej części Zatoki Admiralicji
— fiordach M artela i Ezcurra. Wraz z Tomkiem, Kubą,
Leszkiem i Arkiem zaokrętowałem się na stacyjny ku
ter „Słoń M orski” . Łajba to była raczej powolna i dość
chybotliwa na fali, ale miała sterówkę, w której mogłem
rozłożyć mapę, nanosząc na niąpozycje czół lodowców
i lodospadów oraz kontury odsłonięć moren i skał litych
niedawno odsłoniętych spod lodu. Czoło Lodowca Lan
gego cofnęło się bardzo znacznie od lat 1956/7, choć
mniej niż czoła lodowców Ekologii i Baranowskiego,
położonych bliżej ujścia Zatoki Admiralicji do Cieśni
ny Bransfielda. We Fiordzie Ezcurra zanikł natomiast
zupełnie niewielki Lodowiec Gdańska, zaś nurzające
się niegdyś w morzu czoła lodospadów Dery i Rościszewskiego wycofały się całkowicie na ląd.

Ryc. 1. Fiord Ezcurra w sąsiedztwie Stacji im. H. Arctow
skiego. Na środku fiordu stroma wyspa Dufayel Island.
Fot. K. Birkenmajer

Następnego dnia pogoda była średnia, drobna m żaw 
ka przechodziła chwilami w deszcz, wobec tego nikt
nas ju ż więcej nie niepokoił. Po śniadaniu, w świetli
cy wyświetliliśmy sobie kilka filmów przyrodniczych.
Podobał mi się zwłaszcza film o szarych wielorybach
pacyficznych, które co roku w ędrują z meksykańskiej
1 Fragmenty przygotowywanej do druku książki o polskich wyprawach
antarktycznych z lat 1980-2001.

Ryc. 3. Stacja im. H. Arctowskiego po śnieżycy.
Fot. K. Birkenmajer
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Pogody wystarczyło raptem na pół dnia, po połu
dniu lunął solidny deszcz, w jego strugach śnieżne płaty
na górach kurczyły się z godziny na godzinę. Ciśnie
nie było w głębokim dołku, silny wiatr spadowy zwalił
się nocą na stację z lodowej Kopuły Krakowa i ustał
dopiero w południe dnia następnego. W Zatoce Admi
ralicji pozostała po nim silna krótka fala, a na morzu
siadła mgła. Przed szklarnią wynurzyły się z morza dwa
młode słonie morskie, które porykując przepychały się
na przyboju przez dobre pół godziny, zanim zmęczone
pozorowaną w alką zgodnie legły na plaży jeden obok
drugiego i zapadły w drzemkę
Korzystając z kolejnej poprawy pogody powędro
wałem brzegiem Fiordu Ezcurra do Włoskiej Doliny,
nazwanej tak przez nas na cześć wyprawy włoskiej,
która przypłynęła tu w 1976 roku i wzniosła niewiel
ki budynek letniej bazy „Campo Bove”. Pechowa była
jednak historia tej bazy. Zbudowana bez uzgodnienia z
państwami Traktatu Antarktycznego, przez przedstawi
cieli kraju, który nie był jeszcze wówczas członkiem
Traktatu, została zaledwie w dwa miesiące później, już
po odjeździe Włochów, rozebrana przez Argentyńczy
ków.
W drugim roku budowy Stacji im. Arctowskiego, ta
sama ekipa włoska przypłynęła na okręcie chilijskim
z Puerto Williams w Patagonii do Zatoki Admiralicji,
nie zdając sobie sprawy ze smutnego losu, jaki spotkał
ich bazę we Fiordzie Ezcurra. Nieprzygotowanym na
taką okoliczność, kierownik polskiej wyprawy dr M a
ciej Zalewski, zaofiarował czasowe zakwaterowanie na
naszej stacji. Stąd, po tygodniu pobytu, Włosi odpłynęli
własnym zodiakiem-katamaranem do Zatoki Maxwella
by zaokrętować się tam ponownie na okręt marynarki
chilijskiej. Na miejscu zniszczonego budynku, kierow
nik ich wyprawy commodore Flavio Barbieri umieścił
tablicę, której napis głosił: Base Italiana Campo Bove.
Construita Genn. 1976. Distruita Marżo, 1976.

itA U M iA .

W 1976 roku Włosi przypłynęli do Zatoki Admirali
cji na pół roku przed założeniem tu Stacji im. H. Arctow
skiego z nieco groteskowym założeniem, by na Antark
tydzie szukać śladów zaginionej mitycznej Atlantydy.
Barbieri et consortes nie znaleźli jednak Atlantydy na
Wyspie Króla Jerzego. Amatorszczyzna ich wyprawy
była oczywista, stąd też mój włoski przyjaciel profe
sor Marcello Manzoni, geolog-badacz Antarktydy, tak
się zżyma, gdy mu o niej mówię. Ale nawet amatorzy
przyczyniają się niekiedy do rozwoju nauki: kawałki
skrzemionkowanych drzew trzeciorzędowych zebrane
przez Barbieriego, które w naiwności swojej uważał
on za dowód na istnienie bujnego lasu czwartorzędo
wego zniszczonego przez transgresję plejstoceńskiego
lodowca, zostały zbadane w Muzeum Przyrodniczym w
Mediolanie. Jeden z nich został określony jako Araucarioxylon — drzewo pokrewne południowoamerykań
skiej araukarii, drugi — jako forma przejściowa między
bukiem północnym Fagus a południowym Nothofagus.
Przedczwartorzędowy wiek law bazaltowych przy
krywających osady floronośne, potwierdziły wkrótce
radiometryczne datowania metodą potas-argon pobra
nych przeze mnie próbek bazaltu, wykonane przez za
przyjaźnionych z prof. Wojciechem Narębskim i ze m ną
innych Włochów, tym razem z Rzymskiego Uniwersy
tetu „La Sapienza”. Prof. Massimo Nicoletti i dr Clau
dio Petrucciani otrzymali tu daty wieku oligoceńskiego,
około 37 min. lat. Zatem te floronośne osady lądowe,
leżące poniżej radiometrycznie datowanych bazaltów,
nie mogły być żadną m iarą wieku czwartorzędowe
go. Trzeciorzędowy (granica eocenu/oligocenu) wiek
tych osadów wynikał także z badań spor paprotników
i pyłków drzew, głównie z rodzaju Nothofagus, które
wydobył i oznaczył z przywiezionych przeze mnie pró
bek prof. Leon Stuchlik z Instytutu Botaniki PAN w
Krakowie.
Tak więc, upadła włoska hipoteza o zasiedleniu
Antarktyki Zachodniej przez Atlantów. Platoński mit
o Atlantydzie — jak zresztą wiele innych mitów i le
gend — żyje jednak nadal własnym życiem, lekcewa
żąc rygory naukowej analizy, ale zabarwiając ludzkim
elementem nawet tak odległe i wrogie dla człowieka
obszary polarne jak Antarktyda.
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Ryc. 4. Tablica „Base Italiana Campo Bove” — ślad po zbu
dowanej i rozebranej w 1976 r. stacji włoskiej. Fot. K. Birken
majer

Rozglądam się po dolinie: tablica, która była umiesz
czona przez Barbieriego na kamiennym kopczyku, leży
porzucona na brzegu fiordu, jej napis jest już ledwo
czytelny. Wkrótce tylko zarys kamiennych fundamen
tów z bloków spojonych cementem i nazwa doliny będą
jedynymi śladami pierwszej włoskiej wyprawy antarktycznej.

Od kilkunastu godzin, aż do południa dwudziestego
szóstego stycznia 2001 roku, sypał mokry śnieg i kra
jobraz zrobił się całkiem zimowy. Znów zatem miałem
„dzień bazowy” w mojej szklarni — pisanie artykułów
geologicznych i czas na lekturę. W egzemplarzu „Poli
tyki” z września ubiegłego roku, który ktoś przywiózł
na Stację, znajduję nekrolog Andrzeja Zawady: odszedł
od nas jeden z najwybitniejszych polskich tatemikówalpinistów-himalaistów. Jak żywo mam w pamięci rok
1958, gdy Andrzej, wraz z Jurkiem Piotrowskim i Ry
szardem Schrammem, dokonali drugiego (po pierw
szym dokonanym przez Austriaków tuż przed II. wojną
światową) wejścia na Homsundtind (1431 m n.p.m.) —
piękny, obwieszony lodowcami, dźwigający się niemal
wprost z morza, najwyższy szczyt południowego Spits
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bergenu. A potem było pierwsze przejście zimowe całej
grani Tatr, dokonane w 1959 r. przez Andrzeja wraz z
kolegami, zdobycie w 1971 r. szczytu Kunyang Chhish
(7852 m) w Karakorum, wreszcie pierwsze w historii
zimowe zdobycie najwyższej góry świata — Everestu
(8848 m) w Himalajach w 1980 r. przez dwóch uczest
ników polskiej wyprawy znakomicie przygotowanej i
kierowanej właśnie przez Andrzeja Zawadę. Andrzeja
zmogła nieuleczalna choroba, z którą długo walczył:
okazała się silniejsza od najwyższych gór świata, które
mu nie dały rady.
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suchego śniegu i lekki mróz, ale nie ulewne deszcze jak
teraz. Koniec stycznia i początek lutego to huragany i
śnieżyce, temperatura na Stacji Arctowskiego spada do
zera, wyżej w górach panuje już słaby mróz. Wszystkie
szczyty i nunataki pobielone, wszędzie narosły śnieżne
zaspy do metra wysokie. Południowy wiatr przypędził
do zatoki górę lodow ą— upiorny biały okręt, który we
mgle powoli żegluje w kierunku ujścia Fiordu Ezcurra.
W pierwszych dniach lutego, przez nowo-zainstalowany telefon satelitarny złożyłem Nusi życzenia imie
ninowe, urodzinowe i z okazji rocznicy naszego ślubu.
Dowiedziałem się, że nasz piesek Jax rozbestwił się pod
m oją nieobecność: miłe psisko zaanektowało na swoje
łóżko fotel. Teraz m u to wybaczam, bo jest pozbawiony
spacerów ze mną, za którymi tak tęskni. Za 9-10 dni
ma przypłynąć z ukraińskiej Stacji „Akademik Vemadskij” rosyjski statek „Grigorij M ichejew”, który mnie i
Rafała m a zabrać do Ushuaia, a niecałe trzy tygodnie
pozostały do powrotu do domu.

Ryc. 5. Moreny odsłonięte u czoła Wietrznego Lodowca i lagu
na powstała w latach 1981-2001. Na dalszym planie Cieśnina
Bransfielda. Fot. K. Birkenmajer

Ryc. 7. Ushuaia — miasto „na końcu świata”.
Fot. K. Birkenmajer

Ryc. 6. Grób Włodzimierza Puchalskiego na wzgórzu nad Sta
cją Arctowskiego. Fot. K. Birkenmajer

Ostatnie pięć dni to albo śnieżyca, albo deszcz, pra
cować w terenie niesposób. Gdy sięgam pam ięcią do
moich poprzednich pobytów na Wyspie Króla Jerzego,
jest to najgorszy pod względem pogody sezon od 1977
roku. Nawet w roku 1994, w czasie mojego pobytu na
wyspie w ramach wyprawy brazylijskiej, pogoda była
lepsza. Choć wówczas na Półwyspie M elville’a mgła,
wichura i opady mokrego śniegu dały nam „w kość”,
to jednak później, na Low Head, mieliśmy tylko opady

Lato antarktyczne dobiegało już końca, młode pin
gwiny szybko doroślały i traciły swoje puchowe futerka
na korzyść wytwornego czarno-białego stroju, w któ
rym mogły teraz odbyć swój morski chrzest. Na stacji
pojawiły się dorosłe uchatki, o miesiąc wcześniej niż
zazwyczaj. Czy zatem globalne ocieplenie powodowa
ło tutaj skrócenie sezonu lata antarktycznego? Może
zatem lodowce na Wyspie Króla Jerzego znów zaczną
szarżować, jak to się zdarzyło co najmniej dziesięć razy
od początku trzynastego stulecia — na co wskazywały
moje lichenometryczne pomiary dokonane na recesyj
nych i transgresyjnych morenach tutejszych lodowców.
Ostatnie już terenowe badania geologiczne tego se
zonu przeprowadziłem u wylotu Zatoki Admiralicji do
Cieśniny Bransfielda. Tomek Jarecki podrzucił zodia
kiem Kasię, Rafała i mnie do malowniczej Zatoki Raju,
skąd przeszliśm y zboczem górskim do czoła Wietrzne
go Lodowca po świeżo odsłoniętch spod lodu morenach
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i wygładach lodowcowych. Kasia pobierała próbki ba
danej przez siebie trawy Deschampsia antarctica, Rafał
uzupełniał szczegółowe zdjęcie topograficzne metodą
GPS (Global Positioning System), ja natomiast fotogra
fowałem zasięgi lodowców i ich moren. Przed czołami
Wietrznego Lodowca, a także Lodowca Baranowskie
go, który przetrawersowaliśmy w drodze powrotnej,
powstały w ostatnich latach laguny oddzielone żwiro
wymi mierzejami od morza.

Ryc. 8. P o rt w U shuaia. Fot. K. B irkenm ajer
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Nocą trzynastego lutego kończyłem już pakowanie
mojego niewielkiego bagażu podróżnego, obejmujące
go głównie notatniki i mapy geologiczne. Plastykowe
bębny z próbkami skał, literaturą geologiczną i sprzę
tem wyprawowym popłyną natomiast do Polski dopiero
za pół roku statkiem wyczarterowanym przez kolejną
polską wyprawę. Noc była już dość ciemna, na lawowej
skałce Przylądka Kormoranów, co pięć sekund zapalało
się światło latami morskiej: tu Arctowski!
„Grigorij Michejew” zapowiedział się przez radio
na godziny przedpołudniowe. Za niecałe cztery dni
będziemy już w Ushuaia, a po kilkudniowym pobycie
w tym najbardziej południowym mieście świata leżą
cym w argentyńskiej części Ziemi Ognistej — Tierra
del Fuego, Rafał i ja odlecimy samolotami do kraju.
W Zatoce Admiralicji pozostawiam duchy przyjaciół:
Staszka Baranowskiego, którego wspomina spiżowa ta
blica przytwierdzona do skałki, na której stoi latarnia
morska i Włodka Puchalskiego, którego grób widnieje
na wzgórzu ponad stacją.
Moja dwudziesta druga wyprawa polarna dobiegła
końca. Odpływam z Antarktydy do Ushuaia, gdzie po
raz pierwszy znalazłem się dwadzieścia trzy lata temu
wraz ze Staszkiem Baranowskim w argentyńskim szpi
talu, po wypadku jakiem u obaj ulegliśmy w Zatoce Ad
miralicji. Wypadku, po którym Staszek nie wrócił już
do świata żywych. Ja natomiast przypływałem do Zato
ki jeszcze wielokrotnie. Albowiem:
Navigare necesse est, vivere non est necesse...
Autor je s t emerytowanym profesorem zwyczajnym w Pol
skiej Akadem ii Nauk w Krakowie, honorowym przewodniczą
cym Komitetu Badań Polarnych PAN.

Krzysztof B irk e n m a je r (Kraków)

Ryc. 9. Z iem ia O gnista — T ierra del Fuego: góry nad Z ato k ą
L apataia — na zachód od U shuaia. Fot. K. B irkenm ajer

Jest wieczór dwunastego lutego, cicho, bez wiatru,
woda w zatoce jak lustro, co chwila wyskakują z niej na
brzeg kolejne uchatki. Horyzont czysty, chmury zawi
sły nad górami, zachodzące słońce rzuca na nie różową
poświatę. Łagodny, spokojny, miły wieczór pożegnania
z Antarktydą. Rozwrzeszczane zwykle drapieżne skuy
zasypiają na blaszanym dachu szklarni. Rano znów
obudzą mnie tupotem po dachu — już po raz ostatni.
Na dwie godziny przed północą pojawili się nagle
w „Arctowskim” trzej uczestnicy letniej wyprawy na
ukowej z argentyńsko-niemieckiej Stacji „Jubany-Dallmann”, znajdującej się w zatoce Potter Cove — części
wielkiej Zatoki Maxwella. Byli to: Stefan Kraus, geolog
— doktorant profesora Huberta Millera z Monachium i
jego dwaj argentyńscy towarzysze. Przeszli na nartach
Kopułę Warszawy, by się ze m ną spotkać i przedyskuto
wać problemy wieku i radiometrycznego datowania żył
bazaltowych Wyspy Króla Jerzego. Ulokowaliśmy ich
na noc w letnim domku naszej stacji.

P rz ez p o w ie tr z e i m o r z e d o lo d ó w p o łu d n ia
P r z e z B u en o s A ire s na k o n iec św ia ta
Ilekroć na lekcjach geografii mieliśmy okazję wziąć
do ręki globus, przychodziło do głowy tylko jedno ma
rzenie: zobaczyć koniec świata, tam gdzie ludzie chodzą
do góry nogami. To marzenie stało się faktem! Byliśmy
w Antarktyce!
Znaczący udział Polaków w badaniach Antarktyki
zaznacza się już od końca XIX w., gdy w wyprawie stat
ku „Belgica”, który w 1898 r. spędził w okolicach Pół
wyspu Antarktycznego całą zimę, wzięło udział dwóch
geofizyków — Henryk Arctowski i jego asystent Anto
ni Dobrowolski. Od 26 II 1977 r., gdy na Wyspie Kró
la Jerzego w Archipelagu Szetlandów Południowych
została otwarta Polska Stacja Antarktyczna PAN im.
H. Arctowskiego, co roku wielu naukowców odwiedza
stację i prowadzi badania tego niezwykle ciekawego i
wciąż mało poznanego regionu.
Wyprawa antarktyczna, w której braliśmy udział,
była częścią szerszego programu mającego na celu
porównanie niektórych aspektów ekologii dwóch po
larnych fiordów — Homsundu na Spitsbergenie w
Arktyce i Zatoki Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego
w Antarktyce. Kierownikiem całego projektu, obejmu
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jącego także nauki o Ziemi, jest profesor Aleksander
Guterch z Instytutu Geofizyki PAN. W ekspedycji brali
udział naukowcy z Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Oceanolo
gii PAN w Sopocie, Instytutu Paleobiologii PAN oraz
z Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie i pracownicy
firmy „Geofizyka Toruń” . Kierownikami i opiekunami
naukowymi części biologicznej wyprawy antarktycznej
byli doświadczeni łódzcy polarnicy dr hab. Jacek Siciński i prof. K rzysztof Jażdżewski, a części geofizycznej
dr M ichał Malinowski.
Nasza podróż rozpoczyna się 15 marca 2007 r. od
lotu z Warszawy do Buenos Aires, gdzie wody rzeki Pa
rany i Urugwaj spotykają się by stworzyć największe na
świecie estuarium La Platy. Spędzamy dwa dni w B u
enos Aires zwiedzając kolorow ą dzielnicę portow ą La
Boca i cmentarz La Recoleta, gdzie znajduje się grób
rodziny Duarte.
Spacerujemy przy dźwiękach tanga spotykając ludzi
sączących jerb a mate. Zatapiamy się w świat przypomi
nający klimat książek Julio Cortazara. Picie jerba mate to
powszechny zwyczaj w Argentynie. Wysuszone i zmie
lone liście ostrokrzewu paragwajskiego Ilex paraguariensis zaparza się w naczyniach z wysuszonej tykwy,
a następnie pije przez słomkę zwaną bombilla. Nazwa
jerb a mate pochodzi od łacińskiego słowa herba (zioło)
oraz słowa mati, które w języku keczua oznacza tykwę.
Z Buenos Aires udajemy się do Ushuaia, stolicy pro
wincji Ziemia Ognista. Czterogodzinny lot przy pięknej
pogodzie stanowi jednocześnie trasę widokową. Podzi
wiam y znaczny fragment wschodniej części południo
woamerykańskiego wybrzeża.

atmosferze tego niezwykłego miejsca na końcu świata.
Ponieważ pogoda dopisuje udajemy się w góry, w okoli
ce lodowca Martial. Podziwiamy z bliska lasy buka po
łudniowego Nothofagus (ryc. 2), które o tej porze mienią
się wszelkimi odcieniami zieleni, żółci oraz czerwieni
— znak rozpoczynającej się właśnie jesieni. Z podnóża
lodowca rozpościera się malowniczy widok na góry, na
miasto oraz na kanał Beagle.

Ryc. 2. Las buka południowego. Fot. K. Bącela

W A ntarktyce

Ryc. 3. M/v Polar Pioneer w porcie w Ushuaia. Fot. K. Pabis

Ryc. 1. Widok na góry w okolicy Ushuaia. Fot. A. Jażdżewska

Niewielkie do niedawna miasto Ushuaia rozrosło się
w ostatnich piętnastu latach i obecnie liczy około 50 000
mieszkańców. Jest to najdalej wysunięte na południe mia
sto na świecie (54°48' S), choć ostatnio zaczyna z nim o
to miano konkurować niewielka chilijska osada rybacka
Puerto Williams. Ushuaia jest również głównym portem,
z którego statki turystyczne i badawcze wyruszają w
rejon Półwyspu Antarktycznego. Otoczone przez maje
statyczne góry Parku Narodowego Ziemi Ognistej (ryc.
1) Ushuaia przypomina do pewnego stopnia miasteczka
skandynawskie. Spędzamy tu dwa dni zatapiając się w

W Ushuaia wsiadamy na rosyjski statek m/v Polar
Pioneer (ryc. 3). Wyruszamy z Ziemi Ognistej przez ka
nał Beagle, by wkrótce wypłynąć na niegościnne, wzbu
rzone wody cieśniny Drake’a. Wysoka, sztormowa fala
zdradza gniew Neptuna. Nad statkiem majestatycznie
unoszą się albatrosy wędrowne Diomedea exulans. Od
czasu do czasu pojawiają się stada pstrokatych petreli
warcabników Daption capense. Niedaleko na zacho
dzie znajduje się Przylądek Horn. Nikt jednak o tym nie
myśli. Po statku snują się cienie wymęczonych chorobą
m orską członków wyprawy. Załoga z uśmiechem wita
niew ielką grupę, która stawia się jeszcze na posiłki.
Gdy po trzech dniach wpływamy w końcu do cieśniny
Bransfielda, wody Oceanu Południowego uspokajają
się. M ijamy błyszczące w popołudniowym słońcu góry
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lodowe. Wieczorem docieramy do celu naszej podróży
i wpływamy do Zatoki Admiralicji. W promieniach za
chodzącego słońca po raz pierwszy widzimy znaną nam
z opowiadań i zdjęć Polską Stację Antarktyczną im. H.
Arctowskiego. Mamy niewiele czasu. Cały okres pracy
w zatoce to zaledwie 16 dni.
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19 stycznia 1979 r. na zawał serca podczas pracy nad
filmem o pingwinach.

Ryc. 6. Foka Weddella. Fot. A. Jażdżewska

Ryc. 4. M/v Polar Pioneer w Zatoce Admiralicji. Fot. A. Jaż
dżewska

Zatoka Admiralicji jest największą w całym archi
pelagu Szetlandów Południowych. Wyspy te oddziela
od Półwyspu Antarktycznego Cieśnina Bransfielda.
Zatoka ma charakter fiordu. Można w niej wyróżnić
basen centralny (ryc. 4) oraz trzy wewnętrzne fiordy:
MacKellar Inlet i Martel Inłet na północnym wschodzie
oraz wcinający się głęboko na zachód Ezcurra Inlet. Na
środku fiordu Ezcurra znajduje się skalista, wznoszą
ca się na wysokość ponad 200 m wyspa Dufayel. Nad
Zatoką oprócz polskiej znajdują się jeszcze trzy stacje:
brazylijska „Estacao Antartica Commandante Ferraz”,
amerykańska „Pieter J. Lenie Field Camp” oraz peru
wiańska „Machu Picchu”.

Mimo, że antarktyczne lato dobiega już końca udaje
nam się spotkać jeszcze wiele różnych zwierząt. Ob
serwujemy wylegujące się wśród przybrzeżnych skał
słonie morskie Mirounga leonina i foki Weddella Leptonychotes weddelli (ryc. 6) oraz liczne uchatki antark
tyczne Arctocephalus gazella (ryc. 7). Mamy okazję
zobaczyć ostatnie pingwiny antarktyczne Pygoscelis
antarctica (ryc. 8) oraz pingwiny białobrewe Pygosce
lis papua z nielicznymi już o tej porze wyrośniętymi
pisklętami. Nie ma już nad Zatoką najliczniejszych tu
latem pingwinów Adeli Pygoscelis adeliae. Przy wej
ściu do stacji kręcą się ciekawskie wydrzyki wielkie
Stercorarius skua.

Ryc. 7. Uchatka antarktyczna. Fot. K. Pabis

Ryc. 5. Widok z Panorama Ridge na fiord Ezcurra. Fot. K. Pabis

Drugi dzień w zatoce wita nas piękną pogodą.
Schodzimy na ląd i rozpoczynamy wycieczkę na ska
listy grzbiet — Panorama Ridge, z którego rozciąga się
wspaniały widok na wnętrze fiordu Ezcurra (ryc. 5).
Po drodze mijamy grób słynnego polskiego filmowca i
fotografa przyrody Włodzimierza Puchalskiego. Zmarł

Niezapomnianych wrażeń dostarcza nam pogoda. Te
same miejsca każdego dnia wyglądają inaczej. Kolory,
gra świateł i układ chmur zmieniają się nawet kilka razy
w ciągu dnia (ryc. 9, 10).
Mimo, że jesteśmy ściśle uzależnieni od pogody,
prace naukowe postępują sprawnie. Dzieje się tak rów
nież dzięki pomocy kapitana oraz całej załogi statku
(ryc. 11). Przy zbyt silnym wietrze nie możemy praco
wać, dlatego jeśli tylko aura pozwala pobieramy próby
zarówno w dzień, jak i w nocy. Naszym celem są ba
dania bezkręgowców morskich żyjących na dnie oraz
badania planktonu. Wody Zatoki są jednym z najlepiej
zbadanych miejsc w Antarktyce. Stanowiło to jedną z
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przyczyn uznania Zatoki za Antarctic Specially ManagedA rea (ASM AN o. 1), mający na celu ochronę regio
nu i integrację prac badawczych.
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dwóch tygodniach pracy możemy powiedzieć, że mieli
śmy szczęście. Dzięki sprzyjającej pogodzie udało nam
się wykonać wszystkie zaplanowane zadania.

Ryc. 8. Pingwin antarktyczny. Fot. K. Bącela

Ryc. 11. Praca na pokładzie. Fot. K. Bącela

Ryc. 9. Wyspa Dufayel. Fot. K. Bącela

Ryc. 12. Antarktyczne skorupiaki: Glyptonotus antarcticus,
Echiniphimedia hodgsoni, Gnathiphimedia sp., Eusirus perdentatus. Fot. A. Jażdżewska

Ryc. 10. Growlery w fiordzie MacKellar. Fot. K. Bącela

Ryc. 13. Zgrupowanie bezkręgowców dna Zatoki Admiralicji
na głębokości 110 m

Rozmaitość łowionych zwierząt jest ogromna. W
sieciach i czerpaczach dna znajdujemy rozgwiazdy, wężowidła, kolonie mszywiołów, żachwy, kolczaste sko
rupiaki (ryc. 12), opalizujące wieloszczety, ogromne
gąbki oraz wstężnice i sikwiaki. M amy również okazję
oglądania tych zwierząt w ich naturalnym środowisku
(ryc. 13). Jest to m ożliwe ponieważ jednym z elemen
tów naszej pracy jest wykonywanie fotografii dna. Po

N a stacji
Naszym pierwszym przewodnikiem po stacji i jej
okolicach jest Ania Kostecka, która spędziła tu całe
antarktyczne lato (ryc. 14). Słuchamy jej opowieści o
życiu na stacji i przyrodzie Wyspy Króla Jerzego.

Wszechświat, t. 109, nr 1-3/2008

>sro m a r a ,
jusie Mm m

lerotM

Ryc. 14. Biologowie uczestniczący w wyprawie, przed stacją
im H. Arctowskiego (od lewej): K. Jażdżewski, J. Siciński, M.
Błażewicz-Paszkowycz, K. Bącela, A. Kostecka, A. Jażdżew
ska, A. Weydmann, K. Pabis

„Pierwsze wrażenie po obejrzeniu stacji i okolicy
było przytłaczające. Nieduże, parterowe budynki sta
ły u podnóża wysokiej moreny, a dookoła wznosiły się
majestatyczne, białe lodowce (ryc. 15). I było jeszcze
coś. Panowała tam niesamowita cisza, która dla czło
wieka wychowanego w mieście jest ogłuszająca. Nie
było jednak czasu na dokładne analizowanie swoich
wrażeń, bo przyjazne ręce osób z poprzedniej wypra
wy zaraz zaprowadziły nowo przybyłych do głównego
budynku. Tu nastąpił kolejny szok. Rodzinna, ciepła
atmosfera biła z każdej ściany, a przyjazne uśmiechy
starych polarników sprawiły, że wszelkie wątpliwości,
czy można sobie poradzić tak daleko od domu i w tak
niesprzyjających warunkach, zniknęły.
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Odgłosy towarzyszące cieleniu się lodowców przypo
minają grzmoty wiosennej burzy. Duże wrażenie robią
też wielobarwne porosty przyklejone do czarnych skał
oraz mchy w wielu odcieniach zieleni. Jednak zachwyt
nad pięknem krajobrazu nie trwa długo. Aura jest tu dy
namiczna i zmienia się szybko. Ciężkie, stalowoszare
chmury nadchodzące z południowego wschodu zwiastu
ją pogorszenie pogody. Następnego dnia pada już śnieg
i zrywa się wichura z podmuchami dochodzącymi do
230 km/h. Wszystkie prace na zewnątrz zostają wstrzy
mane. Przyroda przypomina, kto tu jest prawdziwym
władcą. Gdy po kilku dniach wiatr cichnie znowu moż
na zabrać się do wyznaczonych zadań. W badaniach na
ukowych nieoceniony wkład ma grupa techniczna. Bez
ich pracy stacja nie mogłaby funkcjonować a realizacja
programów badań byłaby niemożliwa. Badania prowa
dzone są w wielu dyscyplinach m. in.: meteorologii,
glacjologii, lichenologii, ornitologii i biologii morza.
Czasami, po dniach wytężonej pracy, zdarzały się chwi
le wytchnienia spowodowane odwiedzinami gości. Co
jakiś czas odwiedzali nas sąsiedzi z przeciwległej stro
ny Zatoki: Brazylijczycy i Peruwiańczycy. Weseli i roz
śpiewani goście wnosili wiele optymizmu w codzienne
życie stacji. Częstszymi bywalcami byli Amerykanie ze
Stacji „Pieter J. Lenie Field Camp”, zwanej potocznie
„Copacabana”. Jest to najbliżej nas położona stacja, za
ledwie godzinę marszu przez Lodowiec Ekologii.

Ryc. 16. Lodospady w fiordzie Ezcurra. Fot. K. Pabis

Ryc. 15. Widok na Polską Stację Antarktyczną PAN im.
H. Arctowskiego. Fot. K. Bącela

Odczucie własnej kruchości w obliczu nieujarzmionej przyrody zastąpił zachwyt nad niewyobrażalnym
pięknem surowego krajobrazu. W słoneczny dzień
niebo odbija się w spokojnej wodzie, śnieg wyraziście
kontrastuje z niebem i czarnymi, nagimi skalami, bez
pośrednio schodzącymi do morza (ryc. 16). W czasie
lata można prawie codziennie usłyszeć głuche pomru
ki dobywające się z różnych stron wyspy. To odrywają
się potężne kawały lodu od wielkiej bryły lodowców.

Stałym elementem antarktycznego lata były statki
turystyczne wpływające raz na tydzień na wody Zatoki.
Po zejściu na ląd turyści odwiedzali główny budynek
stacji, gdzie mogli napić się ciepłej herbaty i zjeść coś
słodkiego. Później przechodzili wzdłuż brzegu morskie
go do granicy obszaru chronionego ASPA No. 1 (Antarctic Specially Protected Area), utworzonego zwłasz
cza w celu ochrony kolonii lęgowych pingwinów.
Na wyspie Króla Jerzego występują trzy gatunki
pingwinów: pingwin Adeli, pingwin biołobrewy oraz
pingwin antarktyczny. Dwa pierwsze mają kolonie lę
gowe niedaleko stacji. Dopiero co wyklute pingwiny są
nieporadne i całkowicie zdane na opiekę rodziców (ryc.
17). W miarę karmienia, te małe, szare kulki zmieniają
się w duże puchate worki wypełnione krylem, masowo
występującym w Oceanie Południowym pelagicznym
skorupiakiem, będącym głównym składnikiem ich die
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ty. Stałym zagrożeniem dla kolonii jest inny gatunek
ptaka: wydrzyk wielki. Jego łupem padająjaja, pisklęta,
a także stare i chore dorosłe pingwiny. Innym niebez
pieczeństwem są obfite opady śnieżne i zamiecie.
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gdzieś w oddali zam ajaczą fontanny skroplonej pary
wodnej wydychanej przez kaszaloty Physeter macrocephalus, humbaki Megaptera novaeangliae lub grindwale Globicephala melas.

Ryc. 17. Pingwin białobrewy z pisklęciem. Fot. A. Kostecka

Przez całe lato rzadkimi, ale bardzo atrakcyjnymi
gośćmi są walenie wpływające na żer do zatoki. Prze
ważnie są to orki i humbaki. Jeśli miało się dość szczę
ścia to można było do tych wielkich ssaków podpłynąć
całkiem blisko łodzią (ryc. 18). Koniec antarktycznego
lata zapowiadają pustoszejące kolonie pingwinów oraz
pojawiające się w większej liczbie uchatki”.

Ryc. 19. Kutry rybackie w Mar del Plata. Fot. K. Bącela

Docieramy do strefy równikowej. Powietrze nawet
tu, na środku oceanu, jest duszne i wilgotne. Gdy zaczy
nam y zbliżać się do równika załoga rozpoczyna przy
gotowania do chrztu morskiego. Ci, którzy pierwszy raz
przepływ ają równik wkrótce staną przed obliczem Nep
tuna i Prozerpiny. Diabły ze świty króla mórz prowadzą
wystraszonych neofitów. Jednak zanim staną oni przed
obliczem królewskiej pary m uszą zostać odpowiednio
przygotowani. Czeka na nich lekarz, fryzjer oraz gro
m ada wrzeszczących diabłów (ryc. 20).

Przez A tlantyk
Po 16 dniach opuszczamy Zatokę Admiralicji. Przed
nami nieprzyjazne M orze Scotia. Choroba morska zno
wu daje się nam we znaki. M ijamy Falklandy i zm ie
rzamy do M ar del Plata. W tym argentyńskim porcie
żegnamy się z niektórymi członkami wyprawy. Jest
to także okazja do uzupełnienia paliwa i żywności na
dalszy etap podróży. My natomiast wykorzystujemy
ten czas na spacer po porcie rybackim (ryc. 19). Na
szą uwagę przykuw ają spacerujące i wylegujące się w
wielu miejscach południowoamerykańskie lwy m or
skie Otaria flavescens. Wypływamy tego samego dnia.
Przed nami ju ż tylko ocean. Następny ląd zobaczymy
dopiero za 3 tygodnie, gdy dotrzemy do Las Palmas na
Wyspach Kanaryjskich.
Dni na statku biegną monotonnie. Przez cały czas
pracujemy. Sortujemy zebrany w Zatoce Admiralicji
materiał. Prowadzimy w stępną identyfikację gatun
ków. Popołudnia spędzamy na obserwacji morza. Co
jakiś czas przed statkiem wzbijają się ławice latających
ryb z rodziny Exocoetidae. Innym razem obserwujemy
polujące głuptaki Sula i fregaty Fregata ariel. Czasem

Ryc. 20. Chrzest morski po przekroczeniu równika. Fot. A.
Jażdżewska

Nasza przygoda powoli zbliża się do końca. Jeszcze
tylko krótki postój na Wyspach Kanaryjskich i długo
wyczekiwana kąpiel w Oceanie Atlantyckim. Potem już
tylko Zatoka Biskajska, Kanał La Manche, Morze Pół
nocne i Bałtyk. Do portu w Gdyni docieramy po ponad
dwóch miesiącach od wyruszenia z Polski. Na statku
spędziliśmy 60 dni i przebyliśmy w sumie ponad 17 000
kilometrów.
Krzysztof P abis, Anna K o stec k a,
Anna J a ż d ż e w s k a , Karolina B ą c e la (Łódź)
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Artur M ichałow ski: In
formacja w ekosystemach.
Agencja
Wydawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok,
2007, 143 ss. ISBN 978-83924351-3-6

E k o s y ste m y ja k o z b ió r
in fo r m a c ji
Obecnie dużo już wiadomo o
współzależnym funkcjonowa
niu świata biotycznego i abio
tycznego, sporo osiągnięto w poznawaniu sposobów międzyosobniczego informowania się w obrębie konkretnych
populacji, a nawet pomiędzy poszczególnymi gatunkami,
co dotyczy oczywiście zwierząt. Ekologia dostarcza rów
nocześnie coraz więcej wiadomości o reakcji organizmów
na czynniki abiotyczne, mniej jednak znane jest zachowanie
się całego ekosystemu na te reakcje. Rzecz jest o tyle trud
na do interpretacji, że rosnąca intensywność badań przynosi
oczywisty ogromny przyrost informacji. Pojawił się więc
problem — nie tylko w ekologii, ich przetworzenia, zmusza
jący do sięgnięcia po nowe metody i techniki. Przedstawia
na książka stanowi właśnie taką próbę analizy organizacji i
funkcjonowania ekosystemów w świetle teorii informacji.
Jej autor jest zarazem biologiem i ekonomistą łączący dwie
nieprzystające — wydawałoby się, dziedziny wiedzy. Po
zwala mu tu jednak myśleć i działać niekonwencjonalnie.
Dla zrozumienia punktu widzenia autora, przyświeca
jącego mu w toku tej niełatwej, trzeba przyznać, pozycji,
logicznie jednak opracowanej, należy zacytować przyjętą
przez niego definicję ekosystemu (s. 41): Jest to dowolny
fragment biosfery, w którym grupa organizmów realizuje
procesy przekształcania wiązań chemicznych zgodnie z pra
wami termodynamiki, przy chociaż częściowo zamkniętym
obiegu materii, energii i informacji. Ta ostatnia jest prze
cież niezbędna do zajęcia przez organizm odpowiedniej
postawy wobec środowiska i własnych potrzeb. Skoro tak,
to właśnie informacje powinny być odpowiednio wnikliwie
zbadane. Informatyka jest dopiero rozwijającą się dziedziną
wiedzy, i mimo dużych już osiągnięć, znajomość jej poza
gronem specjalistów jest nikła. Z tego względu cały rozdz. 1
poświęcony został historyczno-teoretycznemu przeglądowi
teorii informacji. Pozwala to zrozumieć stanowisko autora,
iż także modelowanie ekosystemów jest możliwe w świe
tle przytoczonej definicji przy wprowadzaniu n-zmiennych
wysyłających informacje i n-zmiennych odbierających je. W
ten sposób realne staje się dojście do odgadniętych równań
przepływowych. Efektem jest rozpoznanie części choćby
zależności występujących w ekosystemach przez podsta
wianie danych empirycznych. Owe równania przepływowe,
trzeba zauważyć, są podstawą do konstruowania modeli dy
namicznych, co więcej — prognostycznych, jeżeli wykorzy
stać obliczone trendy.
Drugim kierunkiem badań z zastosowaniem teorii infor
macji jest poznawanie organizacji ekosystemów, co dotyczy
ich struktury rozumianej jako siatki przepływu informacji.
Ta ostatnia, przy narastaniu komplikacji, tj. coraz liczniej
szych i szczegółowszych danych, traktowana być powinna
jako złożoność ekosystemu. Autor książki uważa, iż inter

pretując w tym duchu ekosystem należy pojmować jego
funkcjonowanie w oparciu o występowanie kanałów trans
misyjnych informacji. Nadajnikami w nich są elementy eko
systemu, jak choćby zmiana chemizmu gleby, a odbiornika
mi — poszczególne organizmy żyjące w glebie i na glebie,
które zresztą też mogą być nadajnikami, np. przez swoje
zachowania. Ten właśnie ostatni przypadek nosi cechy ko
munikacji międzyosobniczej.
Dużo uwagi poświęcono w pracy analizie stanu ekosyste
mu w kontekście gospodarki w nim, wskaźników i metodyki
badań informacji. Jest to oczywiste ze względu na fakt, iż
środowisko bowiem w coraz większym stopniu kształtowa
ne jest, utrzymywane i eksploatowane przez człowieka. O
gospodarce w sensie zbliżonym do działania ludzkiego moż
na też mówić w odniesieniu do zwierząt stadnych, a więc
dużych grup osobniczych, zmieniających sezonowo -— jak
w Afiyce antylopy, bawoły, zebry i inne gatunki, swoje pa
stwiska.
Podsumowanie zawarte zostało w rozważaniach na temat
gospodarczego znaczenia informacji w ekosystemie. Tutaj
też autor dokonał porównania kierunków ekologizacji eko
nomii, zmierzającej do ekonomii środowiska, oczywiście
przyrodniczego.
Wydaje się w pełni uprawnione stwierdzenie, że posze
rzenie instrumentarium badań ekosystemowych, już teraz
posługujących się przecież bogatym zestawem wskaźników,
a w przypadku rozwoju równoważonego — wskaźników
przepływów zasileniowych materii i energii, o wskaźniki in
formacji wewnątrzsystemowej, usprawni procedurę działań
na rzecz wspomnianego rozwoju. By jednak to mogło się
stać, konieczne jest wpierw opanowanie wiedzy informa
tycznej dla praktycznego jej zastosowania. Niezwykle po
mocną w tym powinna być omawiana książka.
K rzy szto fR . M a z u r s k i (W rocław)

Peter K lock, Monika Klock,
Thorsten Klock, Das grosse
Ulmer-Buch der Zitruspflanzen, Stuttgart - Hohenheim
2007, ss. 160, 107 Farbfotos,
Eugen Ulmer KG, ISBN 9783-8001-4693-1
Owoce cytrusowe, czyli owo
ce należące do rodzaju Citrus,
należą do najbardziej znanych i
popularnych owoców na świe
cie. Obejmują one takie — po
wszechnie znane owoce — jak:
cytryna zwyczajna, cedrat, grapefruit, mandarynka, poma
rańcza chińska, pomarańcza gorzka, pomarańcza bergamota, pomarańcza olbrzymia, lima, poncyria, czy kumkwat.
Chociaż owoce cytrusowe nie pochodzą z Europy środko
wowschodniej, to wzbudzają powszechne zainteresowanie
jako jadalne owoce pochodzące z importu. Do największych
znawców roślin i owoców cytrusowych należy niewątpliwie
Peter Klock — autor wielu książek i artykułów o roślinach
cytrusowych i roślinach w pojemnikach. Jest on właścicie
lem znanej Szkółki Drzew Siidflora Klock. Szkółka ta spe
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cjalizuje się w uprawie i dystrybucji roślin cytrusowych przy
dużej różnorodności odmianowej. Przy tym rośliny posiada
ne w Szkółce Drzew Siidflora Klock pochodzą od własnych
roślin macierzystych.
Peter Klock, wraz z członkami własnej rodziny, i współ
pracownikami - Moniką i Thorstenem Klockiem, są auto
rami ciekawej książki: „Duża księga Ulmera roślin cytru
sowych” opublikowanej w renomowanym wydawnictwie
Eugen Ulmer KG — mającym swoją siedzibę w Stuttgar
cie — Hohenheim. Owoce cytrusowe należą do owoców
bogatych w witaminy i oddziaływujących na zdrowie. Jak
stwierdzająto Klockowie w przedmowie do książki: „Może
my cytrusy przeżywać na miejscu. Nie musimy koniecznie
odwiedzać krajów południowych, ponieważ rośliny udają
się równie dobrze w pojemnikach” (s. 6). Omawiana tutaj
książka stanowi niewątpliwie dobrze skonstruowaną mono
grafię roślin cytrusowych i to napisanej z punktu widzenia
mieszkańca Europy środkowej, gdyż Szkółka Drzew Siidflora Klock znajduje się w Hamburgu. Książka składa się
z następujących charakterystycznych części: „Przedmowa”;
„Rozwój historyczny”; „Nomenklatura i biologia roślin cy
trusowych”; „Owoce cytrusowe”; „Rozmnażanie”; „Upra
wa”; „Choroby i szkodniki”; „Warte zapamiętania uwagi o
cytrusach”, czy wreszcie z części „Cytrusy od stycznia do
grudnia - tabelaryczny kalendarz pracy”.
Na szczególną uwagę zasługuje część: „Rozwój historycz
ny”, gdzie przedstawiono legendy o owocach cytrusowych
(„złote jabłka” i „hesperydy”), ojczyznę roślin cytrusowych
(Indie, Półwysep Malajski i Chiny), poznanie roślin cytruso
wych w Europie, handel owocami cytrusowymi, uprawę cy
trusów w Europie Środkowej, problemy transportu cytrusów
w ujęciu historycznym, znaczenie owoców cytrusowych w
handlu światowym, a także ekologiczną uprawę roślin cy
trusowych. Interesujące są uwagi o pomarańczarniach, oran
żeriach i uprawie cytryn w Europie środkowej. Do dzisiaj
nie jest w pełni uporządkowana nomenklatura botaniczna
roślin cytrusowych. Przy tym rośliny cytrusowe — według
amerykańskiego uczonego Swingle’go - obejmują 29 ga
tunków (rodzaj Citrus, Fortunella, Eremocitrus, P oncim s,
Clymenia, M icrocitruś).

Do najważniejszych owoców cytrusowych należą — we
dług Klocków — następujące owoce: pomarańcza chińska
(słodka) Citrus sinensis; pomarańcza gorzka Citrus auratium; pomarańcza bergamota Citrus bergamia, mandarynki,
cytryna Citrus limon, limety (słodkie i kwaśne limety), cedrat inaczej cytron Citrus m edica, grapefruity, pomarańcza
olbrzymia Citrus m axim a, kumkwaty, a także liczne inne
mieszańce i odmiany.
Do najbardziej znanych owoców należą tutaj pomarańcza
słodka, której jest wiele odmian (podział na pomarańczę żół
tą, pomarańczę navel, pomarańczę krwistą). Bardzo popu
larne są także mandarynki, które obejmują liczne odmiany,
gatunki i mieszańce (do najbardziej cenionych należą tzw.
mandarynki śródziemnomorskie). Równie popularne są
współcześnie liczne odmiany cytryn, limet, a także grape
fruitów i pomarańczy olbrzymiej. Do ciekawych gatunków
roślin cytrusowych należy wymienić cedrat (cytron) używa
ny w postaci odmiany ‘Etrog’ w żydowskich ceremoniach
religijnych, a także odmiana „Ręka Buddy”, stosowana tak
że w celach kultowych. Mniej znane są stosunkowo niewiel
kie kumkwaty - wielkości dużej śliwy. Wiele odmian cytru
sowych posiada duże znaczenie historyczne. Do ważnych
gatunków i odmian historycznych należą: Citrus aurantium
‘Bizzaria’, Citrus aurantium ‘Canaliculata’, Citrus auran
tium ‘Foliis variegatis’, Citrus limon ‘Foliis variegatis’, Ci
trus lumia ‘Pommum Adami’ („jabłko Adama”).
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Istnieją wypróbowane metody rozmnażania roślin cytruso
wych, które wymagają dobrej znajomości roślin. Większość
roślin cytrusowych uprawianych jest w Europie środkowej
w pojemnikach czy w ogrodach zimowych. Rośliny w po
jemnikach wymagają odpowiedniego nawożenia i dostar
czania wody. Do ważnych problemów należy odpowiednie
przezimowanie roślin w okresie zimowym. Owoce cytruso
we mają wszechstronne zastosowanie do bezpośredniego
spożycia, jako środki lecznicze (zwłaszcza cytryny i grape
fruity), do produkcji zapachów, olejków i w aromaterapii, do
wytwarzania soków i napojów owocowych, a także dżemów
i marmolad. Znane są też bardzo drogie napoje przyrządzane
z udziałem cytrusów.
Książka „Duża księga Ulmera roślin cytrusowych” sta
nowi znakomitą monografię tych roślin. Zasługuje ona na
szerokie zainteresowanie się polskich czytelników, tym bar
dziej, że zawiera ona liczne wskazówki praktyczne. Nale
żałoby się — jak sądzę - zainteresować jej ewentualnym
przetłumaczeniem na język polski. Na pewno znalazłaby
ona duży krąg zainteresowanych nią czytelników.
E u gen iu sz K o ś m ic k i (Poznań)

Yictor R enaud: Gemiise und Krauter von A - Z . Das
Katalogbuch
zum
Nachschlagen und Verwenden.
Mit 600 Farbfotos, Stuttgart
(Hohenheim) 2007, ss. 220,
Eugen Ulmer KG, ISBN 9783-8001-4975-9
Warzywa i zioła stanowią
ważną część naszego poży
wienia. Dzięki nim potrawy są
smaczne i zdrowe. Dostarczają
one witamin, substancji mine
ralnych, elementów śladowych.
Ponadto uprawa warzyw i ziół
stanowi ogromną przyjemność
będąc wrogiem wszelkiej nudy.
We współczesnym społeczeń
stwie narasta „bunt” przeciwko
„nowoczesnemu” jedzeniu, a wartość smakowa potraw i
przyjemność jedzenia, wraz z rodziną i przyjaciółmi, uzy
skuje na znaczeniu. Ciekawą pracą w tym kontekście jest
książka Victora Renauda „Warzywa i zioła od A - Z. Książ
ka katalogowa do naśladowania i stosowania”. Współcze
śnie „książka katalogowa” stanowi nową formę publikacji
łączącą wiedzę charakterystyczną do rozbudowanych kata
logów z nowoczesną wiedzą naukową. Przy tym cenną war
tością książki katalogowej jest jej przejrzystość i łatwość
wykorzystania.
Victor Renaud opublikował swoją książkę pierwotnie w
języku francuskim w Les Editions Eugen Ulmer w Paryżu w
2003 roku. Natomiast niemieckie wydanie zostało przygo
towane przez Kristinę Bauer, która dokonała specjalistycz
nego przeglądu książki i przystosowała ją do niemieckich
(środkowoeuropejskich) stosunków klimatycznych i rynko
wych. W omawianej książce można wydzielić część ogólną
i szczegółową poświęconą poszczególnym gatunkom wa
rzyw i ziół. Część ogólna obejmuje następujące rozważania:
„Przedmowę”; „Spożywać warzywa sezonu”; „Własną gle
bę uczynić żyzną a nie sterylną”; „Płodozmian na tej samej
grządce”; „Prawidłowo nawozić”; „Naturalne insektycydy”;
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„Zapylanie i znaczenie owadów”.
Najważniejsza jednak jest część szczegółowa, gdzie
przedstawiono najważniejsze warzywa i zioła. Przy tym
przedstawiono tutaj warzywa i zioła znane, jak też mniej
znane, „zapomniane warzywa”, a także tradycyjne i egzo
tyczne warzywa i przyprawy. Przy opisie poszczególnych
roślin przedstawia się nomenklaturę botaniczną, dokładny
opis roślin, sposób uprawy i zastosowania, a zwłaszcza ich
wykorzystanie dla celów kulinarnych. Ważne znaczenie po
siadają tutaj doskonałe fotografie przedstawionych roślin,
których jest 600. Nie sposób w krótkiej recenzji zwrócić
uwagę na wszystkie omawiane tutaj warzywa i zioła.
Dlatego też zwrócę uwagę na najważniejsze warzywa i
zioła przy wykorzystaniu następującego podziału: warzywa
korzeniowe, warzywa cebulowe, warzywa liściaste, warzy
wa kapustne, warzywa owocowe, warzywa z jadalnymi na
sionami czy wreszcie przyprawy. Na uwagę zasługują także
egzotyczne warzywa i zioła, które ostatnio cieszą się coraz
większym zainteresowaniem i są coraz bardziej poszukiwa
ne.
Dużym zainteresowaniem cieszą się obecnie warzywa
cebulowe, gdzie można wymienić m. in. por dziki Allium
am peloprasum , por, czosnek pospolity, cebulę jadalną,
szczypiorek, czosnek chiński A. tuberosum, cebulę szalotkę,
czosnek niedźwiedzi. Bardzo cenione są także warzywa ko
rzeniowe: seler korzeniowy, chrzan pospolity, szparag lekar
ski, boćwina zwyczajna, rzepa biała, marchew siewna, sło
necznik topinambur (bulwiasty), łopian większy, pasternak
zwyczajny, pietruszka korzeniowa, rzodkiew zwyczajna,
skorzonera (czarny korzeń), salsefia. Także ziemniak zali
czany jest do warzyw. Trudno wyobrazić sobie współczesne
wyżywienie człowieka bez warzyw liściastych i kapustnych.
Należą tutaj: trybuła ogrodowa, seler liściasty, łoboda ogro
dowa, burak liściowy (mangold), komosa strzałkowa, en
dywia kędzierzawa i gładka, cykoria podróżnik, warzucha
lekarska, rokietta siewna (popularna rukola), fenkuł słodki,
kilka odmian sałaty (sałata szparagowa, głowiasta, kędzie
rzawa, długolistna, inaczej rzymska), pieprzyca siewna, rukiew wodna, portulaka siewna, rabarbar, szczaw i szpinak
warzywny. Do roślin kapustnych odgrywających dużą rolę

w pożywieniu należą: kapusta głowiasta, kapusta włoska,
kalarepa, kapusta brukselka, kalafior właściwy, brokuł wło
ski, kapusta pekińska Brassica pekinensis, kapusta chińska
pak-choi, kapusta bezgłowa.
Nie sposób nie wspomnieć tutaj o warzywach owoco
wych, gdzie najważniejsze znaczenie posiadają liczne od
miany dyni i ogórków, pomidor, papryka, tykwa pospolita.
Do warzyw z jadalnymi nasionami należą m. in. ciecierzyca
pospolita Cicer arietinum liczne odmiany i gatunki fasoli
i grochu siewnego, soja uprawna, słonecznik zwyczajny,
soczewica jadalna Lens culinaris, czy szarłat. Istotne zna
czenie posiadają zioła i przyprawy. Można tutaj wskazać na
gatunki i odmiany kłosowca Agastache, koper ogrodowy,
gatunki bylic Artem isia, ogórecznik lekarski, kminek lekar
ski, kolendra siewna, kmin rzymski Cuminum cyminum, ko
canki włoskie Helichrysum italicum, turówka wonna, hyzop
lekarski, lawendy, lippa trójlistna, melisa lekarska, gatunki
i odmiany mięt (jest ich ponad 100!), pysznogłówka dwo
ista, czarnuszka, lebiodka (oregano), pietruszka zwyczajna,
biedrzeniec anyż, amerykańska mięta górska Pycnathemum
pilosum , rozmaryn lekarski, gatunki szałwi, cząber, czy tymianek. Do warzyw egzotycznych należą m. in.: szpinak
malabarski, tradystemon wschodni Borago orientalis, paciorecznik jadalny Canna edulis, jadalne złocienie — Chrysanthem um balsamita, Ch. coronarium, kolokazja jadalna
(taro), kiwano (spokrewniony z dynią), pomidor drzewiasty,
pochrzyn chiński, szczawik bulwiasty, miechunki (m. tomatillo i m. peruwiańska), liczne rośliny bulwiaste pochodzące
z obszaru Peru i Boliwii.
Książka V. Renauda zasługuje w pełni na uwagę polskich
czytelników. Przedstawia ona warzywa i zioła możliwe do
uprawy w warunkach Europy Środkowej. Posiada przy tym
nową formę tzw. książki katalogowej. Wydaje się, że celowe
byłoby jej przetłumaczenie na język polski w celu udostęp
nienia jej szerokim kręgom specjalistów i zainteresowanych
czytelników.
Eugeniusz K o ś m ic k i (Poznań)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU O NAGRODĘ REDAKTORA NACZELNEGO
PISMA PRZYRODNICZEGO WSZECHŚWIAT
„POMAGAMY PTAKOM”
Konkurs POMAGAMY PTAKOM miał na celu zmobilizowanie czytelników Wszechświata, i innych osób
zainteresowanych ochroną przyrody, do akcji konstruowania i instalowania budek lęgowych dla ptaków.
Jury Konkursu, pod przewodnictwem Redaktora Naczelnego Pisma Przyrodniczego Wszechświat, postano
wiło przyznać nagrody jedynie w kategorii osób dorosłych.
Laureatem głównej nagrody Konkursu został pan Wiesław Mączka z Krakowa. Opisał on swoje działania,
podjęte w celu ułatwiania gniazdowania ptaków w artykule pt.: Moje puszczyki, w tomie 108 Wszechświata,
rok 2007, nr 10-12, str. 306-328. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w postaci książki — klucza do oznaczania
ptaków, oraz prenumeratę Wszechświata w roku 2008.
Wyróżniono również pracę Józefa Stopy z Wieńca, za pracę pt.: Boćki, zamieszczoną w tomie 108 Wszech
świata, rok 2007, nr 10-12, str. 306, oraz pracę Barbary Pluszyńskiej-Łenkawy z Roztropic k. Bielska-Białej,
za pracę pt.: Ptasie sąsiedztwo, opublikowaną w tomie 109 Wszechświata, nr 1-3, rok 2008, str. 82-84. Wy
różnieni uczestnicy konkursu otrzym ują prenumeratę Wszechświata w roku 2008.
Redaktor Naczelny Pisma Przyrodniczego Wszechświat
Prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel
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„POMAGAMY PTAKOM”

P ta s ie s ą s ie d z tw o
Nasza przygoda z ptakami zaczęła się kilkanaście
lat temu. Pierw szą budkę lęgow ą z przeznaczeniem dla
szpaków powiesiliśmy w centralnym punkcie ogrodu
na słupie energetycznym. Chcieliśmy ten szpecący ele
ment ogrodu ożywić i zmienić nieco jego charakter. Od
kąd pamiętam, szpaki co lato wyprowadzały dwa lęgi.
Budka konserwowana i czyszczona służy szpakom, i
nie tylko, do dnia dzisiejszego.

dostawała się do ptasiej jadłodajni. Dla niej obok karm
nika otworzyliśmy osobną stołówkę z orzechami. Dwa
lata temu w lutym zauważyliśmy spore zainteresowa
nie wiewiórki budką dla szpaków. Wchodziła do niej,
wychodziła, znikała w niej na dłuższy czas, wystawia
ła pyszczek, sprawdzała najbliższe otoczenie. Aneksja
budki trwała do wiosny, kiedy to przyleciały szpaki i
chciały zająć swoje lokum. Oglądaliśmy przepychanki
między małymi wiewiórkami a szpakami. Małe futrza
ki chciały się dostać do budki, parły po słupie w górę,
szpaki podlatywały do nich, dziobiąc spychały je w dół.
Dreptały nerwowo po daszku, wydając przy tym groźne
dla przeciwników odgłosy. Dla zażegnania sporu mąż
w pośpiechu zm ontował i zawiesił na czereśni drugą
budkę dla szpaków. Już pod wieczór była zasiedlona
przez kolejną parę szpaków. A do tej pierwszej budki
wprowadziła się jednak ta para, która broniła wstępu
wiewiórkom. Tej wiosny i lata też były po dwa lęgi. Czy
konflikt ptasio-wiewiórczy został zażegnany nie wiemy.
Do dzisiaj z balkonu znikają orzechy a latem z przyjem
nością słuchamy śpiewu szpaków i głośnego rwetesu,
który się podnosi, gdy nadlatują karmiący małe szpaki
rodzice.

Ryc. 1. Niespodziewany lokator naszej budki dla szpaka —
wiewiórka. Fot. W. Mączka

Zim ą staramy się dokarmiać ptaki, które u nas zimu
ją. N a poręczy balkonu został zamocowany karmnik,
który odwiedzają sikorki różnej m aści, grubodzioby,
kosy, dzięcioły wróbelki, wcześniej przylatujące szpaki
i inne ptaki, których dokładnie nie rozróżniamy.

Ryc. 2. Skrzynka lęgowa dla sowy (puszczyka) o otworze 15
cm powieszona na czarnej olszy. Fot. W. Mączka

Pojawiła się i... wiewiórka, która bez żadnych prze
szkód po wijącej się pod i na balkonie winnej latorośli

Ryc. 3. Na pierwszym planie skrzynka dla szpaka, na drugim
dla puszczyka. Fot. W. Mączka

Ryc. 4. Takie skrzynki są chętnie zasiedlane przez sikorki. Dol
na ściana skrzynki jest na zawiasach, co ułatwia jej czyszcze
nie. Fot. W. Mączka

Z im ą dokarmiamy również przybyszów ze wscho
du — gawrony. Lubimy patrzeć, gdy jesienno-zim ow ą
porą te czarne duże ptaszyska, ochrzczone przez nas
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wiedźmami lub czarownicami (w pozytywnym tego
słowa znaczeniu), majestatycznym i lekko kołyszącym
się z boku na bok krokiem przemierzają ogród w po
szukiwaniu smakołyków. Często żerowały na ogrodo
wym kompoście, potem upatrzyły sobie kawałki świe
żej słoniny powieszonej na drzewach dla sikorek. Z
takim sporym kawałkiem słoniny dawały sobie radę w
jeden zimowy dzień. Aby nie zaniedbywać sikorek sło
ninę zaczęliśmy wieszać na winnej latorośli okalającej
balkon, a „czarnym wiedźmom” otworzyliśmy nowy
punkt dożywiania. Do wysokiego pnia po starym drze
wie owocowym została przytwierdzona stabilna żerdź z
dwoma tacami na wierzchu. Jedna stała, druga ruchoma
by móc po deszczowych lub śnieżnych dniach pozbyć
się z nich wody lub śniegu. Duże ptaki, dużo są w sta
nie zjeść, więc przez cały rok zbieram dla nich wszel
kiego rodzaju „tłustości” i upycham w zamrażarce ku
zgorszeniu domowników. Z im ą szczególnie tą m roźną
dostają okazałe porcje skórek ze słoniny, podgotowanej
słoniny i innych tłustych „dobroci” wymieszanych, lub
nie, z suchymi okruchami pieczywa. Jak tylko pokarm
wyląduje na tacy nie wiadomo z której strony zjawia się
gawroni zwiadowca, bada czy otoczenie jest bezpiecz
ne, powoli przemieszcza się, zlatując z wyższych gałęzi
na niższe, rozglądając się wkoło i w końcu podfruwa
do tacy. Tutaj zaczyna się degustacja i całe stado lub
stadko (około 40 sztuk) zaczyna kolejno biesiadę. To
bardzo płochliwe, ale i ciekawe ptaki. Wystarczy roz
sunąć w oknie firankę lub otworzyć drzwi — odlatują
od razu.
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śpiew i pohukiwania ptaków zmobilizował nas do prze
niesienia wcześniejszych doświadczeń z budkami dla
ptaków do tego urokliwego miejsca. W jesienno zimo
we wieczory powstało kolejnych 11 budek lęgowych
różnej wielkości i przeznaczenia. Mąż przyłożył się do
ich wykonania z sercem. Każda budka ma przednią lub
boczną ściankę na zawiasach, by wiosenne ich czysz
czenie nie było utrudnione. Jak w każdym domu dach
musiał być solidny i został wykonany z czerwonej sta
lowej blachy (pozostałość po budowie).
Budki zawisły na starych drzewach na skraju lasu.
Las, łąka i pole orne to właściwe miejsce do szukania
pożywienia przez ptaki. Z ogromną przyjemnością
oglądamy zapracowanych ptasich rodziców dokarmia
jących swoje młode, drepczących po trawie, wyciągają
cych nie wiadomo skąd same ptasie smakołyki. To już
czwarty okres lęgowy i ku naszemu zdziwieniu i satys
fakcji każda z powieszonych budek była każdorazowo
zasiedlona.

Ryc. 7. Boczna ściana umieszczona na zawiasach bardzo uła
twia czyszczenie tej skrzynki. Fot. W. Mączka

Ryc. 5. Skrzynka lęgowa dla szpaka zawieszona na pasie i dru
cie; nie chcieliśmy ranić brzozy. Fot. W. Mączka

Ryc. 6. Skrzynki mają solidny dach, a jaskrawy kolor blachy
sikorek nie odstrasza. Fot. W. Mączka

W międzyczasie staliśmy się posiadaczami sporej
działki z łąką polem, ornym i starodrzewem. Świergot

W nowo budowanym i jeszcze nie wykończonym
domu pojawiła się w kominie wentylacyjnym przeuro
cza sowa (przypuszczalnie puszczyk). Skąd się zjawiła
i dlaczego ten wschodnio — zachodni otwór wentylacyjny jej odpowiadał, nie wiemy. Od czterech lat zaczę
ła pojawiać się w kominie w okresie od października do
marca. Obecna była tylko w ciągu dnia by o zmierzchu
bezszelestnie odlecieć na łowy. W iosną gdzieś znikała i
pojawiała się znowu jesienią. Żeby sprostać sowim wy
maganiom mąż wykonał kolejną 12. budę (nie budkę)
dla sowy. To już była wielka skrzynia 80 cm x 25 cm x
25 cm i otwór wlotowy o średnicy 15 cm Samo holowa
nie skrzyni na odpowiednią wysokość to była próba sił.
Ja na dole z linami, mąż na górze w koronie drzewa, i
ta skrzynia, która piekielnie dużo ważyła. Cóż się jed 
nak nie robi, żeby osiągnąć satysfakcję i uznanie sowy.
Skrzynia zawisła na czarnej olsze. Czy tam teraz ukry
wa się nasza kominowa sowa przekonamy się latem
kiedy przyjdzie pora na sprzątanie tej właśnie „budki”,
lub gdy wyczujemy jakieś ożywienie w jej wnętrzu.
Z okresu dzieciństwa i wakacyjnych wspomnień bra
kowało nam gniazda jaskółek. Wypędzone przez unijne
przepisy przestały się gnieździć w stajniach. Zauważy
liśmy natomiast, że bardzo chętnie w latują o środka na
szego garażu, siadają na metalowej konstrukcji bramy
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i wesoło świergolą. N a zewnątrz garażu został zatem
zawieszony drewniany pulpit m ający stanowić podsta
wę dla jaskółczego gniazda. Nie cieszył się on jednak
zainteresowaniem jaskółek. Któregoś dnia mąż zawołał
„ idź i przyjrzyj się dokładnie, co nowego jest na bal
konie”. Z pozoru nic się nie zmieniło, ale po dłuższej
chwili spostrzegłam, że na skrzynce od alarmu wyrasta
coś na kształt glinianego gniazda. Często później obser
wowaliśmy go przez lornetkę. Budowa gniazda trwała
2 -3 tygodnie. N iezależnie od tego jaskółki dolatywa
ły do niewykończonego jeszcze gniazda i zostawiały
„coś” w środku. Skorupki z jajek i ptasie odchody na
podłodze balkonu zdradzały, że mamy w domu jaskół
czą rodzinę. Jaskółki znalazły sobie idealne miejsce na
gniazdo na zadaszonym balkonie. W połowie sierpnia
zauważyliśmy, że w gnieździe jest przynajmniej czwo
ro młodych. Ich czarne główki jak duże korale wysta
wały ponad gniazdo. Ogrom ną uciechę sprawiało nam
ich oglądanie, jak również karmiących ich rodziców.
Przypuszczamy, że oprócz rodziców dokarmiały je ja 
skółcze ciotki i wujkowie. Pod koniec sierpnia zaob
serwowaliśmy na liniach energetycznych sporą ilość

jaskółek. Nasze małe też powoli się wyprowadziły,
wcześniej często ćwiczyły latanie, od czasu do czasu
przysiadając na poręczy balkonu. Mieliśmy nadzieję, że
wśród tego stada są i nasze balkonowe jaskółki szyku
jące się do odlotu na zimę. Mam nadzieję, że niedługo
się zobaczymy.
Inne drobne ptaszki upatrzyły sobie lokum pod da
chówkami. W czterech różnych miejscach uwiły gniaz
da. O ich obecności świadczy nie tylko wystająca sucha
trawa i spadające odchody, ale niczym nie skrępowana
hałaśliwość. Potrafią kłócić się na dachu po swojemu od
białego świtu do późnego wieczora. One również m ogą
liczyć na naszą pomoc. Poidełka z w odą zawsze są la
tem dla nich pełne.
Któregoś sierpniowego popołudnia mieliśmy w i
zytę upragnionego gościa. Przysiadł na kominie by
odpocząć. Zrobiliśmy mu zdjęcie. Może mu się spodo
bało, może chciał zostać na dłużej? A może teraz ko
lej by pomyśleć o gnieździe właśnie dla tego bociana?
Barbara P lu s z y ń s k a -Ł e n k a w a
(Roztropice k. Bielska-Białej)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU O NAGRODĘ PREZESA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW im. KOPERNIKA
Kolejna edycja konkursu o Nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, na naj
ciekawszy artykuł opublikowany przez studenta w 108 tomie Pisma Przyrodniczego Wszechświat w roku 2007,
została rozstrzygnięta. W okresie tym opublikowano 6 artykułów spełniających wymogi regulaminu konkursu.
Jury konkursu w składzie: prof. dr hab. Wincenty Kilarski, prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk i prof. dr
hab. inż. Jacek Rajchel, pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika,
prof. dr hab. Elżbiety Pyzy uznało, że laureatami nagrody zostali:
Szymon Drobniak, za artykuł — „Ewolucja i znaczenie roślin mięsożernych - niejasne ścieżki roślin
nej drapieżności”, który ukazał się w tomie 108, z. 10-12, str. 285-291 Pism a Przyrodniczego Wszechświat.
A utor nagrodzonego artykułu napisał go jako student piątego roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
oraz czwartego roku Biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Beneficjent Nagrody Prezesa Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika otrzymuje nagrodę
pieniężną w wysokości 1000 złotych, honorowy dyplom oraz prenumeratę rocznika Pisma Przyrodniczego
Wszechświat w bieżącym roku.
Ponadto Jury wyróżniło prace:
Piotra Pawlikiewicza i M acieja Mazgaja, za artykuł „Dom pełen życia — czyli o chrząszczach i moty
lach synantropijnych”, który ukazał się w 108 tom ie Wszechświata, z. 1-3, str. 56-59. Obaj autorzy napisali
artykuł będąc studentami piątego roku Ochrony Środowiska W ydziału Biologii i Ochrony Środowiska na Uni
wersytecie Łódzkim.
Rafała Pipreka, za artykuł „Jak powstaje mężczyzna, czyli współczesny pogląd na determinację i róż
nicowanie płci m ęskiej”, który ukazał się w 108 tom ie W szechświata, z. 10-12, str. 274-277. Autor pisząc
artykuł był magistrantem Zakładu Anatomii Porównawczej Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.
Katarzynę Kulma, za artykuł „Kreacjonizm i ewolucjonizm , czy są teoriami naukowymi?”, który uka
zał się w 108 tomie Wszechświata, nr 1-3, str. 47-52. Autora nadesłała artykuł będąc studentką trzeciego roku
Biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Autorzy wyróżnionych artykułów otrzym ują w bieżącym roku prenumeratę Wszechświata.
Gratulujemy wszystkich Autorom zdobytych nagród!
Prezes Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
Prof. dr hab. Elżbieta Pyza
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