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Szanowni Państwo,
z wielką satysfakcją oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie Projektora Jagiellońskiego – publikacji popularnonaukowej traktującej o badaniach
realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Uniwersytet był i jest miejscem, w którym zgłębiane
są różne dziedziny działalności naukowej, rozwijana jest refleksja oraz czynione rozmaite obserwacje. Trwają tutaj ciągłe poszukiwania odpowiedzi
na l iczne pytania, a także wyzwania cywilizacyjne.
Chcąc przedstawić Czytelnikom świat ukryty za zamkniętymi drzwiami laboratoriów, bibliotek i sal
ćwiczeniowych, naukowcy najstarszej polskiej uczelni prezentują wybrane obiekty swoich badań, pokazując jednocześnie, że nauka, choć posiada ogromny
ładunek odpowiedzialności, może być równocześnie
atrakcyjna i przyjemna w odbiorze.
Przedstawiciele kilkunastu dyscyplin badawczych
skupionych na wydziałach oraz w jednostkach naszej Uczelni opowiadają o tym, co, jak i dlaczego badają. W ten sposób Projektor w swojej nowej – również graficznej – odsłonie stanowi zbiór oryginalnych
tekstów popularnonaukowych przygotowanych przez
szerokie grono naukowców.
Nowością w tym wydaniu publikacji są autorskie piktogramy, stanowiące dopełnienie słów każdego z artykułów. Tym samym Projektor, tworząc spójną całość,
staje się publikacją zarówno do czytania, jak i do oglądania. Mamy bowiem nadzieję, że taka forma przekazu zachęci do lektury nowego wydania odbiorców
w każdym wieku.
Popularyzacja oraz promocja nauki jest niezmiernie
ważnym i potrzebnym przedsięwzięciem. Rynek wydawniczy zyskuje zatem wartościową pozycję popularnonaukową w języku polskim i angielskim, zupełnie za darmo, tak by nauka nie była dostępna tylko dla
wybranych, ale dla wszystkich. Zgodnie z sentencją
naszej Almae Matris: „Więcej znaczy rozum niż siła”,
świat potrzebuje nauki w służbie ludziom.
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Prorektor ds. badań naukowych
Uniwersytet Jagielloński
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NANOSTRUKTURALNY TIO2 –
OD MEDYCYNY DO ENERGETYKI

   Magdalena Jarosz, Joanna Kapusta-Kołodziej, Karolina Syrek, Grzegorz Sulka
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Współczesny świat, nieustannie napędzany przed szybki rozwój cywilizacyjny, stawia przed
nami wiele niemałych wyzwań. Do najważniejszych z nich należy pozyskiwanie czystej energii ze źródeł odnawialnych oraz konieczność nieustannego rozwoju ochrony zdrowia. Niezwykle interesujący materiał, który znajduje zastosowanie zarówno w procesie pozyskiwania
energii ze światła słonecznego, jak i w produkcji nowoczesnych implantów, to ditlenek tytanu
(TiO2). Badania nad rozwojem elektrochemicznych metod otrzymywania jego nanostrukturalnych warstw prowadzone są w Zespole Elektrochemii UJ już od ponad 10 lat. Co sprawia,
że ten wyjątkowy materiał jest aż tak wszechstronny?
Aby wytworzyć materiały nanostrukturalne, tytan poddawany jest stosunkowo prostemu procesowi anodyzacji. Jest to proces kontrolowanej elektrolizy, w wyniku
której na powierzchni metalu powstaje cienka powłoka
porowatego TiO2 o charakterystycznej budowie. Co
szczególnie istotne, w tego rodzaju warstwie tlenkowej
o powierzchni 1 cm2 może znajdować się nawet 10 miliardów równoległych do siebie kanalików o średnicy
od kilkunastu do kilkuset nanometrów (1 nanometr to
miliardowa część metra). Nanostrukturalny TiO2 budzi
szczególne zainteresowanie badaczy z uwagi na jedyne
w swoim rodzaju własności, jak choćby obiecujące właściwości fotokatalityczne (umożliwiające zachodzenie
lub znaczące przyspieszenie reakcji chemicznych pod
wpływem światła), wysoką stabilność (odporność na
działanie czynników chemicznych) i niską toksyczność.
Obecne badania koncentrują się przede wszystkim na praktycznych zastosowaniach tego rodzaju materiałów, spośród
których na szczególną uwagę zasługują dwa warianty: nowoczesne wielofunkcyjne implanty oraz możliwość otrzymywania wodoru z wykorzystaniem energii słonecznej.

Niezawodne implanty

W obecnych czasach żyjemy coraz dłużej, ale i coraz
aktywniej. Poza oczywistymi zaletami tego zjawiska
wiąże się ono także z nieco bardziej przykrymi konsekwencjami. Przede wszystkim naraża nas na wiele
kontuzji, również tych związanych z układem kostnym.
Te bardziej skomplikowane złamania wymagają wszczepienia implantu kostnego, który powinien służyć nam
jak najdłużej. Niestety, obecnie stosowane materiały
wystarczają tylko na kilkanaście lat, a często problemy
z nimi pojawiają się dużo szybciej. Wynikają one głównie z zakażeń bakteryjnych albo z niezbyt dokładnego
dopasowania implantu do ubytku. Dlatego też naukowcy poszukują rozwiązań, które zapobiegłyby tym problemom. Jednym z nich jest stworzenie implantu idealnie
dopasowanego do konkretnego pacjenta, w czym pomocne są techniki obrazowania i drukowania 3D. Aby
jeszcze bardziej spersonalizować implant, wytwarza się
na nim nanostrukturalną warstwę tlenku, która dzięki
swojej specyficznej budowie umożliwia wzbogacenie
implantu w czynniki o właściwościach bakteriobójczych
(np. nanocząstki lub antybiotyki). Takie wielofunkcyjne
implanty mają szansę zrewolucjonizować współczesną

medycynę, pozwalając pacjentom dużo dłużej cieszyć
się sprawnością po zabiegach implantacyjnych.

Energia z wodoru

Trwający obecnie światowy kryzys energetyczny wiąże się
z poszukiwaniem źródeł tak zwanej czystej energii. Niewątpliwie bardzo atrakcyjne rozwiązanie tego problemu
stanowi wykorzystanie gazowego wodoru do gromadzenia
energii ze źródeł odnawialnych. Spośród wszystkich znanych paliw jest to najczystszy i najbardziej nieinwazyjny
dla środowiska naturalnego nośnik energii. Nanostrukturalne warstwy TiO2 można również z powodzeniem zastosować w urządzeniach do otrzymywania wodoru z wody
w tak zwanych ogniwach fotoelektrochemicznych. Są one
zbudowane z materiału półprzewodnikowego (np. TiO2),
posiadającego zdolność do pochłaniania promieniowania
świetlnego, oraz elektrody metalicznej (np. blaszki platynowej). Podczas procesu zwanego fotoelektrolizą pod
wpływem światła słonecznego dochodzi do rozkładu wody
na gazowy wodór i tlen. Pozyskiwany w ten sposób czysty
wodór jako paliwo stanowi najlepszą odpowiedź na wyzwania związane z globalnym ociepleniem oraz kryzysem
energetycznym. Obecne badania skupiają się przede
wszystkim na opracowaniu metod otrzymywania i modyfikacji nanostrukturalnych warstw TiO2 pozwalających
na zwiększenie wydajności ogniw fotoelektrochemicznych, co umożliwi pozyskiwanie wodoru z wody na dużą
skalę z wykorzystaniem promieniowania słonecznego.
Przedstawione przykłady to tylko niektóre z zastosowań
elektrochemicznie wytwarzanych nanostrukturalnych
warstw TiO2, nad którymi pracują obecnie pracownicy,
doktoranci i studenci Zespołu Elektrochemii UJ. Prowadzone są również badania nad wykorzystaniem tego
rodzaju materiałów jako nowoczesnych czujników fotoelektrochemicznych, niewielkich i prostych w działaniu
urządzeń służących do szybkiego i dokładnego oznaczania stężeń różnych związków, na przykład glukozy, jak
również efektywnego usuwania zanieczyszczeń z wody
pod wpływem promieniowania słonecznego.
i
dr Magdalena Jarosz, dr Joanna Kapusta-Kołodziej, dr Karolina
Syrek, prof. Grzegorz Sulka, Zespół Elektrochemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, www.elektro.chemia.uj.edu.pl
Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki
(projekty nr UMO-2016/23/B/ST5/00790 oraz UMO-2017/25/B/
ST8/01599).

SZUKANIE (CZARNEJ) DZIURY
W (CAŁYM) OBSERWATORIUM

   Elżbieta Kuligowska
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W 2020 roku laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki zostali Roger Penrose, Reinhard
Genzel i Andrea Ghez – kosmolog i dwoje astronomów. Łączy ich to, że na różne sposoby
badają tajemnicze obiekty zwane czarnymi dziurami. Nie wszyscy jednak wiedzą, że czarne dziury są też jednym z „ulubionych” tematów badawczych pracowników Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Gdy w sierpniu 2017 roku detektory LIGO i Virgo
niezależnie zidentyfikowały sygnały pochodzące od poszukiwanych przez dekady fal grawitacyjnych, niemal
dokładnie w tym samym czasie instrument znajdujący
się na pokładzie teleskopu orbitalnego NASA zarejestrował na niebie jasny rozbłysk gamma. Nieco później
w tym miejscu zaobserwowano też błysk w świetle widzialnym. Te z pozoru niezwiązane ze sobą zjawiska
zidentyfikowano wkrótce potem jako następstwo zderzenia się dwóch gwiazd neutronowych. Warto dodać, że fale grawitacyjne różnią się od „zwykłych” fal
elektromagnetycznych (np. światła) nie tylko długością.
Są pod względem fizycznym odmiennie propagującym
się w czasoprzestrzeni tworem, za którym stoi złożona
matematyka. Detekcje z 2017 roku dały tym samym początek tak zwanej astronomii wieloaspektowej (ang. multimessenger astronomy), łączącej cele i możliwości klasycznych obserwacji nieba z badaniami fal grawitacyjnych.
Z ubiegłoroczną Nagrodą Nobla jest podobnie. Choć
nie dotyczy ona bezpośrednio fal grawitacyjnych, honoruje badania naukowe realizowane na odmiennych
płaszczyznach: teoretycznej i obserwacyjnej. Jej połowę
przyznano Penrose’owi za całokształt wieloletniej pracy,
łącznie z odkryciem, że formowanie się czarnych dziur
wynika z ogólnej teorii względności (OTW) Einsteina.
Drugą połowę otrzymali Genzel i Ghez, którzy po wieloletnich obserwacjach wykazali istnienie masywnego
obiektu leżącego w centrum Drogi Mlecznej. W obszarze
nie większym niż Układ Słoneczny znajduje się tam masa
odpowiadająca czterem milionom mas Słońca! Wiemy
już, że może to być tylko czarna dziura. W dużej mierze
właśnie dzięki tym uczonym czarne dziury, przez lata
uważane jedynie za twory matematyczne pojawiające się
na gruncie równań OTW, uzyskały status „rzeczywistych”
obiektów astrofizycznych. Równania te opisują je jako
zakrzywione obszary czasoprzestrzeni, z których nic –
łącznie ze światłem – nie jest w stanie uciec przed silnym
przyciąganiem grawitacyjnym, wynikającym ze skupienia na niewielkim obszarze bardzo dużej masy. Obiekty
te niełatwo zaobserwować, gdyż z definicji są ciemne,
a przez to, w przeciwieństwie do gwiazd czy galaktyk,
niewidoczne dla teleskopów. O ich obecności naukowcy

mogą jednak wnioskować na różne sposoby, na przykład badając wpływ grawitacyjny tak ogromnych mas
na okoliczną materię czy egzotyczne zjawiska związane
ze ściąganiem tej materii w bezpośrednią okolicę supermasywnej czarnej dziury, prowadzące do powstawania
dżetów (naładowanych cząstek poruszających się niewiele wolniej od samego światła), a w rezultacie w ekstremalnych przypadkach do tworzenia się tak zwanych
gigantycznych radiogalaktyk, będących największymi
pojedynczymi obiektami Wszechświata.
W Obserwatorium Astronomicznym UJ nie ma dziś
zakładu, w którym mniej lub bardziej bezpośrednio nie
bada się czarnych dziur. Wiążące się z nimi rozwiązania
równań Einsteina oraz inne aspekty teoretyczne analizowane są w Zakładzie Astrofizyki Relatywistycznej
i Kosmologii. Czarne dziury i odnoszące się do nich
mechanizmy akrecji (ściągania okolicznej materii)
są też ważnym przedmiotem badań Zakładu Astrofizyki
Wysokich Energii – zarówno pod względem teorii, jak
i obserwacji. Z obecnością tych obiektów wiążą się najwyższe obserwowane w Kosmosie energie, towarzyszące
między innymi powstawaniu relatywistycznych dżetów
wytwarzanych przez masywne czarne dziury rezydujące
w centrach galaktyk. Badana jest też ewolucja supermasywnych czarnych dziur i stowarzyszonych z nimi
galaktyk aktywnych.
Ostatnie z wyżej wymienionych zagadnień analizowane jest także w dwóch kolejnych zakładach Obserwatorium: Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej oraz
Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej. Supermasywne,
galaktyczne czarne dziury bada się w nich nie tylko
jako osobne obiekty, ale i pod względem statystycznym,
analizując całe populacje galaktyk aktywnych. Galaktyki
te często zawierają dużą czarną dziurę, której obecność
prowadzi do powstawania rozległej, rozciągającej się
w wielu przypadkach na megaparseki, struktury świecącej jasno na falach radiowych. Można ją badać z użyciem radioteleskopów, natomiast samo aktywne centrum
danej galaktyki obserwuje się jednocześnie również
za pomocą instrumentów optycznych, jak i na falach
podczerwonych, rentgenowskich oraz gamma.
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Szczególną klasę galaktyk aktywnych stanowią blazary.
Ich promieniowanie zdominowane jest przez relatywistycznie wzmocnioną emisję dżetów, obserwowanych
pod niewielkim kątem względem obserwatora na Ziemi. W przypadku blazara SBS B1646+499, badanego
wspólnie przez naukowców z trzech różnych zakładów
naukowych OA UJ, okazuje się, że galaktyka ta – a więc
i czarna dziura znajdująca się w jej centrum – przeszła
w przeszłości co najmniej dwie osobne fazy aktywności,
a zaobserwowane wokół niej rozległe obszary silnej emisji radiowej są pozostałością po pierwszej z nich.
Podobnie jest ze słynnym blazarem OJ287. Niedawne
obserwacje przewidywanego pojaśnienia tej odległej galaktyki potwierdziły hipotezę, zgodnie z którą w jej centrum znajduje się nie jedna, a dwie supermasywne czarne dziury. Ich wyniki przygotowały grunt pod planowane

zobrazowanie pary czarnych dziur OJ287 przez teleskop
EHT, wspierają też międzynarodowe wysiłki na rzecz
bezpośredniego wykrywania fal grawitacyjnych emitowanych przez takie pary masywnych obiektów. Nowe
dane potwierdziły również unikatową teoretyczną właściwość czarnych dziur, odkrytą przez Stephena Hawkinga
i jego współpracowników – brak tak zwanych „włosów”,
czyli nierówności ich powierzchni.
OJ287 i inne galaktyki aktywne są monitorowane w Obserwatorium od ponad dekady, a w badaniach oraz
obserwacjach tych lub innych czarnych dziur bierze
udział blisko połowa wszystkich pracowników jednostki, w tym liczni doktoranci. Po raz kolejny okazuje się
zatem, że połączenie sił (i wiedzy!) różnych naukowców
pozwala na efektywne odkrywanie tajemnic tych najbardziej zagadkowych dla nauki obiektów.

i
dr Elżbieta Kuligowska
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Nr grantu: NCN 2018/29/B/ST9/01793, badania prowadzone w Zakładzie Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej OAUJ.

PORTRET PAMIĘCIOWY
ZABÓJCZYCH PATOGENÓW

15   

   Monika Brzychczy-Włoch

Czy sztuczna inteligencja w najbliższych latach zrewolucjonizuje tradycyjne metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej? Czy zastosowanie głębokich sieci neuronowych umożliwi szybką identyfikację chorobotwórczych patogenów człowieka i przyspieszy skuteczną
terapię pacjentów? Odpowiedzi na te pytania szuka zespół badaczy z Katedry Mikrobiologii
UJ CM oraz Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ.
W rutynowej diagnostyce mikrobiologicznej procedura
identyfikacji gatunkowej składa się z wielu etapów. Czas
jej trwania wynosi do kilku dni, a w sytuacji drobnoustrojów wolno namnażających się na sztucznych pożywkach
nawet do kilku tygodni. Proces ten może wyglądać zupełnie inaczej, jeśli zastosujemy metodę opartą na głębokim uczeniu maszynowym (ang. deep learning). W tym
przypadku procedura identyfikacji gatunkowej oparta
na rozpoznawaniu obrazów mikroskopowych z hodowli
mikroorganizmów może zostać skrócona do kilkunastu
godzin, a nawet, kiedy opiera się na bezpośrednich materiałach klinicznych, do kilku minut! To innowacyjne
podejście nie tylko znacznie ogranicza koszty i nakład
pracy, ale przede wszystkim istotnie skraca czas identyfikacji drobnoustrojów powodujących groźne dla życia
zakażenia. Przyspiesza postawienie właściwej diagnozy,
a co za tym idzie – szybkie wdrożenie skutecznej terapii przeciwdrobnoustrojowej, gwarantujące wyleczenie
pacjenta.
Głębokie uczenie maszynowe rozwiązuje coraz bardziej
skomplikowane problemy na poziomie skuteczności
zbliżonym do ludzkiego (np. w przypadku klasyfikacji
zdjęć czy tłumaczenia tekstu z jednego języka na drugi). Jednakże wymaga do tego setek tysięcy obserwacji

treningowych, co w znacznym stopniu wyklucza ich
aplikację w problemach medycznych. Dlatego naukowcy
w prowadzonych badaniach zastosowali metody transferu wiedzy (ang. transfer learning), w których głęboka
sieć neuronowa (ang. deep neural network) wytrenowana
na obrazach naturalnych (takich jak psy, koty i drzewa)
była wykorzystana do uzyskania reprezentacji obrazu
mikroskopowego. Następnie reprezentacja ta była klasyfikowana przy użyciu lasów losowych (ang. random forest).
Uzyskane wyniki, opublikowane między innymi w czasopiśmie PLOS ONE, nie tylko wskazują na wysoką
skuteczność rozpatrywanych metod, ale także zawierają szczegółową analizę działania modeli przy pomocy
metod wyjaśnialnej sztucznej inteligencji (ang. explainable artificial intelligence), która szczegółowo tłumaczy cechy obrazów istotne w klasyfikacji, zwiększając zaufanie
do zaproponowanego rozwiązania. Obecnie prace zespołu koncentrują się na klasyfikacji wielu patogennych
gatunków bakterii oraz chorobotwórczych grzybów
drożdżopodobnych w mieszaninie oraz na rozróżnianiu klonów tego samego gatunku, co jest szczególnie
istotne w analizie bezpośrednich materiałów klinicznych, a także w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w celu wykrycia źródeł zakażenia.

i
dr hab. Monika Brzychczy-Włoch, prof. UJ, dr Agnieszka Sroka-Oleksiak, mgr Dorota Ochońska,
Katedra Mikrobiologii, Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum
dr Bartosz Zieliński, mgr inż. Dawid Rymarczyk, mgr Adrianna
Borowa,
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej, Wydział Matematyki i Informatyki UJ

FOTOKATALIZA,
CZYLI KATALIZA
NAPĘDZANA ŚWIATŁEM
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   Wojciech Macyk

Dwutlenek tytanu, biel tytanowa czy E171 to wiele nazw, pod którymi kryje się ta sama substancja: TiO2. Ten biały, niepozorny i niezbyt reaktywny materiał znajduje zaskakująco wiele
zastosowań. Jako składnik filtrów do opalania i innych kosmetyków absorbuje promieniowanie UV, chroniąc nas przed jego rakotwórczym działaniem. Dzięki niskiej reaktywności
i swoim właściwościom optycznym znajduje zastosowanie jako biały pigment oraz dodatek
do żywności. Jednak w tym stosunkowo prostym materiale drzemie ogromna siła, która ujawnia się po oświetleniu światłem nadfioletowym. W takich warunkach TiO2 staje się zarówno
silnym utleniaczem, jak i silnym reduktorem, pokazując swoje „agresywne” oblicze, które jest
przedmiotem szczegółowych badań Grupy Fotokatalizy z Wydziału Chemii UJ.
Aktywowany światłem dwutlenek tytanu może generować tak zwane reaktywne formy tlenu, czyli bardzo reaktywne i silnie utleniające cząsteczki oraz jony, które powstają w wyniku fotokatalitycznych reakcji zachodzących
na powierzchni tego materiału. Reaktywne formy tlenu
posiadają zdolność do utleniania materii organicznej,
czyli wielu typowych zanieczyszczeń powietrza, wody
i powierzchni. Co ważne, do zanieczyszczeń tych należą
również zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zatem fotoaktywny TiO2 ma również właściwości antybakteryjne, antygrzybicze i antywirusowe. Te cechy dwutlenku
tytanu pozwalają wykorzystać go do wytwarzania samooczyszczających oraz samosterylizujących się powłok.
W dobie narażenia na zakażenia wirusowe i bakteryjne
takie zalety TiO2 przykuwają szczególną uwagę.
O właściwościach TiO2 w dużej mierze decyduje jego
struktura i morfologia – rozdrobnienie materiałów
do skali nanometrycznej nie tylko ułatwia wytwarzanie
trwałych powłok, ale również przyczynia się do większej aktywności fotokatalitycznej. Grupa Fotokatalizy
opracowała skuteczne metody nanoszenia cienkich,
przezroczystych warstw TiO2 na różne podłoża – polimerowe, szklane czy metaliczne. Jako fotokatalizator
dwutlenek tytanu wymaga aktywacji światłem ultra
fioletowym, co ogranicza jego stosowanie w czystej postaci do powierzchni eksponowanych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego lub sztucznego światła
UV. Dlatego też poszukiwane są metody pozwalające
na rozszerzenie aktywności TiO2 na światło widzialne, na przykład poprzez związanie z jego powierzchnią
cząsteczek fotosensybilizatora (czyli uczulacza). Badacze
opracowali kilka takich metod, z których jedna została
skomercjalizowana (licencja zakupiona przez firmę InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o.o.).
Zastosowanie nietoksycznych, neutralnych biologicznie
cząsteczek fotosensybilizatora pozwala na otrzymanie
materiałów fotodezyfekujących do zastosowań okołomedycznych. Proste i tanie cząsteczki barwników mogą
również działać jako aktywatory powierzchni pokrytej
farbą na bazie TiO2, które choć z czasem ulegają degradacji, można z łatwością odtworzyć poprzez przemycie
powierzchni roztworem świeżego fotosensybilizatora.

Praca naukowców skupia się na badaniach procesów
fotokatalitycznych, opracowywaniu nowych materiałów i poszukiwaniu nowych metod fotosensybilizacji.
Badane materiały bazują nie tylko na dwutlenku tytanu,
ale również na innych półprzewodnikach. Otrzymywane fotokatalizatory wykorzystywane są do degradacji zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych,
lecz testowane są również możliwości ich zastosowania
w produkcji wodoru z wody, syntezie organicznej czy redukcji CO2, której efektem jest wytworzenie użytecznych
związków organicznych.
Opracowane materiały stały się podstawą kilku zgłoszeń patentowych. Opatentowano między innymi metody wytwarzania aktywnych powłok fotokatalitycznych,
sposób aktywacji takich powłok na światło widzialne, fotoaktywne płyny do czyszczenia soczewek kontaktowych
oraz filtry UV o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa do zastosowań w kremach do opalania i kosmetykach. Przeprowadzono prace wdrożeniowe dotyczące
fotokatalitycznego systemu do usuwania niepożądanych
zapachów z urządzeń chłodniczych.
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MALI BUDOWNICZOWIE,
CZYLI JAK CHEMICY
WSPÓŁPRACUJĄ Z BAKTERIAMI
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   Paula Janus

Chociaż mikroświat od zawsze fascynował człowieka, istnienie bakterii odkryto dopiero
w XVII stuleciu, a dwa wieki później dowiedziono ich działania chorobotwórczego. Dzisiaj
znamy również jaśniejsze oblicze tych mikroorganizmów: dobroczynne szczepy bakterii
występują w jogurtach, kiszonkach i probiotykach. Wykorzystujemy je przy usuwaniu zanieczyszczeń wód i gruntów czy przy produkcji czystych substancji chemicznych. Bakterie przychodzą również z pomocą chemikom zajmującym się syntezą nowych materiałów
o interesujących właściwościach.
Bakterie stanowią niezwykle różnorodne królestwo
mikroorganizmów posiadających szereg specyficznych
cech: określoną strukturę, morfologię czy ładunek zgromadzony na zewnątrz ścian komórkowych, umożliwiających ich wykorzystanie w nieoczywisty sposób. Wśród
interesujących właściwości należy wspomnieć o zdolności bakterii do zasiedlania dostępnych powierzchni (zjawisko tak zwanego „wyścigu o powierzchnię”),
akumulacji metali oraz formowania zwartych kolonii
bakteryjnych silnie związanych z podłożem. Te cechy
stały się inspiracją do zastosowania bakterii w syntezie
nowoczesnych nanomateriałów funkcjonalnych, takich
jak katalizatory strukturalne oraz materiały elektrodowe.
Szeroki wachlarz możliwości aplikacyjnych materiałów
zawierających funkcjonalne nanocząstki przyczynił się
do wzrostu ich popularności. Niemniej jednak syntezy
takich struktur są wieloetapowe i na ogół wymagają
wykorzystania szkodliwych dla środowiska reagentów.
Ponadto jednym z większych wyzwań podczas syntezy
nowoczesnych materiałów w skali technicznej jest uzyskiwanie jednorodnego rozproszenia fazy aktywnej (czyli

składnika, który nadaje materiałowi specyficzne właściwości; takimi składnikami mogą być nanocząstki metali
lub ich tlenki) w całej objętości porowatego nośnika.
Odpowiedzią na ten problem stanowi nowatorski sposób
wytwarzania materiałów na bazie biomasy bakteryjnej.
W tym celu naukowcy zastosowali bakterie o różnych
rozmiarach, morfologii i ładunku powierzchniowym,
które pełnią tutaj funkcję bionośnika zdolnego do efektywnego wychwytywania, transportu i kontrolowanej dyspersji nanocząstek metali oraz tlenków metali
na powierzchniach różnych nośników (takich jak węgiel
porowaty, tlenek glinu, tlenek cyrkonu). Dzięki małym
budowniczym otrzymywane są materiały o wysokim
stopniu rozproszenia na powierzchni, stabilizacji nanocząstek, a w przypadku materiałów elektrodowych –
charakteryzujące się przewodnictwem elektrycznym.
Zaprezentowany kierunek badań jest rozwijany w Grupie Chemii Powierzchni i Materiałów na Wydziale
Chemii UJ pod kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja
Kotarby.

i
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Wydział Chemii UJ
Centrum Transferu Technologii CITTRU

APROKSYMACJA
I INTERPOLACJA
UŻYTECZNE NA CO DZIEŃ?
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   Leokadia Białas-Cież

Matematycy zajmujący się teorią aproksymacji i interpolacji opracowują oraz badają szybkie
metody przybliżania obiektów skomplikowanych prostszymi elementami. Badając elementy
z sąsiedztwa obiektu, można zdobyć informacje o samym obiekcie. Brzmi abstrakcyjnie?
Niewykluczone, że tak, ale właśnie w ten sposób aproksymacja i interpolacja pomagają nam
w życiu codziennym. Jak można to sobie lepiej wyobrazić?
Zgodnie z przysłowiem niedaleko pada jabłko od
jabłoni, badając owoce leżące pod drzewem, można
wiele wywnioskować o samym drzewie: określić jego
gatunek, wielkość, nasłonecznienie, nawodnienie, wiek
itd. Jeszcze trafniej tę koncepcję opisuje powiedzenie
pokaż mi swój pokój, a powiem ci, kim jesteś.
Ta zasada obowiązuje też w pewnych obszarach matematyki, zwłaszcza w aproksymacji. Własności wielomianów znajdujących się w pobliżu badanej funkcji
pozwalają wnioskować o jej cechach. Analogicznie
można badać inne, bardziej skomplikowane struktury za pomocą prostszych elementów znajdujących się
w ich sąsiedztwie. To zadanie aproksymacji.
A interpolacja? Jest to rodzaj aproksymacji, ale za jej
pomocą przybliżamy funkcjami zbiory danych. Inter
polacja pozwala przewidywać, jakie wartości pojawią się
tam, gdzie danych (jeszcze) brak. Jej ważną rolę w naszym świecie widać na przykład w czasie pandemii, bo
wykorzystując interpolację, możemy przewidywać liczbę nowych zarażeń wirusem w najbliższych dniach, gdy
znamy liczbę zarażeń z poprzednich. Przewidywanie jest
tym dokładniejsze, im więcej informacji (czyli danych)
posiadamy.
Aproksymacja i interpolacja pozwalają także przybliżać
gładkimi liniami skomplikowane zbiory. Dzięki temu
możemy odzyskać częściowo utracone dane, odtwarzać
skompresowane obrazy i poprawiać ich jakość – „wyostrzać” je. Zatem metody aproksymacji są potężnym narzędziem wykorzystywanym na przykład do kompresowania i przesyłania obrazów oraz danych pomiarowych

(np. spektroskopowych), co oznacza, że – nie zdając sobie
z tego sprawy – korzystamy z nich na co dzień w smartfonach i wielu innych urządzeniach elektronicznych.
Twierdzenia aproksymacji i interpolacji znajdują także konkretne zastosowanie w medycynie, na przykład
w Magnetic Particle Imaging (MPI) – w testach diagnostycznych medycyny klinicznej. Dzięki nim możliwe
są procedury rekonstrukcji, jak również automatyczne
porównywanie obrazów MPI, na przykład zdjęć chorego i zdrowego narządu. Ułatwia to lekarzom postawienie właściwej diagnozy lub pokazuje poprawę, jaka
dokonała się w trakcie leczenia pacjenta.
Pozornie niewielkie odkrycie w dziedzinie interpolacji
lub aproksymacji może spowodować widoczny postęp
w rozwoju technologii. Programy komputerowe rozwiązujące równania różniczkowe obliczają jedynie rozwiązanie przybliżone, aproksymując wartości rozwiązania
dokładnego. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak daleko
od znalezionego numerycznie rozwiązania znajduje się
rozwiązanie dokładne, musimy oszacować błąd aproksymacji – rozwiązanie przybliżone jest tym lepsze,
im mniejszy jest błąd aproksymacji. Z jednej strony
są to ciekawe i subtelne zagadnienia matematyczne,
a z drugiej – mają ogromne znaczenie w kontekście
konkretnych technologii, z których wszyscy korzystamy. Na przykład lepsze oszacowania stałych w nierównościach wielomianowych typu Markowa pozwalają
na udoskonalenie technologii GPS: w efekcie otrzymujemy szybsze i dokładniejsze przybliżanie danych, a to
oznacza bardziej precyzyjną lokalizację obiektów.

i
dr hab. Leokadia Białas-Cież, prof. UJ jest kierownikiem dwóch
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ODDYCHAĆ
NA ZIELONO
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   Zenon Nieckarz

Uniwersytecka bezprzewodowa sieć stacji do monitorowania jakości powietrza oraz warunków atmosferycznych Storm&DustNet to projekt realizowany w Instytucie Fizyki im. Mariana
Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wszystko po to, aby oddychać
zdrowiej.
W 2019 roku w Polsce z powodu zanieczyszczonego powietrza zmarło 40 tysięcy osób (raport EEA Air quality
in Europe). Świadomość społeczeństwa związana z tym
wyzwaniem rośnie. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego od kilku lat starają się zbadać i zmierzyć, na jak
duży smog narażeni są obecnie mieszkańcy mniejszych
miejscowości (ekspozycja na smog) oraz czy z biegiem
czasu widać jakieś zmiany w jakości powietrza.
Projekt obejmuje cztery działania: proces wykonywania
pomiarów stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu (PM),
wizualizację wyników on-line (TymOddycham.uj.edu.
pl), udział w edukacji społeczeństwa dotyczącej negatywnych skutków zdrowotnych wynikających z występowania wysokich stężeń PM oraz podnoszenie świadomości
tego, że wysokie stężenia PM są bezpośrednim i mierzalnym efektem działalności człowieka. Jednym z elementów projektu jest współpraca z dwiema krakowskimi
gminami, Kalwarią Zebrzydowską (12 lokalizacji) oraz
Skawiną (10 lokalizacji). Łącznie pomiary prowadzone
są w 22 punktach zlokalizowanych głównie na terenach
szkół w poszczególnych sołectwach.
Uniwersyteckie stacje pomiarowe są niewielkimi urządzeniami (20×15×7 cm) wyposażonymi w kilka czujników,
które mierzą stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu
(wskaźniki PM10, PM2.5, PM1) oraz warunki atmosferyczne (temperatura, wilgotność, ciśnienie). Stacje wymagają

jedynie podłączenia do zasilania (pobór mocy wynosi
5W), a wyniki pomiarów przesyłane są bezprzewodowo
do serwera danych poprzez modem GSM. Dzięki temu
stacje można instalować w dowolnej lokalizacji.
Wyniki pomiarów stężenia pyłu zawieszonego są podstawą do przygotowania bieżącej mapy jakości powietrza, dostępnej on-line (TymOddycham.uj.edu.pl) bez
ograniczeń. Ponadto rokrocznie przygotowywane jest
opracowanie podsumowujące jakość powietrza w poszczególnych lokalizacjach. Pozwala to na ocenę długookresowych zmian jakości powietrza, a w szczególności
ocenę efektów programów wymiany pieców i ograniczenia niskiej emisji realizowanych w poszczególnych
gminach.
W przyszłości stacje pracujące w ramach projektu Storm
&DustNet będą doposażone w dodatkowe czujniki środowiskowe umożliwiające detekcję między innymi odorów oraz lotnych związków organicznych. Ten aspekt
pomiarów środowiskowych wydaje się szczególnie interesujący dla społeczności mieszkających w sąsiedztwie
stref aktywności gospodarczej. Co więcej, planowane
jest wyposażenie stacji pomiarowych w niewielkie detektory wyładowań atmosferycznych. Pozwolą one na monitorowanie lokalnej aktywności burzowej oraz ocenę
intensywności zjawisk elektrycznych w atmosferze.

i
dr hab. inż. Zenon Nieckarz, prof. UJ
Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
WFAIS UJ
http://tymoddycham.uj.edu.pl

DUŻE SIECI
I JAK JE ANALIZOWAĆ
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   Andrzej Grzesik

Wyobraźmy sobie sieć połączeń osób na portalu Facebook albo sieć telefonów komórkowych
podłączonych do Internetu. Wielkość takich struktur jest ogromna. Nie można ich ani przeglądać w całości, ani wykonywać na nich obliczeń (np. prędkości rozchodzenia się informacji).
Jak więc sobie radzić z tak wielkimi tworami? Odpowiedzi należy szukać w teorii grafów.
Wiele obiektów i zjawisk spotykanych w życiu można
modelować, używając tak zwanego grafu, czyli zbioru
wierzchołków, spośród których niektóre połączone są
krawędzią. Grafem możemy modelować na przykład
sieć połączeń drogowych pomiędzy miastami lub sieć
Facebook, uznając osoby za wierzchołki i ustanawiając krawędź między tymi osobami, które się znają. Na
otrzymanym grafie można używać metod matematycznych pozwalających na łatwiejszą analizę własności
wyjściowej sieci oraz efektywniejsze tworzenie algorytmów. Dzięki temu można uzyskać konkretne potrzebne
informacje, na przykład znaleźć najkrótszą trasę czy
zbadać tempo rozprzestrzeniania się wiadomości w sieci
społecznościowej.

Duże sieci w kawałkach

Zdarza się jednak, że sieć jest za duża, by móc analizować ją w całości. Tak się dzieje chociażby w przypadku
połączeń między profilami na Facebooku czy sieci linków między stronami w internecie – utworzony wówczas graf jest ogromny. Jak wybrnąć z takiej sytuacji?
Cóż, można na przykład ograniczyć się do „oglądania”
jedynie niewielkich fragmentów tej sieci (np. połączeń
pomiędzy znajomymi losowej osoby na Facebooku).
Idea, by właśnie na podstawie takich małych losowych
części grafu wyciągać wnioski o całej sieci, była główną
motywacją badań prowadzonych kilkanaście lat temu
w Microsoft Research. W ich ramach Borgs, Chayes, Lovász, Sós i Vesztergombi opracowali teorię tak zwanych
granic grafowych. Aby nie wchodzić zbyt głęboko w jej
szczegóły, można powiedzieć, że ci badacze zdefiniowali,
co to znaczy, że ciąg coraz większych grafów jest zbieżny
do granicy, a także przedstawili obiekt graniczny takiego
ciągu. Taka granica grafowa może być łatwo analizowana przy pomocy znanych narzędzi matematycznych,
a wiele jej cech bardzo dobrze przybliża własności dużych grafów.

Teoria grafów ekstremalnych

Okazuje się, że granice grafowe nie tylko nadają się do
analizy dużych sieci, ale są także niezwykle przydatnym
narzędziem w tak zwanej teorii grafów ekstremalnych.
Jest to dział teorii grafów zajmujący się szukaniem minimalnych i maksymalnych wartości różnych parametrów grafowych wśród sieci, które spełniają wymagane
własności. Przykładowo, już ponad 100 lat temu wyznaczono, ile krawędzi może mieć graf na ustalonej liczbie wierzchołków, który nie ma trójkątów. Co ciekawe,
bardzo podobne pytanie – ile pięciokątów może mieć
graf, który nie ma trójkątów – pozostawało bez odpowiedzi przez ponad ćwierć wieku. Problem ten został
rozwiązany dopiero niedawno, właśnie dzięki użyciu
granic grafowych, przez dr. Andrzeja Grzesika z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ oraz, niezależnie,
przez zespół zagranicznych naukowców (Hatami, Hladký, Král’, Norine i Razborov). Użycie granic grafowych
pozwoliło zredukować to pytanie do problemu, który
dzisiaj można łatwo i szybko rozwiązać przy użyciu
komputera.

Patrząc w przyszłość

W ostatnich latach metody dowodowe oparte na granicach grafowych zostały mocno rozwinięte i przyczyniły
się do niesamowitego postępu nie tylko w teorii grafów
ekstremalnych oraz w badaniu dużych sieci, ale także
w fizyce statystycznej czy analizie danych. Dlatego
istotne jest głębsze zbadanie i rozwijanie teorii granic
grafowych, a także metod na nich bazujących. Jak to zazwyczaj bywa z nowymi technikami – wciąż nie wiemy
jeszcze, jakie są ich ograniczenia oraz jak szerokie mogą
mieć zastosowania.

i
Na badania dotyczące zagadnienia granic grafowych Daniel Král’
otrzymał prestiżowy grant naukowy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Grant ten jest realizowany na Uniwersytecie
Masaryka w Brnie, University of Warwick oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. W jego ramach Andrzej Grzesik z UJ wraz z zagranicznymi współpracownikami rozwijają teorię granic grafowych,
dowodzą hipotez dotyczących teorii grafów ekstremalnych oraz
tworzą nowe algorytmy dla dużych sieci. Rozstrzygnęli zwłaszcza istotną hipotezę László Lovásza, jednego z twórców tej teorii
i laureata tegorocznej Nagrody Abela – najbardziej prestiżowej
nagrody matematycznej.

ZNIKAJĄCE IMPLANTY – BADANIE
BIOZGODNOŚCI BIOMATERIAŁÓW
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   Anna Kołodziej

Inżynieria tkankowa to interdyscyplinarna, szybko rozwijająca się dziedzina badań, która
zajmuje się przede wszystkim projektowaniem zamienników uszkodzonych tkanek organizmu. Wyodrębniła się ona w odpowiedzi na ogromną liczbę ograniczeń konwencjonalnych
procedur transplantacyjnych, między innymi niską dostępność organów oraz wysokie ryzyko
odrzucenia przeszczepu przez układ immunologiczny pacjenta.
Aktualnie jednym z najważniejszych wyzwań inżynierii
tkankowej jest zaprojektowanie materiału, który byłby rusztowaniem wspierającym wzrost i różnicowanie
się komórek macierzystych organizmu (zachowywałby się więc wewnątrz ludzkiego organizmu jak tak zwana
natywna macierz zewnątrzkomórkowa). Taka funkcja
mogłaby prowadzić do regeneracji tkanki w miejscu jej
ubytku. Co ciekawe, jednym z warunków stawianych
przez naukowców wspomnianemu materiałowi jest
odpowiedni czas jego biodegradacji – rusztowanie takie miałoby wspierać regenerację tkanki do momentu,
aż byłaby ona w stanie istnieć samoistnie. Wtedy to niepotrzebny już biomateriał ulegałby biodegradacji i byłby
wydalany z organizmu.
Powstaje więc pytanie: czy inżynieria tkankowa jest blisko zaprojektowania idealnego materiału? Z czym zmaga się najmocniej w osiągnięciu tego celu? Otóż okazuje się, że pomimo wielu lat pracy naukowców z całego
świata jesteśmy jeszcze bardzo daleko od tego, aby taka
metoda leczenia ubytków tkanek stała się standardową
procedurą. Wbrew pozorom, największym problemem
nie jest zdefiniowanie biomateriału o odpowiednim czasie degradacji i odpowiedniej wytrzymałości. Większą
trudność sprawia bowiem wyprodukowanie materiału
o optymalnej biozgodności z komórkami organizmu
przy zachowaniu pozostałych właściwości (mechanicznych, porowatości, biodegradowalności) na odpowiednim poziomie. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby
biozgodność proponowanego materiału określić możliwie szybko, a znając odpowiedź komórkową, ulepszać
jego kompozycję.
Zespół Spektroskopii Oscylacyjnej z Wydziału Chemii
UJ od wielu lat zajmuje się rozpoznaniem nanokompozytów polimerowych do zastosowań w inżynierii tkankowej
kości. Matrycą takich kompozytów są polimery, np. polikaprolakton (PCL), a dla poprawy biokompatybilności jest on funkcjonalizowany poprzez wprowadzanie
do polimeru specjalnych nanododatków, między innymi
nanorurek oraz nanowłókien węglowych, pochodnych
grafenu, a także nanocząstek magnetycznych. Jednak
komponowanie wyżej wspomnianych materiałów nie
jest głównym zadaniem badaczy z Zespołu Spektroskopii Oscylacyjnej. Wyzwanie, jakie sobie postawili,
to zaproponowanie metody testów biozgodności takich
nanokompozytów. Prawdopodobnie pierwszą myślą

większości czytelników byłoby wysianie modelowych
komórek kostnych na powierzchni proponowanego
materiału i obserwacja ich rozwoju. Brawo! Mielibyście
rację, przynajmniej po części, bo sama obserwacja to za
mało. Zespół Spektroskopii Oscylacyjnej w swoich badaniach nad biozgodnością nanokompozytów posunął się
nieco dalej – podczas kolejnych dni hodowli komórkowej badano „samopoczucie” komórek na powierzchni
materiału. Wybrano nowoczesne narzędzie analityczne,
jakim jest spektroskopia Ramana. Pomiary polegały
na działaniu na próbkę materiału z wysianymi komórkami światłem lasera i rejestrowaniu odpowiedzi badanego układu w postaci rozproszonego światła. Otrzymane
widmo spektroskopowe (zależność intensywności rozproszonych fotonów od ich energii) zawiera zaszyfrowaną
informację o połączeniach atomów w układzie oraz ich
wzajemnych oddziaływaniach. Spektroskopia Ramana to świetna metoda badania struktury molekularnej
bliskiego zasięgu oddziałujących układów. Porównując
ze sobą widma otrzymane w kolejnych dniach hodowli
metodą dwuwymiarowej ramanowskiej analizy korelacyjnej (2D), można wyśledzić pojawianie się lub zanikanie oddziaływań na poziomie molekularnym oraz ich
wzajemne sprzężenia. Pozwala to na scharakteryzowanie oddziaływania materiału z komórkami we wczesnej
fazie ich rozwoju, a przede wszystkim na określenie
wpływu nanododatków wprowadzanych do matrycy
polimerowej na odpowiedź komórkową.
Podsumowując, spektroskopia Ramana przedstawia interesującą, nowoczesną metodę do szybkiej oceny biozgodności materiałów do zastosowań w inżynierii tkankowej.
i
dr Anna Kołodziej1, prof. dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska1, mgr Małgorzata Świętek 2, dr Łukasz Skalniak1, prof. dr hab.
inż. Marta Błażewicz3
1
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Polska
2
Instytut Chemii Makromolekularnej Czeskiej Akademii Nauk
w Pradze, Czechy
3
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Polska

Finansowanie:
Decyzja Narodowego Centrum Nauki: 2013/09/B/ST8/00146.
Anna Kołodziej otrzymała częściowe wsparcie z Europejskiego
Projektu POWR.03.02.00e00-I004/16.

KODOWANIE ANS
REWOLUCJONIZUJE
WIRTUALNY ŚWIAT
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Kodowanie ANS jest dzisiaj jednym z fundamentów wirtualnego świata. Tę metodę kompresji
plików zaproponował i opracował dr Jarosław Duda z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.
Dzięki niej szybkość oraz efektywność przepływu elektronicznych informacji wzrosła aż trzydziestokrotnie. Obecnie kodowanie to służy także nowemu formatowi plików graficznych –
JPEG XL, który wprowadził jeszcze więcej udogodnień.
Produkcja elektronicznych danych jest zatrważająca.
Liczba bajtów opływających nasz wirtualny świat sięga
ponad 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000!
Statystycznie rzecz ujmując, każdy z nas wytwarza
około 1,7 MB danych, czyli nieco więcej, niż jedną
zapisaną dyskietkę (1,44 MB). W ciągu sekundy. Słynne słowa Billa Gatesa z 1981 roku („640 KB pamięci
operacyjnej powinno każdemu wystarczyć”) mogą więc
dzisiaj wywołać jedynie ironiczny uśmiech na twarzy.
Oczywiście, aby poradzić sobie z tak gigantycznym
ogromem informacji, w każdej chwili przemierzających
z prędkością świata miliony dróg elektronicznych, trzeba było poszukać jakiegoś sposobu na to, aby usprawnić im ten niekończący się pęd. I tu właśnie z pomocą
przyszła kompresja danych, która zaczęła „zmniejszać” je w taki sposób, aby mogły łatwiej i sprawniej
wędrować po czeluściach wirtualnego świata.
Kompresja danych to nic innego, jak wyodrębnienie
konkretnej informacji z pliku, a następnie zapisanie jej
w optymalny sposób. Wykorzystuje ona jeden zasadniczy fakt: rzadkie zdarzenia niosą więcej informacji niż
te częstsze. Można to zilustrować na prostym przykładzie. Jeżeli ze specjalistycznej publikacji naukowej
odejmiemy wszystkie konwencjonalne i występujące
w potocznej mowie słowa, wówczas i tak zostanie
nam całkiem sporo tekstu. Jeśli natomiast zrobimy
dokładnie to samo z tabloidowym artykułem, ilość
pozostałego tekstu będzie znacząco mniejsza. Zatem
przetworzenie ciągu takich zdarzeń (lub – w przypadku
kodowania – symboli) o zmiennej zawartości informacyjnej w jak najkrótszy ciąg bitów, czyli zer i jedynek,
jest właśnie meritum kompresji oraz kompresorów
danych.

Z biegiem czasu i wraz z rosnącą ilością produkowanych danych metody kompresji musiały stać się coraz
bardziej zaawansowane. W światłowody zaczęto wysyłać – zamiast całych bitów – ich ułamki (tzw. kodowanie
arytmetyczne), które w znacznym stopniu zmniejszały
wielkość binarnych pakietów. Co prawda zmniejszały
także ich prędkość, jednak sam fakt tego, że pocięte
dane były znacznie krótsze, sprawiał, że w tym samym
momencie mogło poruszać się ich znacznie więcej.
Oczywiście, jak nie trudno się domyślić, po kilku latach
ułamkowe bity już nie wystarczały. Ilość przetwarzanych
danych rosła bowiem w tempie wykładniczym, więc
programiści musieli zacząć szukać nowych rozwiązań.
Na ratunek tłoczącym się danym przyszło kodowanie
ANS, obecnie coraz częściej zwane także „kodowaniem
z UJ”, opracowane przez dr. Jarosława Dudę. Łącząc zalety obu poprzednich metod, a więc szybkości i stopnia
kompresji, umożliwiło ono wirtualnym danym podróż,
która jeszcze nigdy nie była tak szybka i tak sprawna –
mogły one dostać się do końcowego przystanku nawet
30 razy szybciej, niż poprzednio. Dzisiaj polska metoda
kodowania ratuje z opresji wielu internetowych gigantów (między innymi Facebooka, Apple’a, czy Google’a).
Innowacją, na którą wszyscy czekali, było pojawienie się
nowego standardu kompresji plików opartego na „kodowaniu z UJ” – JPEG XL. Dzisiaj działa on już w trzech
największych przeglądarkach internetowych, nawet
trzykrotne zmniejszając wielkości plików bez utraty ich
jakości, umożliwiając sprawniejszą obsługę animacji
oraz dając możliwość progresywnego kodowania (jeden
plik dla różnych rozdzielczości). Polska metoda z UJ
stała się więc motorem napędowym dla całego naszego
wirtualnego świata.

i
dr Jarosław Duda – adiunkt w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jest twórcą metody kompresji danych zwanej „kodowaniem ANS”
(z ang. Asymmetric Numeral Systems) lub „kodowaniem z UJ”
stosowanej dziś we wszystkich urządzeniach elektronicznych.
Polska metoda kodowania odmieniła oblicze całego wirtualnego
świata, niedawno wprowadzając nowy format plików graficznych
JPEG-XL (2020).

BYĆ JAK MÓZG –
AI W DRODZE DO DOSKONAŁOŚCI
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Jak przezwyciężyć ograniczenia sztucznych sieci neuronowych? Czy mechanizmy obserwowane w mózgu człowieka mogą pomóc w ich ulepszeniu? Jak zaimplementować te mechanizmy w językach programowania? Na te i inne pytania starają się odpowiedzieć naukowcy
interdyscyplinarnego zespołu działającego wspólnie na trzech wydziałach na Uniwersytecie
Jagiellońskim: Wydziale Matematyki i Informatyki, Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej oraz Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Rozwój sztucznych sieci neuronowych, określany mianem kolejnej rewolucji przemysłowej, doprowadził do
uzyskania przez sztuczną inteligencję wyższej od człowieka skuteczności w zadaniach polegających na rozpoznawaniu obrazów, co dodatkowo zwiększa popularność
tej technologii.
Inspiracją powstania sztucznych sieci neuronowych
były układy nerwowe obecne w mózgu czy siatkówce
oka, które pozwalają człowiekowi rozwijać się i zdobywać nowe umiejętności. Z czasem sztuczne sieci coraz
bardziej oddalały się od swoich biologicznych odpowiedników, stając się modelem czysto matematycznym.
Z jednej strony obecnie stosowane sieci można uczyć
szybko i efektywnie, ale z drugiej – wymagają one dostarczenia dużych ilości danych, mają problem z uczeniem się wielu zadań, a także trudno jest interpretować
ich wyniki. Podobne problemy nie występują w mózgu,
dlatego powstało pytanie: jakie mechanizmy pomagają
zapobiec tym negatywnym efektom? Odpowiedź, niemożliwa do uzyskania w czasie powstawania sztucznych
sieci neuronowych, wydaje się być w zasięgu ręki dzięki
najnowocześniejszej technologii medycznej, pozwalającej na większy wgląd w działanie mózgu. Technologii,
która umożliwia zrozumienie skomplikowanych mechanizmów zachodzących w mózgu i aplikację tej wiedzy
do sztucznych sieci neuronowych w celu eliminacji
wielu z dotychczasowych ograniczeń, występujących
w klasycznym uczeniu maszynowym.
Głównym celem projektu jest wykorzystanie naturalnych mechanizmów biologicznych do budowy modeli,
które radzą sobie z aktualnymi słabościami sztucznych

sieci neuronowych. Przykładem jest katastroficzne zapominanie (ang. catastrophic forgetting), czyli tendencja
do całkowitego i nagłego zapominania wcześniej poznanych informacji po zdobyciu nowej wiedzy. Kolejnym
problemem jest czarnoskrzynkowy charakter sztucznych
sieci neuronowych, który oznacza, iż pomimo tego, że te
sieci potrafią dawać wyniki przewyższające możliwości
człowieka, tak naprawdę nie wiemy, dlaczego udzielają
takich, a nie innych odpowiedzi, co znacznie ogranicza
zaufanie do skonstruowanego modelu. Problem ten spowodował powstanie tak zwanej wyjaśnialnej sztucznej
inteligencji (ang. explainable artificial intelligence), której
celem oprócz podania rozwiązania jest zbudowanie
odpowiedzi możliwej do zinterpretowania przez człowieka. Te i inne negatywne cechy niwelowane są poprzez zastosowanie mechanizmów zaobserwowanych
w mózgu. W przypadku katastroficznego zapominania
jest to odpowiednie reagowanie na zmniejszoną plastyczność neuronów, która nie pozwala na efektywne
uczenie się nowych informacji. W przypadku interpretowalnej sztucznej inteligencji stosuje się między innymi
prototypy korelujące z charakterystycznymi obiektami
obserwowanymi na obrazie (prototypem dla problemu
klasyfikacji ptaków może być na przykład czerwony
dziób czy białe skrzydła).
Projekt realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki dotyczy zagadnień sztucznej inteligencji, jednakże
wskazówek do rozwiązania problemów, z którymi mierzą się naukowcy pracujący w dziedzinie nauk ścisłych,
udzielają nauki biologiczne. Naśladowanie szeroko pojętej natury ma szansę spowodować przełom w działaniu
wyrafinowanej technologii.

i
Zespół, który pod kierownictwem prof. dr. hab. Jacka Tabora realizuje projekt „Inspirowane biologicznie sieci neuronowe”, podzielony jest na sześć grup badawczych (w jego prowadzenie zaangażowani są także prof. dr hab. Maciej Nowak z Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz prof. dr hab. Tadeusz Marek z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ).
Projekt uzyskał finansowanie w konkursie TEAM-NET Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej.

O PODŁOŻACH POLIMEROWYCH,
CZYLI JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ
Z CHOROBAMI PŁUC
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Ciągły postęp cywilizacyjny i związany z nim rosnący poziom zanieczyszczenia powietrza
(na przykład wszechobecny smog) sprawiają, że coraz więcej osób cierpi na choroby płuc.
Prócz najczęstszych, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc czy astma, w ostatnich
latach rośnie również liczba chorych na choroby śródmiąższowe płuc (w skrócie ILD, z ang.
interstitial lung diseases). Jest to duża grupa chorób, których rozpoznanie stanowi nieraz
wyzwanie kliniczne z powodu braku jednoznacznych metod diagnostycznych. Specjaliści
z Zakładu Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej (WFAiIS) we współpracy z Kliniką Pulmonologii CM UJ pracują nad metodami umożliwiającymi rozwiązanie tego problemu, co w efekcie
może pozwolić na bardziej precyzyjną diagnostykę chorób śródmiąższowych płuc, a w konsekwencji skuteczniejsze i mniej kosztowne leczenie.
O tym, że smog bezpośrednio zagraża naszemu zdrowiu, powiedziano i napisano już wiele. Problem ten jest
naprawdę poważny – nawet niewielkie cząstki zawieszone w zanieczyszczonym powietrzu mogą odkładać
się w pęcherzyku płucnym, powodując liczne reakcje
patologiczne.
Choroby śródmiąższowe płuc związane są najczęściej
z obecnością zmian patologicznych w miąższu płuc,
a także z zaburzeniami wentylacji układu oddechowego
i z upośledzeniem wymiany gazowej. W wielu przypadkach dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia tkanki
płucnej i rozwoju włóknienia płuc. Jedną z tego typu
chorób jest idiopatyczne włóknienie płuc (IPF, z ang. idiopathic pulmonary fibrosis). W przypadku tej choroby etiologia nie została w pełni wyjaśniona. Badany jest wpływ
zanieczyszczenia powietrza na rozwój IPF. Obecnie postuluje się, iż w wyniku uszkodzenia pęcherzyków płucnych dochodzi do rozwoju reakcji zapalnych i następnie
do zaburzenia procesów gojenia tkanki płucnej, czego
rezultatem jest postępujące włóknienie. W przestrzeni
śródmiąższowej zaczynają gromadzić się komórki nazywane fibroblastami i miofibroblastami, a w płucach
powstają blizny. Prowadzi to do trwałego uszkodzenia
miąższu płucnego i rozwoju niewydolności oddechowej.
W rezultacie zmiany te mogą przyczynić się do przedwczesnej śmierci – przeciętnie osoba chora na IPF
przeżywa około 3–5 lat.
W walce ze śródmiąższowymi chorobami płuc nie
ma łatwych rozwiązań. W tym przypadku bowiem
najważniejsza jest prawidłowa identyfikacja schorzenia.
Obecnie na podstawie danych klinicznych z wywiadu,
obrazu radiologicznego, obrazu histopatologicznego
i szeregu badań dodatkowych rozpoznania choroby
dokonuje zespół multidyscyplinarny złożony z pulmonologa, radiologa i patomorfologa, a często również immunologa klinicznego. Problem jednak polega na tym,

że w przypadku wielu jednostek chorobowych ILD obraz zmian patologicznych jest niejednoznaczny. Nierzadko zdarza się więc się, że choroba nie zostaje właściwie
rozpoznana, a podejmowana terapia okazuje się nieskuteczna. Przykładami takich trudnych do rozróżnienia
jednostek chorobowych są: wspomniane wcześniej IPF
i niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc (NSIP,
z ang. nonspecific interstitial pneumonia). Ich rozpoznanie
jest dużym wyzwaniem, ponieważ obie choroby mogą
mieć niezwykle podobny obraz kliniczny. Obecnie specjaliści zajmujący się tym tematem starają się opracować
kompleksową metodę diagnostyczną, która pozwoliłyby
w sposób jednoznaczny określić, z którą chorobą mamy
do czynienia. W ten sposób właściwą terapię można by
wdrożyć znacznie szybciej.
Z pomocą w rozwiązaniu tego problemu mogą przyjść
badania prowadzone w Zakładzie Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej we współpracy z Kliniką Pulmonologii CM UJ. Ich celem jest stworzenie podłoży
do hodowli fibroblastów płucnych o tak dobranych właściwościach mechanicznych i chemicznych, aby możliwe było sterowanie procesami przyłączania (adhezji)
oraz rozmnażania (proliferacji) komórek, prowadzące
do kontrolowanego wzmocnienia lub zahamowania
wzrostu określonej linii komórkowej. Określenie zestawu parametrów pozwalających na jednoznaczne rozróżnienie fibroblastów pochodzących z chorób IPF i NSIP
mogłoby stanowić podstawę nowej metody diagnostycznej, która pozwoliłaby na szybką, skuteczną i mniej niż
obecnie kosztowną diagnostykę osób cierpiących na te
choroby.
i
dr hab. Joanna Raczkowska, dr hab. Kamil Awsiuk, dr Tomasz
Stachura
Badania finansowane przez NCN w ramach projektu OPUS
13 (UMO-017/25/B/ST5/00575).

O BADANIU
SYNTEZY BIAŁEK
I JEJ WPŁYWU
NA NASZE ZDROWIE
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   Małgorzta Honc

Nasze komórki tworzą nowe białka w każdej sekundzie naszego życia, nic więc dziwnego,
że proces ten już od dawna przykuwał uwagę naukowców. Dzięki badaczom z Małopolskiego
Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego mamy szansę dowiedzieć się, w jaki
sposób ten proces może być modyfikowany, aby zapobiec wielu chorobom neurodegeneracyjnym i nowotworowym.
Instrukcja tworzenia wszystkich białek, z których jesteśmy zbudowani, zapisana jest w naszym materiale
genetycznym w postaci sekwencji nukleotydów – elementów budujących łańcuch DNA. Zanim jednak
będzie mogła ona zostać użyta przez komórki, przepisywana jest na cząsteczkę pomocniczą (mRNA), podobnie jak my przepisujemy na kartkę ulubiony przepis
z grubej książki kucharskiej, żeby podczas gotowania
mieć do niego łatwy dostęp. Sam proces syntezy białek nazywamy translacją, w trakcie której komórka
„odczytuje” zapisaną w mRNA kolejność aminokwasów tworzonego białka. To „odczytywanie” jest z kolei możliwe dzięki rybosomom – złożonej maszynerii
molekularnej obecnej w każdej komórce w milionach
egzemplarzy. Zapewniają one odpowiednie środowisko
potrzebne do powstania łańcucha złożonego z połączonych ze sobą w prawidłowej kolejności aminokwasów tworzących białko. Pośredniczą w tym cząsteczki
transferowego RNA (tRNA). Jak się okazuje, mogą one
być modyfikowane na wiele różnych sposobów, aby jak
najlepiej spełniały swoją funkcję.
Modyfikacje tRNA polegają na dołączeniu do niego
w odpowiednim miejscu i odpowiedniej ilości niewielkich grup chemicznych. Średnio każda cząsteczka modyfikowana jest aż 11 razy. Te zmiany, choć subtelne, mają
duży wpływ na stabilność, kształt i prawidłowe funkcjonowanie tRNA, a co za tym idzie – całej maszynerii
translacyjnej. Są też ściśle zakonserwowane ewolucyjnie – znajdziemy je w organizmach ze wszystkich królestw świata żywego. Zmieniają one także tempo translacji, dzięki czemu białka są w stanie powstawać i zwijać
się we właściwy dla siebie sposób – nie za szybko, ale też
nie za wolno. Modyfikacje wprowadza duży kompleks
białkowy nazywany Elongatorem, który od kilku lat jest
przedmiotem zainteresowania grupy naukowców z UJ.

Aby zobrazować badane molekuły, naukowcy korzystają
m.in. z innowacyjnej techniki kriomikroskopii elektronowej, do której dostęp zapewniają światowej klasy mikroskopy Cryo-EM Titan Krios i Glacios, działające w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS. Kriomikroskopia elektronowa pozwala zobaczyć w trójwymiarze i szczegółowo przeanalizować
strukturę biocząsteczek z dokładnością co do atomu.
W 2017 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznano właśnie za opracowanie potrzebnej do tego metody i algorytmów analizujących dane. Kriomikroskopia
elektronowa jest na tyle zaawansowaną techniką, że wymaga zaangażowania wysokiej klasy specjalistów. Czuwają oni nad każdym etapem analizy – od przygotowania próbek, po przetwarzanie serii uzyskanych obrazów,
z których użytkownicy otrzymują ogromne ilości danych
gotowych do analizy. Efektem ich pracy jest unikatowa
możliwość zajrzenia w głąb makromolekuł i przyjrzenia
się ich działaniu.
Badania te mają duże znaczenie nie tylko naukowe, ale
również kliniczne. Ich celem jest wyjaśnienie roli modyfikacji tRNA w normalnych i zdrowych komórkach, ale
także zrozumienie ich udziału w powstawaniu chorób
związanych z nieprawidłową syntezą białek. „Wiemy,
że zmiany w tych mechanizmach odgrywają kluczową
rolę w rozwoju raka i ciężkich chorób neurodegeneracyjnych. Naszym celem jest dostarczenie nowych narzędzi
diagnostycznych i terapeutycznych do walki z obecnie
nieuleczalnymi chorobami” – mówi dr Glatt, szef grupy
badawczej.

i
Badania prowadzone przez naukowców mogą być realizowane
dzięki wielu otrzymanym grantom finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Przetwarzania
Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, EMBO (European
Molecular Biology Organization), a także Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC).
Strona internetowa Structural Biology Core Facility:
https://structuralbiology.pl/
Strona internetowa Max Planck Research Group:
https://glatt-lab.pl/

WYKRYWANIE USZKODZEŃ DNA

37   

   Jerzy Dobrucki

Materiał genetyczny ludzkich komórek zawiera informacje, które są niezbędne do ich istnienia, funkcjonowania i rozwoju oraz do działania całego organizmu. W DNA komórek ludzkiego
ciała znajduje się zapis tysięcy genów. Aby komórki mogły pełnić przypisane im w tkankach
role, zapis ten musi nie tylko być kompletny, ale również zostać przekazany dalej – skopiowany bez błędów do potomnych komórek ciała i komórek rozrodczych.
DNA posiada mnóstwo niezwykłych cech chemicznych
i fizycznych, bez których nie mogłoby pełnić roli nośnika
informacji, jednak podlega działaniu wielu czynników
zewnętrznych, zarówno fizycznych, jak i chemicznych.
Promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie X
(Roentgena) oraz różne związki chemiczne obecne
w środowisku i wnikające do komórek mogą powodować uszkodzenia DNA. Najbardziej niebezpiecznym
z tych uszkodzeń jest przerwanie cząsteczki DNA. Jeśli
takie uszkodzenie nie zostanie naprawione, może prowadzić do śmierci komórki albo do niekontrolowanych
przez organizm zmian w jej funkcjonowaniu, w tym
do transformacji nowotworowej.
Pracownicy naukowi UJ prowadzą badania nad mechanizmami indukcji i naprawy uszkodzeń DNA. Celem
projektu badawczego jest opisanie budowy i roli tak
zwanych ognisk naprawy DNA. Są to niewielkie struktury, które powstają wokół pęknięcia cząsteczki DNA,
zbudowane z ciasno upakowanych cząsteczek białek
uczestniczących w procesie naprawy tego uszkodzenia.
Co więcej, badania te doprowadziły do wniosku, iż struktury powstające przy dwuniciowych pęknięciach DNA
mają wyraźną wewnętrzną architekturę, a ich składniki
podlegają dynamicznej wymianie z pulą niezwiązanych
białek w jądrze komórki. W takich badaniach procesów
naprawy materiału genetycznego często potrzebne jest

wykazanie obecności i dokładne ustalenie położenia
pęknięcia DNA w jądrze komórkowym.
Wykazanie obecności pęknięcia DNA w badanym rejonie jądra komórkowego wymaga czułej i specyficznej metody wykrywania wolnych końców tej długiej
cząsteczki. Dotąd znane były jedynie techniki charakteryzujące się ograniczoną czułością, które pozwalały
tylko na wykrywanie setek lub tysięcy pęknięć cząsteczek DNA, zatem badacze nie mogli skutecznie wykorzystać ich w swoich poszukiwaniach. Należało zatem
opracować nową, doskonalszą metodę – taką, która
umożliwiłaby wykrycie nawet pojedynczego pęknięcia
cząsteczki DNA. Wysiłki badaczy zostały uwieńczone
sukcesem, a ich nowa technika mikroskopowa, nazywana STRIDE, umożliwia przedstawienie pęknięć
DNA na obrazie mikroskopowym jako punkty w jądrze
komórkowym.
Technika STRIDE znajduje zastosowanie w badaniach
podstawowych oraz może być z powodzeniem wykorzystywana w badaniach aplikacyjnych. Przykładami
zastosowań tej metody są badania mechanizmów działania nowych leków, przyczyn niepłodności, jak i wpływu
promieniowania jonizującego na DNA ludzi narażonych
na jego działanie, np. w lotach na dużych wysokościach
bądź podróżach kosmicznych.

i
Badania prowadzone w Zakładzie Biofizyki Komórki pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Dobruckiego są finansowane przez
NCN w ramach projektu badawczego OPUS14 (numer 2017/27/B/
NZ3/01065) pt. „Globalna i lokalna reorganizacja chromatyny
w odpowiedzi komórki na dwuniciowe pęknięcia DNA – badania metodami fluorescencyjnej mikroskopii wysokorozdzielczej
(dSTORM/SMLM) oraz rezonansowego transferu energii fluorescencji (FLIM/FRET)”. Opracowana przez naukowców z UJ metoda STRIDE została objęta patentem międzynarodowym, a jej
wynalazcy założyli firmę „spin-off”, w której na zlecenie laboratoriów uniwersyteckich i firm farmaceutycznych prowadzone
są różnego rodzaju analizy wymagające ustalenia obecności
(lub nieobecności) uszkodzeń DNA.

NAUKI
PRZYRODNICZE

„NASI TU BYLI”,
CZYLI MIKROPLASTIK
W UJĘCIU GEOLOGICZNYM

   Kinga Jarosz
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Mikroplastik to wszelkie tworzywa sztuczne o średnicy nieprzekraczającej 5 mm. Mogą być
nim na przykład drobinki dodawane do pasty do zębów lub do peelingu albo powstałe na skutek rozpadu większych fragmentów włókna oddzielające się z poliestrowej odzieży w czasie
prania. Dzisiaj wiemy już, że mikroplastik występuje w środowisku naturalnym w ogromnej
skali i nie pozostaje dla niego obojętny. Czy w nadmiarze wszechogarniającego zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi jest się czego obawiać także i ze strony tych najmniejszych
plastikowych drobinek?
Od biegunów, przez szczyty Korony Ziemi, po jeszcze
odleglejszy Księżyc człowiek zaznaczał swoją ekspansję, stawiając symboliczną flagę jako namacalny dowód
przekraczania dotychczasowych granic eksploracji. Nawet wtedy, kiedy sam zdobywca ruszy dalej, w założeniu
flaga miała nadal pozostać na miejscu jako świadectwo
dla kolejnych odkrywców, którzy umieszczą w tym
miejscu także i swoje proporce. Obecnie znajdujemy
się jednak w takim momencie historii, w którym flaga
wyprzedza zdobywcę. Nasza obecność zaznacza się bowiem dużo głębiej, dalej i wyżej niż my sami. Dzieje
się to nie zawsze zgodnie z naszą intencją i coraz rzadziej jest to efekt zamierzony. Człowiek dociera w nowe,
niedostępne dotychczas miejsca, żeby z przerażeniem
odkryć w nich ślady swojej masowej bytności. A przecież
wydawałoby się, że tam ludzi właściwie jeszcze nie było.

ku do kosmetyków, likwidację składowisk śmieci (które
poza szeregiem innych zagrożeń są również źródłami
emisji mikroplastiku do środowiska), a także głośne
ostatnio zminimalizowanie stosowania tych nadzwyczaj
trwałych materiałów w jednorazowych opakowaniach,
słomkach czy sztućcach. Mimo tych wszystkich działań
wciąż jesteśmy daleko od zatrzymania transmisji mikroplastiku do środowiska, a jeszcze dalej od jego trwałego
usunięcia z ekosystemów.
Nadal dość zagadkowy pozostaje sam wpływ zanieczyszczenia mikroplastikiem na zdrowie człowieka. Obecnie prowadzi się badania dotyczące tego zagadnienia,
a wnioski z nich płynące są co najmniej alarmujące.
Co rusz dochodzą do nas niepokojące informacje, jak
na przykład ta, że mikroplastik został wykryty w ludzkim łożysku. Tym pilniejsze wydaje się zatem dokładne
rozpoznanie tego, jakie rodzaje tworzyw sztucznych
(z ponad 4 tysięcy dotychczas wynalezionych), w jakiej
formie, kształcie, ilości, skąd pochodzące i co na sobie
przenoszące znajdują się w środowisku.

W głębinach oceanicznych i na ośnieżonych szczytach
obserwujemy ślady, które nawet laik bez problemu powiązałby z obecnością przedstawiciela gatunku Homo
sapiens, żyjącego nie wcześniej niż w połowie XX wieku.
Żadne naturalne zjawisko ani żaden inny gatunek nie
wytwarza bowiem tworzyw sztucznych. Ich obecność
wskazuje na działalność antropogeniczną tak jednoznacznie, jak ślady odcisków palców. Wśród tworzyw
sztucznych masowo przedostających się do środowiska
to mikroplastik wyróżnia się szczególnie dzięki swojej
wszędobylskości. Ze względu na jego rozmiar takie
tworzywo sztuczne jest nam najtrudniej monitorować.
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat łatwo było więc po prostu pomijać jego istnienie lub go nie zauważać. Dzisiaj
akumulacja tych najmniejszych odpadów plastikowych
w środowisku jest tak ogromna, że trudno je dłużej
ignorować. Co gorsza, wydaje się, że nie sposób się ich
ze środowiska całkowicie pozbyć.

Najlepiej rozpoznane, chociaż wciąż za mało, jest rozprzestrzenianie się mikroplastiku zarówno poprzez
środowisko wodne, jak i w nim samym. Istnieje też szereg ciekawych publikacji na temat tego, w jaki sposób
mikroplastik włączany jest do łańcucha troficznego,
a ostatecznie ląduje na naszym talerzu. Nieco słabiej
zbadany jest mikroplastik unoszący się w powietrzu
i ten sposób gromadzący się na lądach. Te dwa ostatnie
aspekty są szczególnym obiektem zainteresowania badań prowadzonych w Instytucie Nauk Geologicznych
UJ. Do tej pory badaczom udało się między innymi częściowo rozpoznać zjawisko występowania mikroplastiku
w powietrzu na terenie miasta Krakowa.

Dzięki badaniom naukowców z całego świata na tę chwilę udało się rozpoznać część źródeł i dróg, jakimi mikroplastik przedostaje się do środowiska. Na podstawie
dotychczasowych obserwacji podjęto też szereg inicjatyw
mających na celu ograniczenie dodawania mikroplasti-

Interesującym aspektem występowania mikroplastiku
w środowisku są też rozważania na temat tego, czy ma
on realny potencjał wyznaczenia granicy proponowanej
nowej epoki geologicznej – antropocenu. Początek dominacji człowieka na taką skalę, jaką znamy obecnie, jest
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zbieżny z wynalezieniem tworzyw sztucznych, a przez
swoją trwałość i wszechobecność mikroplastik ma duże
szanse na zostanie wskaźnikiem antropocenu w zapisie geologicznym. Mikroplastik może więc pełnić rolę
odpowiednika globalnej flagi, zaznaczającej obecność
i dominację człowieka na Ziemi w tym czasie.
Oba te aspekty – dotyczące teraźniejszości oraz przyszłości – są przedmiotem badań w Instytucie Nauk
Geologicznych UJ we współpracy z naukowcami z Wydziału Chemii UJ, Centrum Energetyki AGH i Instytutu

 eografii Uniwersytetu Pedagogicznego. Badania są
G
prowadzone między innymi w ramach projektu Diamentowy Grant „Mikroplastik we współczesnych osadach
jako potencjalny wskaźnik antropocenu – analiza ilościowa i jakościowa”. W Instytucie Nauk Geologicznych
UJ podejmowanych jest też wiele innych badań związanych z problematyką „epoki człowieka”, na przykład
analiza innych zanieczyszczeń powietrza, w tym cząstek
magnetycznych czy badania możliwości odzyskiwania
pierwiastków z odpadów.

i
Diamentowy Grant: DI2017 021647.
Opiekun naukowy projektu: prof. dr hab. inż. Marek Michalik (Instytut Nauk Geologicznych UJ).
Kierowniczka projektu: mgr inż. Kinga Jarosz.
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NANOMASZYNY INSPIROWANE
NATURĄ O ZDOLNOŚCIACH
WYKRACZAJĄCYCH POZA
MOŻLIWOŚCI NATURY

   Jonathan Heddle, Yusuke Azuma, Dmitry Ghilarov, Piotr Stępień, Agnieszka Kowalczyk
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Biologiczne nanomaszyny całkiem dosłownie budują świat biologiczny, cząsteczka po cząsteczce. „Nano” oznacza po prostu nanometrowe, czyli mające rozmiary miliardowej części
metra. Wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy dokładnie zrozumieli reguły, według których działają – moglibyśmy wówczas kontrolować naturalne nanomaszyny (szczególnie
pomocne przy zwalczaniu chorób) i budować nasze własne, mogące robić rzeczy niespotykane w przyrodzie. Jakkolwiek futurystycznie brzmią takie cele, współczesna bionauka
najprawdopodobniej prędzej czy później je osiągnie.

Nanomaszyny naturalnie występujące
w przyrodzie

Wzrost oporności bakterii względem czynników bakteriobójczych grozi zrujnowaniem całego postępu medycyny ostatnich 70 lat. Potrzeba pilnego działania, aby zapobiec tej ponurej wizji, jaką jest świat bez działających
antybiotyków. Aby nie czekać bezczynnie, naukowcy
badają istniejące nanomaszyny niezbędne do funkcjonowania bakterii (np. tak zwane topoizomerazy DNA),
aby móc stworzyć nowe cząsteczki antybakteryjne.
Oprócz tego chcą także zrozumieć, w jaki sposób tak
zwane „białka oporu” pomagają bakteriom bronić się
przed istniejącymi lekami.

Nanomaszyny DNA

Cel biologii syntetycznej stanowi stworzenie sztucznej
komórki na obraz tych naturalnych. By ją zbudować,
niezbędne jest narzędzie, które z niezwykłą precyzją
umieści w sztucznych przedziałach komórkowych odpowiednią maszynerię białkową, kontrolującą przepływ
substancji między tymi przestrzeniami. W tym celu buduje się nanoroboty (składając je z DNA – dokładnie tak

samo, jak składamy papier, dlatego metoda ta nazywa się
„origami DNA”), a następnie wyposaża się je w moduły
do kontroli białek. Produkcja prostych protokomórek
z osobnymi przestrzeniami dla różnych procesów umożliwiłaby szybki postęp w tworzeniu leków i przemyśle
biotechnologicznym.

Sztuczne nanostruktury białkowe

Nanokapsuły mogą dostarczać lekarstwa do chorych
komórek w naszych organizmach. Jakiś czas temu naukowcom udało się skonstruować wyjątkową nanokapsułę zrobioną z białka, stąd jej nazwa – klatka białkowa.
W przeciwieństwie do innych kapsuł klatka białkowa jest
niezwykle stabilna – nie rozpada się nawet po godzinach
gotowania w wodzie, za to z łatwością otwiera się przy
pomocy związków chemicznych obecnych w komórkach. Pozwala jej to zatem chronić załadunek w swoim wnętrzu (np. leki), a potem uwolnić go po dotarciu
do właściwych komórek. To idealne rozwiązanie, aby
maksymalizować potencjał leczniczy przy jednoczesnym
minimalizowaniu efektów ubocznych. Obecnie klatka
nadal jest ulepszana, by umożliwić wypracowanie wartościowych rozwiązań w zakresie terapii lekowych.
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ZEGARY BIOLOGICZNE W NATURZE.
JAK SZTUCZNE ŚWIATŁO
WPŁYWA NA PTAKI MIGRUJĄCE?
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Zegary biologiczne pomagają regulować praktycznie wszystkie aspekty funkcjonowania
organizmów żywych, w tym biochemię, biologię komórek, fizjologię i zachowanie. Spośród
wszystkich żywych stworzeń to właśnie u ptaków obserwować możemy bardzo wyraźne
działanie zegarów biologicznych. Nietrudno zauważyć, że rozmaite gatunki ptaków śpiewają
o różnych porach dnia (skowronki o świcie, słowiki i kosy wieczorem) lub pojawiają się o określonych porach roku (przylot bociana jest zwiastunem wiosny, a jesień rozpoczyna się wraz
z jego odlotem). Obserwacje te obudziły ciekawość badaczy, a ich studia zaowocowały odkryciem, że owa regularność zachowań jest kontrolowana przez wewnętrzne zegary biologiczne, które są zsynchronizowane z sygnałami środowiskowymi, głównie ze światłem. Niestety
szybko wzrastająca presja ze strony człowieka, w szczególności zanieczyszczenie światłem,
w dużym stopniu zakłóca te sygnały. Zaskakujące jest to, jak niewiele wiemy o wpływie tych
zaburzeń na funkcjonowanie wewnętrznych zegarów u zwierząt wolno żyjących. Dotychczas koncentrowano się głównie na śledzeniu zmian na poziomie komórkowym w badaniach
klinicznych na ludziach oraz eksperymentowano na zwierzętach laboratoryjnych (często
o nocnym trybie życia), takich jak myszy i szczury, w dużej mierze ignorując fakt, że sztuczne
otoczenie laboratoryjne jest dalekie od warunków, w których wyewoluowały naturalne rytmy biologiczne. W rezultacie istnieje znacząca luka w naszej wiedzy o naturalnych rytmach
okołodobowych i konsekwencjach ich zaburzeń dla cech ważnych w cyklu życia, na przykład
istotnych dla rozwoju lub odpowiedzi immunologicznej, czyli odpornościowej.
Naukowcy chcą zrozumieć, jak na zegar dobowy wpływają zakłócenia sygnałów środowiskowych (czyli ekspozycja na światło). Jako obiekt badań obrali muchołówkę
białoszyją (Ficedula albicollis) – niewielkiego ptaka migrującego. Wybór wynika z tego, że ptaki wędrowne mogą
być zarówno szczególnie podatne na zaburzenia zegara
biologicznego, jak i narażone na sztuczne światło podczas
migracji. Naukowcy chcą więc wykonać eksperyment polegający na wprowadzeniu sztucznego światła w budkach
podczas sezonu lęgowego. U ptaków zmierzone zostaną
tak zwane poziomy ekspresji genów zegara dobowego.
Innymi słowy, naukowcy sprawdzą, jak o różnych porach
dnia i nocy przebiega odkodowywanie umieszczonych
w tych genach informacji i przepisywanie ich na produkty genu, którymi są RNA lub białka. Zmierzą także związane z tym poziomy hormonów (melatoniny – hormonu
snu, greliny – hormonu głodu i kortykosteronu – hormonu stresu). Ponadto przyjrzą się wpływowi sztucznego
światła na odpowiedź immunologiczną, mierząc poziomy ekspresji genów odpornościowych. Aby sprawdzić,
jak światło zmienia zachowanie ptaków, wewnątrz budek zainstalowane zostaną kamery. Umożliwi to także
ustalenie, czy ekspozycja na światło może mieć jakiś
wpływ na wykluwanie się i późniejszy rozwój ptaków.
Wyniki badań mogą dostarczyć niezwykle ważnych informacji. Rosnący wpływ ludzkości na dziką przyrodę jest

dziś nie do zakwestionowania, a jednak wciąż dalecy jesteśmy od zrozumienia mechanizmów leżących u jego
podstaw. Dodatkowo nas, ludzi, interesuje przede
wszystkim to, jak działanie zegarów biologicznych
wpływa na nasze życie. Prowadzenie eksperymentów
na ludziach jest jednak bardzo ograniczone ze względów etycznych, a tylko takie badania są w stanie odpowiedzieć na pytania o przyczyny i skutki zjawisk (w odróżnieniu od badań obserwacyjnych, w tym wielu badań
klinicznych, które jedynie wskazują możliwe powiązania
między zjawiskami). Problem w tym, że dotychczasowe
badania laboratoryjne na zwierzętach, mimo że dostarczają bezcennych spostrzeżeń, mogą mieć ograniczone
znaczenie dla samego zegara ludzkiego. Ptaki natomiast,
podobnie jak ludzie, prowadzą dzienny tryb życia, mają
rozwinięte zdolności poznawcze i socjalne, a także cechuje je wrażliwość na melatoninę, dlatego stanowią doskonały model do tego celu. Badanie wielu powiązanych
mechanizmów, takich jak działanie hormonów snu oraz
głodu, może przy tym pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób zanieczyszczenie światłem lub zmiany w aktywności
okołodobowej (np. praca na nocne zmiany) wiążą się
z zaburzeniami apetytu prowadzącymi do otyłości lub
niedożywienia u ludzi.
i
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TAJNIKI ŻYCIA MAŁŻY
SŁODKOWODNYCH
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Historię danej osoby czy całej rodziny można odtworzyć na podstawie dokumentów osobistych, zapisków w pamiętniku, wywiadów, a także wykorzystując dokumentację medyczną.
Ale jak to jest u małży? Jak zdobywać informacje o tych organizmach, skoro żyją one na dnie
zbiorników wodnych i prowadzą skryty tryb życia?
Małże rosną oraz rozmnażają się przez całe swoje życie.
W mniej korzystnych dla siebie warunkach środowiska
znacząco spowalniają wzrost. Wtedy tworzą na muszli
pierścienie zahamowania wzrostu, które niczym słoje
w drewnie pozwalają na odtworzenie historii wzrostu
tych mięczaków.
Powiększanie ciała może być dla małży korzystne,
bo większe samice mogłyby wyprodukować więcej potomstwa, ale szybki wzrost kosztem aktualnej reprodukcji lub odwlekanie w czasie dojrzewania są ryzykownymi
„decyzjami”, które mogą obniżyć całożyciowy sukces
rozrodczy. Trzeba przecież zdążyć przekazać swoje geny.
Kiedy zatem zacząć się rozmnażać? Jak szybko rosnąć?
Jak często wydawać potomstwo? Jak dużo go produkować
i jaką wielkość powinno ono mieć, aby mogło przetrwać,
i to na nowo skolonizowanym terenie?
Na te pytania badaczka z UJ stara się odpowiedzieć, badając pochodzącą z Azji szczeżuję chińską (Sinanodonta
woodiana). Ten gatunek małża jest obcy dla fauny Europy,
a w Polsce odnotowywany od połowy lat 80. XX wieku.
Minister środowiska umieścił go w rozporządzeniu dotyczącym gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska mogą zagrozić gatunkom rodzimym
lub siedliskom przyrodniczym. Szczeżuja chińska tworzy
populacje z przewagą samic i konkuruje z gatunkami
rodzimymi o przestrzeń życiową, pokarm, dostęp do ryb-żywicieli, na których larwy małży pasożytują zaraz
po uwolnieniu z komór lęgowych. W Polsce małż ten
zasiedla stawy rybne, rzeki i skażone termicznie wody
pochłodnicze. W naszym kraju obserwowano go już
w ponad 150 miejscach!
W ciepłych wodach w pobliżu elektrowni szczeżuja
chińska dojrzewa do rozrodu już w pierwszym roku życia. Podobnie jak kobiety o szerokich biodrach, którym
łatwiej wydać na świat duże potomstwo, również duże
i o szerokich muszlach samice małży skuteczniej wydają na świat nowe pokolenie. Inwestowanie w zwiększanie i poszerzanie swojego ciała jest istotne, gdyż małże
te opiekują się potomstwem. Skrzela samic-matek przekształcają się w komory lęgowe, w których rozwijają się
larwy – glochidia. Większa objętość muszli pozwala małżom na wytworzenie dodatkowego miejsca na komory
lęgowe, w których mogą pomieścić i odchować więcej
dziatwy.

Ciężarne samice szczeżui chińskiej, w przeciwieństwie
do samic innych blisko spokrewnionych gatunków małży
skójkowatych, można wyłowić z wody we wszystkich porach roku. Doktor Łabęcka bada ich aktywność rozrodczą w laboratorium pod mikroskopem. Dziś już wiemy,
że małże te rozmnażają się w każdym miesiącu i mogą
jednorazowo produkować nawet od kilku do kilkudziesięciu razy więcej larw niż krajowe gatunki małży. W komorach lęgowych jednocześnie odchowują potomstwo
w różnym wieku, które raz za razem jest uwalniane
do środowiska. Taki sposób rozrodu może zagrozić rodzimym rozmnażającym się sezonowo gatunkom, takim jak
szczeżuja zwyczajna oraz – chronione i rzadkie w Polsce –
szczeżuja wielka oraz szczeżuja spłaszczona. Szczególnie
wody pochłodnicze, dzięki podwyższonej temperaturze, są stałym źródłem glochidiów. Małże mogą zatem
dokonywać nieprzerwanej ekspansji do wód naturalnych.
Badanie historii życia tych mięczaków wykazało, że większe samice częściej się rozmnażają. Ich płodność rośnie
wraz ze zwiększaniem rozmiarów ciała, a u niektórych
samic liczba inkubowanego potomstwa wynosiła nawet
milion! Największe lęgi obserwuje się zimą, co może być
spowodowane wydłużoną inkubacją w chłodniejszej
porze roku. Latem larwy małży są najmniejsze, co zapewne pomaga im przetrwać niekorzystne warunki
temperaturowo-tlenowe. Mniejsze osobniki mogą mieć
mniejsze komórki ciała, a to z kolei ułatwia wymianę
gazową przy wysokiej temperaturze, kiedy zapotrzebowanie na tlen jest duże. Więcej dużych larw produkują samice, które zgromadziły zapasy w gonadach.
Obecnie małże skójkowate są jedną z najbardziej zagrożonych wyginięciem grup zwierząt na Ziemi. Bądźmy świadomi, że to w związku z aktywnością człowieka
coraz częściej dochodzi do wprowadzania obcych gatunków na nowy teren, a te mogą przyczynić się do wyginięcia rzadkich gatunków rodzimych. Czy uda nam
się zmienić swoje zachowania na tyle, aby rodzima
przyroda cieszyła również następne pokolenia?
i
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Nauki (DEC-2017/01/X/NZ8/00946).

BARWNE ŻYCIE
I MROCZNE PROBLEMY ROŚLIN
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Rośliny oszczędnie gospodarują zasobami i zarządzają produkcją barwników. Zrozumienie
mechanizmów regulujących te procesy to cel naukowców z UJ.
Życie roślin bywa równie dynamiczne jak życie zwierząt, ale znacznie trudniej je podpatrywać, bo rośliny
nie afiszują się ze swoimi aktywnościami. Niczym pozostawiony na stole laptop są nieruchome i pozornie
bierne, choć jednocześnie prowadzą bogate, wirtualne
życie wewnętrzne.
Naukowców i studentów prowadzących badania na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w zespole
dr hab. Beaty Myśliwy-Kurdziel, prof. UJ najbardziej
interesują początki tego życia, gdy młode siewki wydostają się z zagrzebanych w glebie nasion i w ciemności
muszą utorować sobie drogę ku światłu. Brak światła
u roślin okrytonasiennych (a zatem wytwarzających
owoce, w tym ważnych gospodarczo zbóż, ryżu czy rzepaku) uruchamia proces etiolacji – przystosowanie do
oszczędnego gospodarowania zasobami, a jednocześnie
czas przygotowania do szybkiego rozpoczęcia fotosyntezy w razie nagłego oświetlenia.

rośliny już w ciemności koordynują produkcję różnych
typów barwników potrzebnych w fotosyntezie – zielonkawych prekursorów chlorofilu i pomarańczowych
karotenoidów. Szukając odpowiedzi na te pytania,
wykorzystano popularną roślinę modelową – rzodkiewnika pospolitego (będącego roślinnym odpowiednikiem
szczura laboratoryjnego) i brakiem światła zainicjowano
w jego siewkach etiolację. Porównując je z mutantami,
które pozbawiono blisko połowy karotenoidów, sprawdzono między innymi to, jak w tych warunkach radzą
sobie z koordynacją produkcji prekursorów chlorofilu.
Choć prekursory chlorofilu i karotenoidy wytwarzane
są w zupełnie niezależnych szlakach produkcyjnych,
okazało się, że w pewnych warunkach w mutantach
zawartość prekursorów chlorofilu także była obniżona. To ważne odkrycie i mocny dowód przemawiający
za istnieniem mechanizmów ściśle regulujących tempo
produkcji obu typów barwników, tak aby ich ilościowy
stosunek był zawsze optymalny.

Co i po co akumulują rośliny na wczesnych etapach życia? Między innymi podstawowe elementy budulcowe –
białka i lipidy, ale także barwniki. Pojawia się pytanie, czy
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CUD W PROBÓWCE
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Uniwersytet Jagielloński wspiera utalentowanych studentów z dobrymi pomysłami. Udowadnia to przykład zespołu Szymona Kwaśnika, który uzyskał dofinansowanie na własne badania,
mające na celu podniesienie wydajności użytecznych enzymów uzyskiwanych z bakterii.
Większość widzi w bakteriach groźne patogeny. Biotechnolodzy widzą w nich skrzynię ze skarbami, choć czasem
są to bardzo osobliwe cacka. Na Wydziale Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii UJ zakończyła się właśnie
wstępna faza badań projektu nietypowego, bo prowadzonego przez grupę pełnych pasji studentów biotechnologii, którym ambitnie przewodził Szymon Kwaśnik.
Ich celem było zidentyfikowanie i ulepszenie enzymów
wydzielanych przez niezwykłą bakterię Serratia marcescens.
Z racji czerwonej jak krew barwy przypisuje się jej udział
w wielu cudach eucharystycznych, ale to produkowane przez nią enzymy stanowią jeszcze ważniejszy cud.
Mogą one wydajnie rozkładać tłuszcze oraz białka. Naukowcy dostrzegają w tym cudowne możliwości, enzymy mogą bowiem stać się użytecznymi bionarzędziami.
Wszak enzymy, choć są mikroskopijnymi tworami natury, możemy wykorzystać do wykonywania konkretnych
zadań, tak jak zwykłe narzędzia.
Dlatego studenci UJ namnożyli tę bakterię w laboratorium i zbadali, jak wydajnie jej enzymy radzą sobie
z rozkładem białek i tłuszczy. Poznawszy, jaka jest ich

aktywność, badacze przeprowadzili kilkanaście rund
mutagenezy – procesu, którego cel stanowi wprowadzenie mutacji (drobnych zmian) w DNA, czyli cząsteczce
stanowiącej przepis na to, jak wyprodukować każdy enzym danej bakterii. Te drobne zmiany mogą mieć różne skutki: mutacje nie będą w absolutnie żaden sposób
wpływać na badane enzymy, ich aktywność może spaść
albo wzrosnąć – i ten ostatni efekt stanowił nadrzędny
cel prowadzonych przez studentów badań.
Dalsza praca młodych biotechnologów skupiała się
na selekcji nowych odmian (tak zwanych szczepów)
bakterii w celu wyłonienia tych o jeszcze wyższej aktywności badanych enzymów. Wyniki wyglądają obiecująco,
więc studenci mogą teraz myśleć o możliwym zastosowaniu uzyskanych bakterii do produkcji biopreparatów. Takie enzymatyczne dodatki mogą mieć szeroką
gamę zastosowań, począwszy od degradacji odpadów
przemysłowych oraz medycznych, przez wykorzystanie
tych molekularnych narzędzi w badaniach naukowych,
a na proszkach do prania kończąc – ułatwiają bowiem
usuwanie u
 ciążliwych zabrudzeń.
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MIKROBIOMY –
ODCISKI PALCÓW MIASTA
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Powierzchnie obecne w przestrzeni publicznej wystawiają nas na kontakt ze zróżnicowaną
grupą organizmów żywych, z którą dosłownie stykamy się na ulicy: z bakteriami, wirusami
i grzybami czy – jak nazywamy ich całe społeczności – mikrobiomami. Niewiele wiemy o dynamice mikrobiomów na powierzchniach miejskich wspólnego użytku, takich jak biletomaty,
bankomaty czy uchwyty w pojazdach komunikacji miejskiej, a przecież interakcje z tymi powierzchniami mogą wpływać na zdrowie jednostek, jak również szeroko rozumianą kondycję
miast. Aby uchylić rąbka tajemnicy otaczającego nas mikroświata w Grupie Bioinformatyki
Małopolskiego Centrum Biotechnologii prowadzone są badania nad opracowaniem map genetycznych i poznaniem organizacji mikrobiologicznych ekosystemów środowiska miejskiego.
Jednym z kierunków obecnych badań jest analiza składu
kodu genetycznego mikrobiomów, tak zwanych metagenomów, środowiska zurbanizowanego. Dane z jednego
tylko eksperymentu metagenomicznego to funkcjonalna konceptualizacja informacji z wariacji setek tysięcy
ciągów liter odpowiadających kodowi genetycznemu. To nawet kilka terabajtów danych, a tym samym
wkroczenie do świata Big Data, technologii informacji,
uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Dzięki
tym działaniom wiemy już o specyficzności mikrobiologicznej miast, krajów czy kontynentów, otrzymując
ich swoiste „odciski palców”. Dalsze analizy bioinformatyczne pozwalają na wykrycie nowych, dotychczas
nieopisanych składników świata ożywionego, poznanie
mikrobiologicznej skali incydentów środowiskowych
oraz poszukiwanie obecności patogenów antybiotykoopornych. Mają również zastosowanie w kryminalistyce
do wykrywania sprawców zbrodni.

są próbki w postaci wymazów pobranych za pomocą
patyczka z miejsc takich jak biletomaty czy przystanki
komunikacji publicznej. Dane zebrane w tym dniu pozwolą na stworzenie charakterystyki Krakowa, a poprzez
to identyfikację jedynie na podstawie żyjących w nim organizmów. W obliczu pandemii SARS-CoV-2 badacze,
wykorzystując swoje doświadczenie, zaangażowali się
w przedsięwzięcie monitorujące skażenie Krakowa wirusem SARS-CoV-2. Od połowy marca monitorowano
dwadzieścia punktów w Krakowie, które zostały wybrane na podstawie analizy procesów migracji ludzi. W wielu miejscach został wtedy zidentyfikowany materiał
genetyczny wirusa. Wydaje się jednak, że dezynfekcja
miejsc publicznych przez odpowiednie służby, a także
stosowanie dystansu społecznego oraz innych środków
ograniczenia transmisji przyniosły efekty i w kolejnych
badaniach z przełomu maja i czerwca obecności wirusa
już nie stwierdzono.

W 2020 roku Kraków został włączony do corocznego,
ogólnoświatowego projektu Global City Sampling Day,
w którym w tym samym dniu na całym świecie zbierane

i
Badania prowadzone przez Grupę Badawczą Bioinformatyki
z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ pod kierownictwem
dr. hab. inż. Pawła Łabaja wpisują się w inicjatywę MetaCoV – globalny projekt badania obecności wirusa w przestrzeni miejskiej
koordynowany przez The MetaSUB International Consortium.
Dodatkowo Grupa Badawcza Bioinformatyki wraz z ViroGenetics – Laboratorium Wirusologii BSL3 i Laboratorium ds. Badań nad Zmiennością Genomu Ludzkiego MCB UJ współpracuje
z miastem Kraków oraz innymi podmiotami w wielu projektach
związanych z monitorowaniem, prewencją i walką z pandemią.

PSZCZOŁY FASZEROWANE
„PUSTYMI KALORIAMI”
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   Michał Filipiak

Na świecie żyje około 20 tysięcy gatunków pszczół, a w Polsce blisko 500. Większość z nich
prowadzi samotnicze życie i nie produkuje miodu. O dzikich pszczołach wiemy bardzo mało.
Na przykład nie rozumiemy roli, jaką poszczególne składniki diety odgrywają w rozwoju,
wzrostu, zdrowia i kondycji tych owadów.
Praca wykonywana przez pszczoły przynosi rocznie prawie 700 miliardów złotych zysku w skali całego świata
(kwota zbliżona do dwuletnich dochodów całego państwa polskiego). Szacuje się, że to 9,5% całego zysku
wynikającego z produkcji rolnej na świecie. Co więcej,
zgodnie z obecną wiedzą około 80% dzikich gatunków
roślin oraz 75% gatunków uprawnych potrzebuje zapylaczy do produkcji nasion i owoców (zapylaczami poza
najbardziej znanymi pszczołami i motylami jest na przykład ogromna liczba much, chrząszczy czy pluskwiaków,
ale też ptaki, nietoperze i inne kręgowce).
Owady zapylające, w tym kilkaset gatunków dzikich
pszczół żyjących w Polsce, korzystają z bogatej stołówki,
której specjalnością jest nektar i pyłek serwowany przez
drzewa, krzewy oraz inne rośliny kwitnące. Nektar daje
zapylaczom energię niezbędną do wszelkich aktywności. Pyłek wykorzystywany jest jako materiał budulcowy,
z którego potomstwo pyłkożernych owadów formuje
własne organizmy. Jednak aby ukształtować zdrową
pszczołę, potrzebny jest pokarm wysokiej jakości.
Dieta jednorodna – niskiej jakości czy bogata w substancje szkodliwe – szkodzi pszczołom, co może prowadzić
do wymierania całych ich populacji. Mechanizm działania jest dokładnie taki sam, jak w przypadku „diety
śmieciowej” u człowieka. Wyobraźcie sobie osobę przez
całe życie jedzącą wyłącznie pączki. Czy jest to osoba
zdrowa? Oczywiście, że nie, a w związku z nieodpowiednim funkcjonowaniem organizmu dodatkowo narażona na szkodliwe działanie różnych innych czynników. Możecie powiedzieć, że jedzenie samych pączków
to sytuacja ekstremalna, która w rzeczywistości nie zaistnieje. W takim razie zastanówcie się jak to jest, kiedy
pszczołom oferujemy wyłącznie rośliny „miododajne”,
czyli takie, które produkują nektar dostarczający kalorie
i nic ponad to.
Z kolei dieta zróżnicowana zapewnia odpowiedni bilans
składników odżywczych i łagodzi negatywne działanie
substancji szkodliwych, takich jak trujące środki ochrony
roślin (pestycydy). Z dużym prawdopodobieństwem pokarm produkowany przez różne gatunki roślin dostarcza
składników odżywczych w niejednakowych proporcjach.
Te proporcje często są dla pszczoły nieodpowiednie (porównując to do sytuacji codziennych, wyobraźmy sobie
jedzenie samych przetworzonych produktów bez odpowiedniej porcji świeżych warzyw i owoców). Dlatego
dostęp do zróżnicowanej palety pokarmowej, oferowanej przez różne gatunki roślin, może być kluczowy dla

utrzymania dobrej kondycji, zdrowia, różnorodności
i liczebności dzikich pszczół.
Spadek różnorodności roślin uważa się za jedną z przyczyn obserwowanego na świecie spadku liczebności
i różnorodności owadów zapylaczy. Obecnie próbuje
się zahamować wymieranie tych owadów głównie przez
ograniczanie stosowania pestycydów oraz starając się
poprawić jakość bazy pokarmowej. Jedną z bezpośrednich przyczyn wymierania może być brak zbilansowanej diety, jednak wiedza na temat bilansowania diety
zapylaczy, w tym dzikich pszczół, jest uboga.
Wiadomo, że pszczoły są zdrowsze w środowiskach o różnorodnej florze, oferujących bogatą dietę. Jednak do tej
pory nie są znane przyczyny tej zależności. Czy określone gatunki pszczół wymagają zdefiniowanych proporcji
substancji odżywczych w diecie? Czy różne gatunki roś
lin oferują pokarm o różnych proporcjach tych składników? Odpowiedź na te i podobne pytania rzuci światło
na obserwowaną zależność pomiędzy różnorodnością
flory a kondycją i zdrowiem różnych gatunków pszczół.
Badania prowadzone na UJ mają na celu ustalenie listy
substancji odżywczych pełniących kluczową rolę w bilansowaniu diety dzikich pszczół. Ustalone zostaną również
optymalne proporcje tych substancji w diecie różnych gatunków pszczół. To ważna informacja, którą można wykorzystać w praktyce, podejmując działania poprawiające bazę pokarmową pszczół, co zapewni odpowiednią
jakość pokarmu dla pszczół w miastach lub tam, gdzie
zanikają gatunki roślin produkujące pokarm wysokiej
jakości. Dlatego naukowcy stworzą mieszanki kwiatów
zapewniające pszczołom odpowiednią dietę.

i
dr Michał Filipiak
Instytut Nauk o Środowisku
Wydział Biologii UJ
W ciągu najbliższych lat te badania będą finansowane w ramach
dwóch projektów: 1. „Ekologia odżywiania pszczołowatych: bilansowanie popytu i podaży materii do budowy ciała w kontekście
różnorodności i składu gatunkowego flory” – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus17
(kierownik: Michał Filipiak, rozpoczęcie 30.10.2020). 2. NutriB2
https://nutrib2.project.uj.edu.pl/start – projekt międzynarodowy
finansowany w ramach konkursu biodivERsA.
Poza tym uczestniczymy w opracowywaniu kompleksowych narzędzi nowej generacji do opieki nad hodowlą pszczoły miodnej i do
zarządzania pasieką. Te prace są prowadzone w projekcie B-GOOD
finansowanym w ramach programu Horyzont 2020: https://b-good-project.eu/about.

KOMÓRKI,
KTÓRE MAJĄ MOC
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   Elżbieta Karnas

Kilka słów o komórkach macierzystych i tym, co je wyróżnia spośród pozostałych typów
komórek budujących nasz organizm. Przyjrzymy się temu, jaki potencjał drzemie w tych komórkach oraz w jaki sposób można go w praktycznie wykorzystać – zaczynając od medycyny,
a kończąc na produkcji burgerów…
Komórki macierzyste – pewnie wielu z nas o nich słyszało, ale niewiele osób spoza środowiska naukowego wie,
czym tak naprawdę są i gdzie się znajdują. To żadna
magia ani wytwór laboratoryjny szalonych naukowców –
tak naprawdę ma je każdy z nas! Mało tego, bez cienia
wątpliwości można stwierdzić, że to właśnie dzięki nim
żyjemy. Jak to możliwe? Aby lepiej to zrozumieć, przyjrzyjmy się bliżej cechom, które czynią tę grupę komórek
naszego organizmu tak wyjątkową.
W naszym ciele znajduje się wiele typów wyspecjalizowanych komórek, które budują różne tkanki i organy.
Komórki te nie są jednak nieśmiertelne: część z nich
umiera po prostu po wypełnieniu swojej misji, a część
w wyniku procesów patologicznych toczących się w naszym ciele, na przykład urazów lub chorób. I właśnie
wtedy z pomocą przychodzą komórki macierzyste.
Choć stanowią one bardzo rzadką populację komórek,
są zdolne nie tylko do ciągłego odtwarzania swojej puli
(tak zwanej samoodnowy), ale także do przekształcania
się w inne typy komórek bardziej dojrzałych, które następnie wchodzą w skład naszych tkanek – ten proces
nazywamy różnicowaniem. W ten sposób możliwa jest
ciągła wymiana „zużytych” lub uszkodzonych komórek
i zastępowanie ich nowymi. Doskonałym przykładem
są tak zwane komórki macierzyste krwiotwórcze, obecne
między innymi w szpiku kostnym, gdzie stanowią jedynie ułamek procenta wszystkich komórek, a mimo to są
w stanie nieustannie produkować składniki komórkowe
krwi z prędkością setek tysięcy na sekundę!
Nic dziwnego, że ten ogromny potencjał różnych typów komórek macierzystych próbuje się wykorzystywać
we współczesnej medycynie jako narzędzie do regeneracji uszkodzonych tkanek i wspierania naturalnych procesów naprawczych organizmu. W tym celu naukowcy
izolują komórki macierzyste z różnych tkanek, namnażają je w warunkach laboratoryjnych, a następnie podają je pacjentom cierpiącym na rozmaite schorzenia, aby
w ten sposób poprawić ich stan i komfort życia. Ponadto

naukowcy starają się łączyć innowacyjne rozwiązania
z zakresu biologii molekularnej oraz inżynierii biomateriałowej w taki sposób, aby móc zwiększyć potencjał
biologiczny i proregeneracyjny tych komórek.
Mało tego, we współczesnej medycynie wykorzystuje się
nie tylko potencjał komórek macierzystych do namnażania się (tak zwanej proliferacji) i różnicowania w inne
typy komórek, ale także ich aktywność wydzielniczą.
Udowodniono bowiem, że są one zdolne do uwalniania
ze swojej powierzchni aktywnych biologicznie czynników, w tym tak zwanych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych. Są to otoczone fragmentem błony komórkowej
nanostruktury, które mogą zawierać informację biologiczną w postaci między innymi białek oraz kwasów nukleinowych. Co szczególnie istotne, pęcherzyki te mogą
przenosić swoją zawartość do innych komórek, wpływając tym samym na ich funkcje. Dzięki temu stanowią
interesującą alternatywę dla terapii komórkowej jako
potencjalne czynniki terapeutyczne.
Na koniec ciekawostka: komórki macierzyste coraz
częściej próbuje się wykorzystywać również w innych,
bardziej przyziemnych obszarach życia. Interesującym
przykładem jest użycie potencjału tych komórek do proliferacji i różnicowania, w celu otrzymania w warunkach
laboratoryjnych mięsa dla celów spożywczych, które
następnie służy do produkcji burgerów (i to podobno
całkiem smacznych)! Zatem kto wie, w jakich jeszcze innych praktycznych zastosowaniach komórki macierzyste
pokażą swoją moc – niech będzie ona z nami!

i
Badania realizowane są przez grupę badawczą kierowaną przez
prof. dr hab. Ewę Zubę-Surmę w Zakładzie Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz w Małopolskim
Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach projektu BioMiStem finansowanego przez
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (projekt nr STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017).

CORAZ CIEPLEJ,
CORAZ MNIEJ DZIKIEJ PRZYRODY,
CORAZ WIĘCEJ
MARNOWANEJ ŻYWNOŚCI
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   Paulina Kramarz

Obecnie jesteśmy świadkami masowego wymierania owadów, które są kluczowym gatunkiem w wielu ekosystemach: zapylają rośliny, są pokarmem dla ptaków i innych gatunków,
a także uczestniczą w procesach obiegu materii i energii. Jedną z przyczyn ich wymierania
jest rolnictwo przemysłowe.
Dominujący system rolny, czyli rolnictwo przemysłowe,
opiera się na wielkoobszarowych monokulturach oraz
fermach przemysłowych. Takie użytkowanie ziemi rolnej jest źródłem nadmiernej emisji gazów cieplarnianych,
prowadzi do wylesiania oraz przyczynia się do masowego wymierania gatunków. Jednocześnie głównym celem
rolnictwa przemysłowego nie jest dostarczenie żywności,
a jedynie osiąganie korzyści finansowych, co w efekcie
generuje nadwyżki żywności w najbogatszych krajach.
Zajmuje ono 70% zasobów rolnych, żywiąc jedynie 30%
ludzkości, przy czym rolnictwo odpowiada za zatrważające dane: 70% spadku bioróżnorodności w ekosystemach lądowych, 80% spadku powierzchni lasów. Obok
spalania paliw kopalnianych jest też źródłem gazów
cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan czy
też podtlenek azotu. Rosnące stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze prowadzą zaś do wzrostu średniej
temperatury na Ziemi, czyli globalnego ocieplenia oraz
powiązanego z nim coraz częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany,
susze czy powodzie.
Rolnictwo dpowiada aż za 29% całkowitej emisji gazów
cieplarnianych. W roku 1960 stężenie samego dwutlenku węgla wynosiło 310 ppm (ang. parts per million, liczba części na milion), obecnie znajduje się na poziomie
34% wyższym (416 ppm), a doliczając inne gazy cieplarniane – 500 ppm. Przy stężeniu 550 ppm średnia
temperatura na Ziemi wzrośnie o 3°C, co – w połączeniu z trwającym ciągle wylesianiem – będzie oznaczało
katastrofalne skutki dla wszystkich organizmów żywych,
również ludzi. Nasilą się zarówno susze, jak i powodzie,
a kolejne tereny będą zbyt gorące, by nadawać się do
zamieszkania.
Omawiany spadek bioróżnorodności oraz wylesiania
wynika przede wszystkim z nadprodukcji mięsa oraz innych pochodzących od zwierząt hodowlanych artykułów,
takich jak mleko i jego przetwory oraz jaja. Wszystkie
tereny rolnicze stanowią około połowy całkowitej powierzchni możliwej do zamieszkania. Aż 77% z tego
obszaru to ziemie przeznaczane na ten cel, przy czym

spożycie mięsa i nabiału dostarcza zaledwie 33% zapotrzebowania na białko i 17% zapotrzebowania na energię całej ludzkiej społeczności. Resztę zaspokaja żywność
roślinna (co oznacza, że jest ona zdecydowanie efektywniejsza jako pożywienie dla ludzi). Aż 90% zwierząt hoduje się w systemie ferm przemysłowych, który wymaga
ogromnych obszarów do wyprodukowania paszy dla
nich, czyli wielkoobszarowych monokultur. Taki sposób
hodowli prowadzi do wytwarzania dużych ilości taniego
mięsa i nabiału, spożywanych przede wszystkim w bogatszych krajach i regionach, takich jak USA, Europa,
Australia i Oceania, a także w coraz większym stopniu
Chiny. Tego typu działania prowadzą do nadkonsumpcji
mięsa i nabiału. Dietetycy wskazują na to, że tygodniowo porcja mięsa dla dorosłej osoby powinna wynosić
maksymalnie 0,5 kg, natomiast w samej Polsce sięga ona
1,5 kg, czyli trzy razy więcej. Niska cena oraz wysoka dostępność mięsa i nabiału prowadzi też do jego marnowania, również na poziomie konsumenckim – na przykład
w Polsce wyrzuca się 47% wędlin. Jednocześnie składniki paszy, takie jak soja, uprawiane są w biedniejszych
krajach, często na terenach po wyciętych i wypalonych
lasach, do których należy także Puszcza Amazońska.
Oznacza to również, że zamiast produkować żywność
na własne potrzeby, kraje te eksportują soję na paszę używaną do niepotrzebnego, bo nadmiernego wytwarzania mięsa i nabiału. Taka nierówność w systemie całego
świata w wytwarzaniu i dystrybucji żywności służy jednemu celowi – generowaniu zysków dla koncernów spożywczych oraz biochemicznych. Te ostatnie dostarczają
między innymi pestycydów oraz nawozów sztucznych,
niezbędnych do uprawy wielkoobszarowych monokultur.
Dlatego właśnie konieczna jest zmiana zarówno systemu
wytwarzania żywności, jak i jej lepsza organizacja oraz
dystrybucja.

i
dr hab. Paulina Kramarz
profesora nadzwyczajna UJ
Instytut Nauk o Środowisku
naukadlaprzyrody.pl
Więcej informacji dotyczących globalnego ocieplenia można znaleźć na stronie naukaoklimacie.pl.
Cytowane dane pochodzą z okresu 2015–2020.

DANIO PRĘGOWANY:
MAŁA RYBKA
O WIELKIM POTENCJALE

   Krzysztof Rakus, Tomasz Prajsnar, Magdalena Widziołek, Magdalena Chadzińska
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Danio pręgowany (Danio rerio) to niewielka, egzotyczna rybka z rodziny karpiowatych, która
hodowana jest przez akwarystów w celach hobbystycznych, a jednocześnie od około 40 lat
robi zawrotną karierę w badaniach biomedycznych. Danio znalazł zastosowanie w nauce
jako organizm modelowy, czyli gatunek, z wykorzystaniem którego można badać przebieg
różnych procesów biologicznych, zachodzących także w organizmie człowieka. Jego zalety
to łatwość hodowli, przezroczyste larwy, szybki rozwój i krótki czas osiągnięcia dojrzałości
płciowej, a przede wszystkim w całości zsekwencjonowany genom oraz rozwój odpowiednich
technik biologii molekularnej pozwalających na stworzenie licznych mutantów i linii trans
genicznych. Wszystkie te cechy sprawiły, że danio pręgowany jest obecnie drugim po myszy najbardziej popularnym organizmem modelowym. Wykorzystuje się go między innymi w badaniach embriologicznych, genetycznych, neurobiologicznych, farmaceutycznych,
toksykologicznych i immunologicznych. Od kilku lat model danio stosowany jest również
w badaniach prowadzonych w Zakładzie Immunologii Ewolucyjnej Instytutu Zoologii i Badań
Biomedycznych Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Biolodzy z UJ używają danio między innymi w badaniach nad rozwojem reakcji odpornościowej w odpowiedzi na infekcje wirusowe, w tym infekcje wywoływane
przez wirusy stanowiące duże zagrożenie dla światowej
akwakultury (takie jak tilapia lake virus). Przy użyciu danio przyglądają się także interakcjom komórek układu
immunologicznego z bakteriami, również tym wywołującym choroby człowieka i opornym na antybiotyki.
Pod tym kątem badane są na przykład rozpowszechniony i groźny gronkowiec złocisty czy wywołujące paradontozę bakterie Porphyromonas gingivalis. W tym ostatnim
przypadku naukowcy sprawdzają, czy bakterie te mogą
przedostawać się do krwi, a następnie do mózgu i powodować procesy neurodegeneracyjne o podłożu zapalnym,
a co za tym idzie – przyczyniać się do rozwoju choroby
Alzheimera.
Danio znajduje także zastosowanie w badaniach nad
wpływem hormonów i neuroprzekaźników na układ odpornościowy. Naukowcy z UJ sprawdzają między innymi, jak stres wpływa na odporność ryb, w tym aktywność

ich białych krwinek (leukocytów), chroniących organizm
przed infekcjami. Badają także, jak odporność ryb zmienia się w cyklu dobowym i w zależności od tego, w jakich
warunkach świetlnych są one przetrzymywane. Badania
te w przyszłości mogą pozwolić na zaprojektowanie nowych strategii hodowli ryb, w których minimalizacja stresu i właściwy dobór warunków przetrzymywania zwierząt, w tym warunków świetlnych, pozwoli na optymalne
funkcjonowanie ich układu odpornościowego.
Dzięki tej małej rybce możliwe jest prowadzenie badań
na wielu poziomach: molekularnym, komórkowym oraz
populacyjnym. W ten sposób naukowcy są w stanie poznać czynniki wirulencji, czyli cząsteczki drobnoustrojów, które są odpowiedzialne za rozwój choroby, a także
mechanizmy odpowiedzi immunologicznej na poszczególne drobnoustroje, co w przyszłości może doprowadzić do powstania nowych terapii pomocnych w walce
z zakażeniami.

i
dr Krzysztof Rakus, dr Tomasz Prajsnar, dr Magdalena Widziołek,
prof. dr hab. Magdalena Chadzińska
Zakład Immunologii Ewolucyjnej
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Wydział Biologii UJ
Badania prowadzone są we współpracy z zespołem Profesora Jana
Potempy z Zakładu Mikrobiologii Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii UJ.

WIRUSY KONTRA
LEKOOPORNE BAKTERIE

   Rafał Mostowy
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Zespół dr. hab. Rafała Mostowego w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ używa bio
informatyki do badania wirusów bakteryjnych – fagów. Rekonstruując ich ewolucję za pomocą modeli komputerowych, możemy zrozumieć, jak fagi przechytrzają bakterie i skutecznie
je zabijają, a analizując miliony białek fagów – znaleźć nowe, nieznane nam dotychczas leki
antybakteryjne.
Bakterie i ich wirusy, fagi, od prawie czterech miliardów lat pozostają w nieustannym wyścigu ewolucyjnym.
Bakterie ciągle ewoluują, żeby opierać się wirusom, a te
z kolei ciągle ewoluują, żeby nadążać za zmieniającymi
się bakteriami. Tak jak tysiące milionów lat wzajemnej
ewolucji pozwoliło wirusom wyrobić sobie ogromne
doświadczenie w przeróżnych sposobach na infekowanie i zabijanie bakterii, tak bakterie posiadają równie
ogromne doświadczenie w sposobach uodparniania
się na infekcje.
O tym, jak takie doświadczenia mogą być przydatne
dla ludzkości, głośno było w zeszłym roku, gdy Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny została przyznana
za „nożyczki molekularne”, czyli metodę modyfikacji
genomu CRISPR-Cas. Metoda ta została przez niektórych okrzyknięta największym i najbardziej kontrowersyjnym medycznym odkryciem w historii ludzkości.
Narzędzie to jest niczym innym jak bakteryjną bronią
do walki z fagami. Niektóre bakterie mają zakodowane
w genomie krótkie sekwencje genetyczne, które pomagają im rozpoznawać wirusy. Gdy wirus dostaje się do
komórki bakteryjnej, ta bardzo szybko uruchamia „nożyczki”, precyzyjnie tnąc wirusa na części. W ostatnich
latach zidentyfikowaliśmy kilkanaście innych, potencjalnie ciekawych systemów bakteryjnych, których mikroby używają do walki z wirusami. Może się okazać,
że CRISPR-Cas to wierzchołek góry lodowej nowych
narzędzi medycznych.
Podczas gdy wykorzystanie doświadczenia bakterii
w walce z fagami to głównie kwestia ostatnich dwóch
dekad, doświadczenia fagów w zabijaniu bakterii wykorzystujemy już – z różnymi skutkami – od ponad 100 lat.
Na początku XX wieku zauważono, że sama woda środowiskowa, z której izolowano bakterie w laboratorium,
posiada właściwości antybakteryjne. Później okazało się,
że dzieje się to dzięki obecności w wodzie fagów mających zdolność zabijania komórek bakteryjnych. Fagi
szybko stały się przedmiotem badań nad sposobem leczenia infekcji bakteryjnych, zwanym fagoterapią. Ponieważ jednak jej skuteczność była bardzo zróżnicowana,
a niedługo później odkryto penicylinę, na kilkadziesiąt
lat prawie cały świat zapomniał o fagoterapii. Ostatnio
jednak znowu zaczyna się mówić o fagach, ponieważ

bakterie stają się oporne na antybiotyki i coraz częściej
powodują nieuleczalne infekcje. Wizja świata bez skutecznych antybiotyków sprawiła, że badania nad fagoterapią znowu zaczęły się intensywnie rozwijać. Jednak
zastosowanie fagów do walki z bakteriami jest dużo
bardziej skomplikowane, niż może nam się wydawać.
Dlaczego?
Stuletnie doświadczenie w terapeutycznym użyciu fagów, przede wszystkim w krajach byłego Związku Radzieckiego, także w Polsce, pokazało, że fagoterapia
raz działa, a raz nie – jej skuteczność trudno przewidzieć. Dzięki rozwojowi biotechnologii obecnie dużo
lepiej rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Otóż proces
oddziaływania faga z bakterią jest szalenie skomplikowany. Żeby fag mógł skutecznie zabić bakterię, musi
najpierw przyczepić się swoimi „nóżkami” do komórki
bakteryjnej, często przebijając się przez gąszcz różnych
molekuł na jej powierzchni, skutecznie wstrzyknąć swój
materiał genetyczny do środka komórki, potem ominąć
cały arsenał bakteryjnych broni antywirusowych (takich
jak CRISPR-Cas), przejąć kontrolę nad bakterią oraz
zamienić ją w fabrykę cząsteczek wirusowych. Każdy
z tych etapów jest złożony i może źle się skończyć dla wirusa. W efekcie fagi są bardzo wyspecjalizowane i dla danej komórki bakteryjnej istnieje bardzo niewiele wirusów,
które skutecznie mogą dać sobie z nią radę. Do tego różnorodność genetyczna bakterii i wirusów jest ogromna,
a obie strony mają zdolność do szybkich zmian w procesie ewolucji. Dlatego żeby doskonalić się w skutecznym
i przewidywalnym używaniu fagów do leczenia infekcji
bakteryjnych, musimy lepiej zrozumieć zarówno procesy
molekularne ich interakcji, jak i potencjał ewolucyjny
oraz ekologię ich oddziaływań.
W Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ grupa pod
przewodnictwem dr. hab. Rafała Mostowego zajmuje
się badaniem jednego z kluczowych etapów infekcji
faga: oddziaływań nóżek fagowych, oraz zewnętrznych cukrów bakteryjnych. Wiele bakterii powodujących
infekcje kliniczne jest pokryta gęstą warstwą cukrową
zwaną otoczką bakteryjną. Te otoczki często stanowią
osłonę bakterii przeciwko działaniom naszego układu
odpornościowego i sprawiają, że – w pewnych okolicznościach – nieszkodliwe i „dobre” bakterie mogą
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nagle zaatakować pacjenta. Dla faga taka otoczka jest
przeszkodą w infekcji, dlatego wirusy wyewoluowały
białka i enzymy, które potrafią rozkładać cukry. Jednak
zarówno fagi, jak i cukry bakteryjne są niesamowicie
różnorodne, a my nadal niewiele wiemy o ich interakcji. Dlatego scharakteryzowanie tej różnorodności oraz
zrozumienie procesów ewolucyjnych, które do nich prowadzą, jest ważne, jeżeli chcemy nauczyć się, jak używać
fagów do leczenia infekcji bakteryjnych.
Badacze z grupy genomiki mikrobów z Małopolskiego
Centrum Biotechnologii używają komputerów do badań tych interakcji. Skupiają się na bakteriach z gatunku Klebsiella pneumoniae, których lekooporne szczepy
zaczynają być zmorą szpitali na całym świecie, w tym
i w Polsce. Analizując setki tysięcy genomów fagowych
oraz tysiące genomów bakterii, naukowcy są w stanie

porównać mnóstwo kombinacji odpowiednich białek
fagowych oraz bakteryjnych i przewidzieć, które białka
rozpoznają które cukry. Grupa badawcza planuje przy
współpracy z innymi grupami doświadczalnymi przetestować hipotezy wygenerowane za pomocą komputerów
i wyizolować enzymy przeciwko konkretnym cukrom.
Z jednej strony takie badania pozwolą zidentyfikować
nieznane dotychczas „enzybiotyki”, czyli nowe klasy
leków pochodzenia wirusowego, których w przyszłości
będzie można używać przeciwko bakteriom. Z drugiej –
analiza procesów ewolucyjnych zachodzących w białkach wirusowych pomoże badaczom lepiej zrozumieć,
jak zmiany w cukrach i białkach wpływają na sukces
infekcji faga, a w konsekwencji, jak lepiej używać fagów do leczenia infekcji opornych na wszystkie znane
antybiotyki.

i
Badania pod przewodnictwem dr. hab. Rafała Mostowego są finansowane dzięki Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
Narodowego Centrum Nauki oraz European Molecular Biology
Organisation (EMBO).

BO DO TANGA TRZEBA…
BIAŁEK I LIPIDÓW

69   

   Agnieszka Polit

Jak to możliwe, że informacja z otoczenia przenika do wnętrza komórki w czasie krótszym
niż sekunda? W jaki sposób spośród ogromnej liczby różnorodnych cząsteczek chemicznych znajdujących się w jej otoczeniu komórka potrafi rozpoznać te, które są dla niej istotne?
Na te oraz inne pytania próbuje odpowiedzieć zespół naukowców pracujący pod kierunkiem
dr Agnieszki Polit z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
Receptory błonowe są kluczowymi cząsteczkami zaangażowanymi w procesy rozpoznawania sygnału i przekazu informacji. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią
receptory sprzężone z białkami G, nazywane GPCR
(ang. G protein-coupled receptors). Są one obecne nie tylko
w układzie nerwowym, ale również w prawie każdej komórce naszego ciała, a ponad połowa z nich wykazuje
potencjalne znaczenie dla przemysłu farmaceutycznego.
U człowieka występuje kilkadziesiąt różnych receptorów
GPCR oraz kilkanaście podtypów białek G.
GPCR-y to duże, wyspecjalizowane białka osadzone
w błonach komórek, których jedna część „wystaje” poza
komórkę, a druga zanurza się w cytoplazmie. Dzięki takiej budowie receptory GPCR stanowią doskonały łącznik pomiędzy światem na zewnątrz komórki a wyspecjalizowanymi „wykonawcami” w jej wnętrzu. Pojawienie
się cząsteczek sygnałowych, którymi mogą być zarówno
związki chemiczne (przekaźniki, takie jak dopamina, serotonina, melatonina czy neuropeptyd Y), jak i czynniki
fizyczne (np. światło), natychmiast zapoczątkowuje kaskadę zdarzeń, dzięki którym komórka może się przystosować do zmieniających się warunków, uruchomić produkcję potrzebnych w danych okolicznościach substancji
czy wreszcie przekazać ważne informacje do innych
komórek i tkanek. Pierwszym elementem wspomnianej kaskady jest aktywacja przez pobudzony receptor
wewnątrzkomórkowego białka G określonego podtypu.
Zaktywowane białko G oddziałuje z kolejnymi białkami,
dzięki czemu informacja z otoczenia zewnętrznego dociera do właściwych „wykonawców”.
Zgodnie z modelem płynnej mozaiki zaproponowanym
w 1972 roku przez S. Jonathana Singera i Gartha Nicholsona błonę komórkową przez długi czas przedstawiano jako dwuwymiarowe „morze” lipidów (tłuszczów),
w którym pływają równomiernie rozmieszczone „góry
lodowe”, czyli białka. Obecnie dzięki rozwojowi różnych
technik eksperymentalnych pozwalających zajrzeć w ten
nanoświat wiemy, że rozkład białek i lipidów w błonach
nie jest jednorodny. Jednak szczegóły dotyczące organizacji i wzajemnych oddziaływań tych dwóch grup związków, choć istotne, nadal nie są do końca jasne.

Badania prowadzone w Zakładzie Biochemii Fizycznej
pod kierownictwem dr Agnieszki Polit koncentrują się
na wnikliwym poznaniu i zrozumieniu tego niezwykle
finezyjnego systemu, a w szczególności relacji między receptorami GPCR, ich białkami efektorowymi (czyli między innymi białkami G związanymi z błoną po stronie
wewnątrzkomórkowej) i określonymi lipidami. Naukowcom udało się dowieść, że w błonach komórkowych powstają wyspecjalizowane platformy sygnalizacyjne, które – jeszcze zanim w otoczeniu zewnętrznym pojawi się
cząsteczka sygnałowa – sprzyjają integracji i oddziaływaniu określonych receptorów z określonym typem białka
G. Specyficzna relacja pomiędzy receptorem a białkiem
G prowadzi do wybiórczego działania cząsteczki sygnałowej, nie tylko na bardzo określone cząsteczki receptora, ale również na zgromadzone wokół niego konkretne
białka efektorowe. W konsekwencji uruchamiane zostają
ściśle zdefiniowane ścieżki sygnałowe. To z jednej strony
wyjaśnia, dlaczego odpowiedź ze strony komórki może
nastąpić w bardzo krótkim czasie od pojawienia się w jej
otoczeniu sygnału, a z drugiej – dlaczego ten sam sygnał
może wywołać w komórce odmienne reakcje.
Dodatkowo grupie dr Polit udało się zidentyfikować
czynniki odpowiedzialne za swoiste kierowanie wybranych białek efektorowych i receptorów GPCR
do konkretnych rejonów błony komórkowej. Do tych
czynników należą między innymi określone sekwencje
aminokwasowe w cząsteczce receptorów, rodzaj lipidów
występujących w błonie oraz rodzaj tak zwanych kotwic
lipidowych, czyli związków przyłączonych do białek G.
Zbadanie i zrozumienie na poziomie cząsteczkowym
tak podstawowego procesu, jak przekaz sygnału, w tym
roli pełnionej przez zawarte w błonie komórkowej lipidy, są istotne nie tylko ze względów poznawczych, lecz
także medycznych, gdyż z czasem powinno umożliwić farmakologiczną interwencję w liczne schorzenia
o patogenezie związanej z receptorami GPCR.

i
Badania dotyczące wzajemnych powiązań między receptorami
GPCR, białkami G i lipidami są prowadzone są w Zakładzie Biochemii Fizycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
UJ w ramach projektu zatytułowanego „Wpływ domen błonowych na oddziaływania białek G z lipidami” (kierowanego przez
dr Agnieszkę Polit; OPUS 12, 2016/23/B/NZ1/00530).

NAUKI
HUMANISTYCZNE
I SPOŁECZNE

BADANIA STYLOMETRYCZNE –
CZYLI JAK WYLICZYĆ
AUTORSTWO TEKSTU?
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   Jan Rybicki, Michał Choiński

Już od kilku dekad widzimy rosnące znaczenie badań cyfrowych w humanistyce oraz stopniowe zacieranie się dawnych podziałów na nauki ścisłe i humanistyczne. Stylometria mocno
wpisuje się w tę tendencję. Jest to metoda badawcza, która pozwala na ustalenie podobieństw
i różnic między tekstami nie za pomocą tradycyjnego, „ludzkiego” czytania, ale poprzez analizę statystyczną ilościowych cech językowych, takich jak długości zdania, zróżnicowanie
słownictwa czy częstości słów. Właśnie częstości słów – i to słów występujących najczęściej,
więc i najmniej „znaczących”, takich jak zaimki, przyimki czy czasowniki posiłkowe – okazują się szczególnie przydatne przy ustalaniu autorstwa, wykrywaniu plagiatu lub ustalaniu
chronologii tekstów.

Słowa jak linie papilarne w tekście

Idea ustalania autorstwa tekstu na podstawie frekwencji najczęstszych słów może wydawać się nieintuicyjna.
W końcu wszyscy doceniamy kunszt pisarski ulubionych autorów nie za te najczęściej pojawiające się słowa,
na których dystrybucję rzadko zwraca się uwagę przy
lekturze, ale za to, jak pisarze i pisarki budują fabułę, jak
używają ironii czy konstruują kwieciste metafory. Jednak badania statystycznie pokazują, że to właśnie w tych
najprostszych, a zatem najczęstszych słowach i w ich frekwencjach znaleźć można dowód na to, że dany tekst
został napisany przez konkretną autorkę lub konkretnego autora. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że to właśnie
zaimki czy partykuły przekładają się na indywidualny
sposób budowania zdań czy perspektywę obecną w tekście, mechanizm działania stylometrii stanie się bardziej
zrozumiały. Dla wielu czytelników kwestie rozpoznania
sygnału autorskiego mają charakter intuicyjny – to „odczucia” związane z tym, że teksty różnych autorów
czyta się nieco inaczej. Stylometria wprowadza do tych
subiektywnych odczuć element matematycznego obiektywizmu. Jednak obecnie do przeprowadzenia zaawansowanych badań stylometrycznych potrzebna jest duża
moc obliczeniowa komputerów i analiza zależności
w tekście, które są niewidoczne i niewykrywalne dla
ludzkiego czytelnika. Właśnie dlatego stylometryczne poszukiwanie sygnału autorskiego często porównywane jest do poszukiwania linii papilarnych w tekście.
Nieodzownym elementem badań stylometrycznych
są wizualizacje dokonywanych wyliczeń. Jednak na algorytmach obliczeniowych badania się nie kończą,
bowiem ciągi częstości setek słów trudno efektywnie
interpretować. Dlatego też niejako „tłumaczy się” przeprowadzane obliczenia na grafiki. Takie obrazowanie
matematycznych zależności pomiędzy tekstami pozwala
lepiej zobrazować badane problemy i zrozumieć powiązania między całymi grupami tekstów. Szczególnie interesujące i czytelne obrazowania układu podobieństw

oraz różnic między tekstami uzyskuje się za pomocą tak
zwanej analizy sieci społecznych – jak na przykład na załączonym wykresie, na którym teksty Orzeszkowej, Prusa
i Sienkiewicza tworzą wyraźnie zarysowane grupy autorskie. Oczywiście można się zastanawiać, co sprawia,
że Orzeszkowa bardziej odróżnia się od obu panów niż
oni dwaj od siebie…
To jednak nie wszystko: taka sama analiza szczególnie
dobrze wykrywa ewentualną ewolucję cech stylometrycznych danego autora; widać to z kolei na załączonym wykresie twórczości Charlesa Dickensa, którego
teksty niemal idealnie układają się w ciąg chronologiczny,
w tym przypadku od lewej (teksty wczesne) do prawej
(teksty ostatnie).

Literackie śledztwa

Skoro więc stylometria tak dobrze wskazuje autorstwo
czy chronologię tekstu, nic dziwnego, że stosowana jest
w różnego rodzaju „śledztwach” literackich. Ciekawy
przykład stanowi przypadek Harper Lee, amerykańskiej
pisarki urodzonej w 1926 roku w Alabamie. Lee znana
jest czytelnikom przede wszystkim jako autorka powieści Zabić drozda, uhonorowanej w 1960 roku Nagrodą
Pulitzera. Książka ta zaliczana jest zwykle do klasyki
współczesnej literatury amerykańskiej.
Pomimo popularności, jaką zyskał debiut Lee, pisarka nigdy nie napisała żadnej innej książki, stroniła też
od wystąpień publicznych. Nic więc dziwnego, że informacja, iż w 2015 roku na światło dziennie wyszedł maszynopis książki Idź, postaw wartownika, napisanej przez
Harper Lee, zelektryzowała czytelników na całym świecie. W istocie Idź, postaw wartownika to powieść zaproponowana przez młodziutką Lee wydawnictwu Lippincott,
które – w osobie doświadczonej redaktorki Tay Hohoff –
zasugerowało zmianę czasu akcji, odmłodzenie głównej
bohaterki i uczynienie z pobocznego wątku procesu
sądowego centralnego konfliktu akcji. Nic dziwnego,
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że pojawiły się najróżniejsze przypuszczenia co do autorstwa obu wersji. Czy Lee napisała ostateczną wersję maszynopisu, którą znamy jako Zabić drozda, całkiem sama?
Czy część autorstwa tekstu nie powinna być przypisana
Tay Hohoff? A może i przyjacielowi z dzieciństwa Harper Lee, Trumanowi Capote, który czasem (a czasem
nie) dawał do zrozumienia, że i on maczał palce w pracy
nad ostateczną wersją książki?
W tej sytuacji amerykańska gazeta „The Wall Street
Journal” zwróciła się do krakowskich stylometrów
z prośbą o rozwianie tych wątpliwości. Badania wykazały – można powiedzieć: na szczęście – że Harper
Lee niewątpliwie jest autorką obu tekstów. Na tym jednak sprawa się nie kończy; dalsze analizy, opublikowane w prestiżowym periodyku „Mississippi Quarterly”,
wykazują jednak, że w tekście Zabić drozda pojawia się
oprócz tego dość silny „sygnał” redaktorki. Te ustalenia
są o tyle ciekawe dla historyków literatury, że ostatecznie i w sposób obiektywny wyjaśniają jedne wątpliwości, ale jednocześnie stawiają przed nami kolejne cele
badawcze oraz prowokują do zadawania kolejnych
pytań. Literackie śledztwo trwa.

Krakowscy badacze brali udział w innej, równie głośnej
„aferze” o autorstwo – tym razem w poszukiwaniu, kto
kryje się za pseudonimem poczytnej włoskiej pisarki
Eleny Ferrante. Sprawa stała się szczególnie głośna, gdy
włoski dziennikarz Claudio Gatti poszedł mało eleganckim tropem wypłat honorariów autorskich i wskazał
na Anitę Raję, tłumaczkę literatury niemieckiej z Rzymu. Krakowscy stylometrzy i ich koledzy z innych
krajów, zebrani na seminarium na Uniwersytecie w Padwie w roku 2017, stosując różne, ale znacznie mniej
„inwazyjne”, bo stylometryczne, metody atrybucji autorskiej, orzekli inaczej: Elena Ferrante to w rzeczywistości
włoski pisarz Domenico Starnone, prywatnie… mąż
Anity Raji, która w dodatku od lat pomagała w redakcji
jego własnych utworów – co tłumaczy wyniki śledztwa „bankowego”! Może więc jednak testy Ferrante
piszą razem? Oboje zresztą wciąż zaprzeczają, jakoby
mieli z nimi cokolwiek do czynienia. I znów: śledztwo
literackie trwa.

i
Instytut Filologii Angielskiej UJ jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce zajmujących się badaniami stylometrycznymi i zapewne jedynym, w którym regularnie powstają prace magisterskie z tej dziedziny (na seminarium dr. hab. Jana Rybickiego, prof.
UJ). W ostatnich latach Narodowe Centrum Nauki sfinansowało
już dwa „stylometryczne” projekty grantowe z cyklu OPUS: „Gatunek filmowy a strategie w tłumaczeniu audiowizualnym na przykładzie filmu historycznego” (kierownik: dr hab. Agata Hołobut,
główny wykonawca: dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ i prof. Monika
Woźniak, Uniwersytet La Sapienza w Rzymie) z 2013 roku i „Język osiemnastowiecznych amerykańskich kazań kolonialnych.
Analiza retoryczna i stylometryczna” (kierownik: dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ główny wykonawca: dr hab. Michał Choiński) z 2014
roku. W tym pierwszym projekcie stylometria posłużyła do badania układów podobieństw i różnic w dialogach filmowych; w tym
drugim badano autorstwo, chronologię i cechy języka purytańskich kazań z okresu kolonialnego w Ameryce Północnej. Instytut Filologii Angielskiej UJ jest reprezentowany przez dr hab.
Jana Rybickiego, prof. UJ w finansowanym przez Unię Europejską projekcie COST Action CA16204, „Czytanie na dystans literackiej historii Europy”. W osobie dr. hab. Michała Choińskiego IFA
UJ ma swego przedstawiciela w międzynarodowym projekcie
“Analiza sieciowa i stylometria przestrzenna w badaniach nad
dramatem amerykańskim”, realizowanym we współpracy z uniwersytetem w Poczdamie oraz Staatsbibliothek w Göttingen.
Badania stylometryczne są też ważnym elementem preLABu
„Digital Humanities”, powstającego na naszej uczelni w ramach
Priorytetowego Obszaru Badawczego: Digital World. Rangę krakowskiej stylometrii doceniła Światowa Organizacja Humanistyki Cyfrowej (ADHO), która na miejsce swego dorocznego kongresu
w 2016 roku obrała Uniwersytet Jagielloński.

„RAZ, DWA, TRZY. CZY WSZYSCY MNIE
SŁYSZĄ? CZY WSZYSCY MNIE WIDZĄ?” –
O TYM, ILU RZYMIAN MOGŁO USŁYSZEĆ
MOWĘ WIELKIEGO CYCERONA
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   Kamil Kopij

Zarówno dawni pisarze, jak i współczesne widowiska historyczne często roztaczają przed
nami wizję inspirujących mów wygłaszanych przed tłumem żołnierzy lub zwykłych ludzi.
Na myśl przychodzi choćby przemowa granego przez Russella Crowe’a wodza Maximusa zagrzewająca do boju żołnierzy przed bitwą otwierającą film pt. Gladiator (2000). Mowy te robią
tak wielkie wrażenie, że nieraz sam widz chciałby pomóc bohaterom osiągnąć ich cele. Jeśli
jednak przyjrzeć się im nieco bliżej, zaczynamy zastanawiać się, ilu ludzi spośród zgromadzonego tłumu rzeczywiście mogło usłyszeć, nad czym dokładnie rozwodzili się mówcy. Być
może w rzeczywistości przemówienia takie przypominały raczej parodię Kazania na Górze
z innego filmu – Żywotu Briana (1979), gdzie ludzie stojący z dala od mówcy nie tylko źle
słyszeli i przekręcali jego słowa, ale wręcz zagłuszali go.
Ponieważ przemowy polityczne i militarne odgrywały
ważną rolę w starożytnym Rzymie, interdyscyplinarny
zespół kierowany przez dr. Kamila Kopija z Instytutu
Archeologii UJ postanowił sprawdzić, jak mogło to wyglądać w rzeczywistości. Tylko jak to zrobić, gdy źródła
starożytne zwykle milczą o liczbie słuchaczy, co najwyżej
wskazują, że tłum był wielki lub mały? „Dziś wielkość
zgromadzenia szacują algorytmy na podstawie na przykład zdjęć z drona – tłumaczy kierownik projektu. – Niestety dopóki nie będziemy dysponowali wehikułem czasu,
ta metoda odpada”. Dotąd wszelkie szacunki liczebności
zgromadzonego rzymskiego tłumu oparte były jedynie
na obliczaniu maksymalnej pojemności przestrzeni,
w której wygłaszano mowę. Sposób ten nie sprawdza
się jednak dla dużych założeń, takich jak choćby Forum
Romanum, gdzie zmieścić się mogło 15–30 tysięcy ludzi,
w zależności od gęstości tłumu. Z pewnością nie wszyscy oni mogli słyszeć mówcę na tyle dobrze, by zrozumieć, o czym mówił, zwłaszcza że im większy tłum, tym
głośniej się zachowuje, zagłuszając tym samym mówcę.
„Postanowiliśmy podejść do problemu inaczej, używając
symulacji akustycznych. Aby je przeprowadzić, potrzebujemy trójwymiarowych wirtualnych rekonstrukcji
interesujących nas obiektów, odwzorowujących ich wygląd w starożytności” – wyjaśnia dr Kopij. W ramach
projektu powstają między innymi rekonstrukcje Forum
Romanum w dwóch różnych okresach historycznych,
a także principiów – komendantur – rzymskich obozów w Novae w Bułgarii i Dajaniya w Jordanii. „Nasze
wstępne wyniki, które będziemy jeszcze weryfikować,
pokazują, że na Forum Romanum mowę mogło słyszeć
raczej kilkaset, maksymalnie około 1500 osób, w zależności od szumu tła, czyli hałasu generowanego przez sam
tłum i odgłosy miasta” – dodaje dr Kopij.
Same symulacje akustyczne prowadzone są za pomocą
specjalistycznego oprogramowania służącego do badania dzisiejszych sal koncertowych czy teatralnych. Aby

były one jak najbardziej realistyczne, oprócz geometrii
przestrzeni konieczne jest między innymi uwzględnienie szumu tła. Dzięki tym zabiegom możliwe staje się
określenie Współczynnika Transmisji Mowy dla każdego
miejsca analizowanej przestrzeni. Miara ta ukazuje, jak
dobrze słyszana jest w nim ludzka mowa.
Lektura rzymskich traktatów retorycznych (jak choćby
Oratora Cycerona czy Kształcenia mówcy Kwintyliana) wskazuje jednak, że oprócz samych słów dla sztuki przemawiania niezwykle ważna była również gestykulacja. Dlatego
oprócz analizy akustycznej zespół przeprowadzi również analizę widoczności gestów. „Ponieważ okazało się,
że poza badaniami widoczności mimiki twarzy nie przeprowadzono jak dotąd badań dotyczących maksymalnego dystansu, z którego widoczne są różne gesty wykonywane rękami, zmuszeni byliśmy do przeprowadzenia serii
własnych eksperymentów – mówi dr Kopij. – Choć oparliśmy się w nich na gestach zaczerpniętych z rzymskich
traktatów, wyniki będą uniwersalne i można je będzie
zastosować do dowolnego okresu historycznego”.
Na podstawie symulacji akustycznych i analiz widoczności zespół dr. Kopija oszacuje wielkość tłumu, biorąc pod
uwagę współczesną wiedzę na temat zachowania się ludzi w podobnych sytuacjach. W efekcie dowiemy się, ilu
Rzymian mogło słyszeć wielkie mowy Cycerona czy Cezara wygłaszane przed ludem rzymskim i legionistami.

i
Projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum
Nauki SONATA 15 w grancie pt. „Raz, dwa, trzy! Czy wszyscy
mnie słyszą? Czy wszyscy mnie widzą? – akustyka i proksemika
rzymskich contiones” UMO-2019/35/D/HS3/00105.
Członkowie zespołu:
dr Kamil Kopij – Instytut Archeologii UJ
dr inż. Adam Pilch – Laboratorium Akustyki Technicznej AGH
mgr Kaja Głomb – Instytut Psychologii Stosowanej UJ
mgr inż. Monika Drab – doktorantka Politechniki Wrocławskiej
mgr inż. Szymon Popławski – doktorant Politechniki Wrocławskiej

DERMATILLOMANIA –
POCZUĆ STRES
NA WŁASNEJ SKÓRZE
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   Joanna Kłosowska, Katarzyna Prochwicz

Zapewne wszyscy znamy ludzi, którzy pod wpływem zdenerwowania gryzą paznokcie czy
pocierają skórę dłoni. W większości przypadków takie zachowania – chociaż mogą być źle
odbierane przez otoczenie – nie są groźne dla osób, które je podejmują. Jednak niektórym
osobom tego typu czynności wymykają się spod kontroli i przyjmują tak duże nasilenie, że
zaczynają nosić znamiona patologii.
W 2013 roku w Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych
DSM-5 po raz pierwszy uwzględniono nową jednostkę
chorobową – Zaburzenie Skubania Skóry (Excoriation
Disorder) nazywane także dermatillomanią. Osoby cierpiące na dermatillomanię odczuwają niekontrolowany
przymus drapania własnej skóry, który próbują opanować lub choćby ograniczyć, jednak często bezskutecznie.
Drapanie skóry prowadzi do powstawania ran, blizn i infekcji, a także jest przyczyną stresu i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Aby poprawnie zdiagnozować
dermatillomanię, należy wykluczyć możliwość, że tego
typu zachowanie wynika z innych przyczyn, na przykład
chorób dermatologicznych.
W ciągu ostatnich kilku lat liczba badań dotyczących
tego tajemniczego zaburzenia znacznie wzrosła. Mimo
to jego przyczyny wciąż nie są do końca wyjaśnione. Nie
znamy też jeszcze skutecznych możliwości łagodzenia
jego objawów. Naukowcy weryfikują hipotezę mówiącą
o tym, że niektórzy ludzie traktują zachowania typowe
dla dermatillomanii jako strategię regulowania poziomu pobudzenia. Innymi słowy, celem tych zachowań –
podejmowanych czasem w sposób świadomy, a czasem
bezwiednie – może być albo rozładowanie nadmiernego
napięcia, albo dostarczenie sobie doznań i zmniejszenie nudy. Podatne na nie mogą być natomiast zwłaszcza
te osoby, które na przykład ze względu na swoje wrodzone predyspozycje osobowościowe (charakterystyki
temperamentalne) częściej doświadczają takich stanów.
W swoich badaniach naukowcy uwzględniają różnorodne miary pobudzenia – nie tylko pytają osoby badane
o ich emocje, poziom energii i samopoczucie, ale także
uwzględniają miary bardziej obiektywne, w tym fizjologiczne wskaźniki stresu (np. poziom kortyzolu). Dodatkowo sprawdzają też, na ile częstotliwość skubania skóry

zmienia się w sytuacjach wiążących się z nasilonym poczuciem zagrożenia czy ograniczeniem dopływu wrażeń (np. w okresie lockdownu) w porównaniu z okresem
wcześniejszym.
Interesującym aspektem badań nad dermatillomanią
jest także weryfikacja tego, w jaki sposób stosowanie
niektórych strategii kontrolowania emocji wpływa
na częstotliwość kompulsywnego drapania skóry. Czy
stosując określone metody radzenia sobie ze stresem
i negatywnymi emocjami, możemy osłabić przymus
skubania skóry? Czy rozładowując pobudzenie w inny
sposób, na przykład przez aktywność fizyczną, możemy
zredukować objawy dermatillomanii? Badania przeprowadzone do tej pory sugerują, że te osoby, które
zmieniają sposób rozumienia sytuacji tak, by dostarczyć
sobie pozytywnych uczuć (czyli radzą sobie z negatywnymi emocjami poprzez tzw. „poznawczą reinterpretację”), przejawiają mniejsze nasilenie skubania skóry
w porównaniu z tymi, które rzadziej odwołują się do tej
strategii. Na przykład ponosząc porażkę, te osoby starają się dostrzegać plusy tego doświadczenia i interpretować je tak, by było ono dla nich mniej bolesne. Mogą
myśleć: „dużo mnie to nauczyło i w przyszłości będę
wiedział, co poprawić” albo „nie wypadłem tak źle –
mogło być znacznie gorzej” czy „tak naprawdę to mi
na tym aż tak nie zależało – inne rzeczy w moim życiu
są ważniejsze”. Ten wynik wydaje się szczególnie ważny
w kontekście projektowania wszelkich interwencji terapeutycznych, które mogą być skuteczne w łagodzeniu
objawów dermatillomanii. Badania przeprowadzone
w Polsce w 2016 roku wskazują, że zaburzenie skubania skóry może dotyczyć nawet 7% młodych dorosłych, a łagodne, subkliniczne formy tego zaburzenia
występują u ponad 47% populacji.
i
dr Joanna Kłosowska
dr hab. Katarzyna Prochwicz, prof. UJ
Projekt „Body-Focused Repetitive Behaviours (BFRBs). Risk Factors, Prevention, Treatment” jest realizowany przez dr hab. Katarzynę Prochwicz, prof. UJ oraz dr Joannę Kłosowską w Zakładzie
Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ.

POWIĄZANIE NAUKI I LITERATURY,
CZYLI O WPŁYWIE ELEKTRYCZNOŚCI
NA POLSKI ROMANTYZM
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   Piotr Urbanowicz

Badanie nauki może przynieść nową wiedzę na temat kultury. Tak jest także z epoką romantyczną. Dzięki badaniu elektryczności można powiedzieć znaczenie więcej o aktorach społecznych i figurach wyobraźni, takich jak elektryczność, które utorowały nową wrażliwość
w literaturze i filozofii.
Wyobraźmy sobie, że Adam Mickiewicz publikuje przed
wybuchem powstania listopadowego poemat literacki
Frankenstein, w którym kreuje „nowoczesnego Prometeusza” – naukowca sięgającego po elektryczność po to,
by zrealizować swój z gruntu alchemiczny projekt, czyli
stworzenie nowego człowieka. Mogłoby się wydawać,
że jest to niemożliwe. W końcu Mickiewicz zajmował się
ściśle topiką martyrologiczną, a romantyzm to przecież
nurt, który ideowo sprzeciwiał się naukowej wizji świata,
proponując w zamian mity o powrocie do natury.
Światło, moc, przyciąganie (i odpychanie), iskra,
wietrzyk – oto, według definicji Józefa Osińskiego z 1777
roku, znaki fluidu elektrycznego, czyli nowej substancji,
która była niewidzialnie i powszechnie „rozlana” w naturze. Te cechy adepci nauk przyrodniczych poznawali
doświadczalnie na uczelniach w Warszawie, Krakowie
i Wilnie. Uczyli się też między innymi o przewodnictwie
prądu elektrycznego, rozważali również kontrowersje
związane z generowaniem przez człowieka elektryczności („elektryczność zwierzęca”).
W 1826 roku na łamach popularnego pisma „Izys Polska” jeden z autorów wyrażał przekonanie, że w najbliższym czasie ludzkość będzie obserwować wzmożenie „elektryczno-galwanicznych stosunków” między
ciałami, „czego w drobnych przykładach postrzegamy
niejakie ślady tak u ludzi, co w ogniu, samodzielnie wewnątrz ich ciała powstałym, żywcem płoną (…)”. Nic
dziwnego, że wywiedzione z nauki cechy elektryczności
były wykorzystywane do opisania szczególnie istotnych
fenomenów społecznych.

Jak dotąd takie mikrohistorie z udziałem elektryczności nie zajmowały historyków literatury. Elektryczność
to aktor społeczny w sensie, jaki nadali temu pojęciu
przedstawiciele studiów nad nauką i technologią,
na przykład Bruno Latour. Była bowiem częścią kultury
romantycznej – stanowiła realny byt (w niektórych ujęciach fluid elektryczny był rozumiany jako pierwiastek
chemiczny), obiekt eksperymentów, przedmiot dyskusji,
kategorię wyobraźni i metaforę językową. Wszystkie
te poziomy przenikały się ze sobą i w pewnej mierze
organizowały życie społeczne – jak w przypadku grupy
Promienistych w Wilnie pod przywództwem Tomasza
Zana, do której należał też autor Ody do młodości.
Choć Mickiewicz nie napisał Frankensteina, to w swoim
poemacie o nowym człowieku – czyli Dziadach, cz. III –
wykreował głównego bohatera, Konrada, używając do
tego figur wywiedzionych z dyskursu o elektryczności.
Jego nowy Prometeusz płonie wewnętrznym ogniem,
który w finale dramatu zamienia się w błyskawicę spadającą na zdrajcę – Doktora. O elektryczności jako metaforze ducha Mickiewicz wypowiadał się w czasie swojego
kursu literatury słowiańskiej w Collège de France. Ale
przecież i inni mesjaniści – jak Juliusz Słowacki, August
Cieszkowski, Bronisław Trentowski – naukę o elektryczności (np. teorię elektromagnetyzmu) wynosili do rangi
objawienia zwiastującego nadejście nowego Królestwa
Bożego na Ziemi. Dlatego zbadanie zależności między
literaturą romantyczną i filozofią mesjanistyczną a elektrycznością (w jej różnych społecznych przejawach)
z pewnością pozwoli powiedzieć coś więcej o genezie
tych kluczowych dla kultury polskiej historycznych
prądów myślowych.

i
mgr Piotr Urbanowicz prowadzi badania w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki UJ. Stara się wykazać, że polscy
romantycy oraz filozofowie mesjanizmu w pierwszej połowie
XIX wieku pozostawali pod dużym wpływem nauki o elektryczności. Czytając równolegle podręczniki do fizyki i chemii, prasę
oraz sztandarowe teksty romantyzmu i mesjanizmu, analizuje
metafory elektryczności, ich pochodzenie, zakres znaczeniowy
i funkcje.

SZTUKA…
W BOMBONIERCE
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   Agata Dworzak

Polska sztuka z XVIII wieku może poszczycić się osiągnięciami na najwyższym europejskim
poziomie. „Lwowska rzeźba rokokowa”, bo o niej mówimy, jest wyjątkowym nurtem w rzeźbie
nowożytnej. W wyniku II wojny światowej, a potem epoki komunistycznej zarówno w Polsce,
jak i na Ukrainie, badania nad nią musiały zostać przerwane. Na szczęście po zmianach ustrojowych w obu krajach można było podjąć je na nowo. Obecnie już trzecie pokolenie historyków
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim odkrywa i bada to dziedzictwo.

Geniusz ekspresji

„Lwowska rzeźba rokokowa” jest unikatowa w skali europejskiej ze względu na maestrię wykonania połączoną
z wybitnymi walorami artystycznymi. Rzeźby stanowiące wystrój kościołów i cerkwi na terenie dawnego
województwa ruskiego są przykładami najbardziej ekspresyjnego, dynamicznego nurtu w nowożytnej sztuce
europejskiej. Znakiem rozpoznawczym dzieł z kręgu
„lwowskiej rzeźby rokokowej” są bardzo dynamicznie,
ostro, prawie „metalicznie” kształtowane fałdy szat,
w które są ubrane postacie – przypominają one „pogniecioną karoserię samochodu po wypadku”. Twarze
wyrzeźbionych postaci wyrażają gwałtowne emocje,
a gesty są niezwykle dynamiczne.

Oko w oko z historią

Duża część naszego dziedzictwa kulturowego przepadła bezpowrotnie podczas II wojny światowej. Dlatego tym ważniejsze jest badanie ocalonych dzieł, które
pomagają poznać i uzupełnić obraz naszej sztuki i historii w dawnych czasach. Aby móc ułożyć takie historyczno-artystyczne puzzle, należy zebrać możliwie jak
najwięcej informacji. Dla historyka sztuki źródłem tych
informacji są same dzieła, czyli w tym wypadku rzeźby,

które – przechowywane często na strychach, w ciemnych magazynach muzealnych bądź w miejscach swojego pierwotnego ustawienia (na ołtarzach w kościołach
i cerkwiach) – bywają trudno dostępne. Jednak gdy już
się do nich dotrze, te informacje trzeba potem uzupełnić
poprzez badanie źródeł pisanych, które mogą pomóc
w zrozumieniu kontekstu, w jakim powstało dzieło sztuki.
Długie godziny i dni niemal detektywistycznego czytania
starych rękopisów, opasłych ksiąg, rachunków, inwentarzy kościelnych (opisów stanu świątyni i jej wyposażenia) można porównać do każdorazowego otwierania
bombonierki, w środku której mamy nadzieję znaleźć
nieoczekiwane „smakołyki”.
Takie badania przynoszą wiele drobnych informacji,
czasem całkowicie zaskakujących, które następnie należy zestawić z rzeźbą, opowiadając historię jej powstania. Można powiedzieć, że poprzez badanie dziedzictwa
kulturowego po raz kolejny stajemy oko w oko z naszą
historią zapisaną na kartach dokumentów, ale także
w dziełach sztuki, nieodmiennie przypominających
nam o historii, sztuce i kulturze, które budują naszą
tożsamość po dziś dzień.

i
dr Agata Dworzak
adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie
Historii Sztuki UJ, jej zainteresowania naukowe koncentrują się
na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na sztuce kręgu lwowskiego
w XVIII wieku, rzeźbie i architekturze na ziemiach wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej, rodzinach artystycznych w okresie nowożytnym oraz grafice ornamentalnej, wzornikach i teorii ornamentyki.

MIASTO DOŚWIADCZANE
W SYTUACJI BEZDOMNOŚCI
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   Natalia Martini

Szacuje się, że w Krakowie mieszka ponad tysiąc osób bez domu. Jak wygląda miasto z ich
perspektywy? Tym zagadnieniem zajmuje się Natalia Martini z Instytutu Socjologii UJ w ramach badań realizowanych z udziałem bezdomnych mieszkańców i mieszkanek Krakowa.
Teren miasteczka studenckiego AGH, na którym wieczorami zbiera się złom, zanoszony do oddalonego
o kilka kilometrów skupu otwieranego o świcie. I ławka w parku Jordana, na której odsypia się pracowitą
noc. Przestrzeń wokół ulicznych grajków na Rynku
Głównym jako miejsce, w którym szuka się wytchnienia od codziennych zmartwień. I Galeria Krakowska
jako przestrzeń, w której poszukuje się schronienia
zarówno przed upałem, jak i chłodem. A między nimi
tramwaj typu „Krakowiak” lub „Lajkonik”, do którego
wsiada się, żeby podładować telefon lub, korzystając
z oświetlenia, poczytać przed snem. Między nimi również wiele niewidocznych na pierwszy rzut oka barier,
które trzeba nieustannie negocjować, by móc przebywać w tych oraz innych przestrzeniach miasta i korzystać
z nich zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.
To fragment obrazu Krakowa, który wyłania się z badań
nad miastem obecnym w codziennym doświadczeniu
bezdomnych mieszkańców i mieszkanek.
Badania zwracają uwagę na to, że miasto jako środowisko życia różnych ludzi nie jest jednorodną całością.
Te same elementy materialnej tkanki miasta nabierają
bowiem różnych znaczeń w społecznie zróżnicowanych praktykach zamieszkiwania. Jednak tylko niektóre z tych znaczeń stają się elementem normatywnego porządku regulującego „właściwe” korzystanie

z przestrzeni miasta i zaczynają określać ich „właściwą”
funkcję jako miejsc, w których robi się to (np. zakupy), a nie coś innego, jest się tym (np. konsumentem),
a nie kimś innym. W rezultacie prawo obecności w tych
przestrzeniach przyznawane jest ludziom wyłącznie
w określonej roli społecznej. Obecność każdego, kto
tej roli pełnić nie chce lub nie może, postrzegana jest
jako niewłaściwa.
Sposób korzystania z przestrzeni galerii handlowych,
bibliotek czy autobusów, uwarunkowany szczególną
sytuacją życiową, w której znajdują się osoby doświadczające bezdomności, niejednokrotnie odbiega od tego,
co uznaje się za normę w tych miejscach. Codzienne
doświadczenie bezdomnych mieszkańców i mieszkanek Krakowa wskazuje na związek przekraczania tak
rozumianego normatywnego porządku przestrzennego
z ograniczaniem ich prawa do korzystania z tych oraz
innych przestrzeni, a co za tym idzie – do zamieszkiwania miasta w sposób zgodny z ich potrzebami i możliwościami. W tym kontekście warto zwrócić uwagę
na fakt, że jak każdy porządek normatywny także i ten
przestrzenny obowiązuje na mocy niepisanej, konwencjonalnej umowy społecznej. A każdą konwencję można
zmienić. W tym przypadku po to, by przestrzenie miasta stały się miejscami dla wszystkich, a nie tylko dla
wybranych mieszkańców i mieszkanek.

i
Projekt pt. „Miasto doświadczane w sytuacji bezdomności. Studium społeczno-przestrzenne” realizowany przez mgr Natalię
Martini z Instytutu Socjologii UJ finansowany jest ze środków
Narodowego Centrum Nauki (2016/23/N/HS6/00810).
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:
https://homelesscity.project.uj.edu.pl/.

WIĘKSZOŚĆ Z NAS
JEST DWUJĘZYCZNA!
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   Zofia Wodniecka

Dwujęzyczność w dzisiejszych czasach jest niemal tak powszechna, jak posiadanie prawa
jazdy. Co ciekawe, w znacznym stopniu wpływa ona na nasze zachowanie, komunikację, a nawet zdrowie. Laboratorium LangUsta działające przy Instytucie Psychologii UJ każdego dnia
bada, w jakim stopniu dwujęzyczność, zarówno ta od urodzenia, jak i ta nabyta w późniejszym
wieku, wpływa na sposób funkcjonowania naszego umysłu.
Każdy, kto przez dłuższy czas z własnego wyboru bądź
z konieczności musiał posługiwać się językiem obcym,
zapewne doświadczył dziwnego uczucia, które nachodziło go w chwili, gdy musiał na powrót „przestawić się”
na język ojczysty. Nagle okazywało się bowiem, że bardzo trudno jest mu wysłowić się bez „kaleczenia” rodzimej mowy. Rozpoczynane zdania z jakiegoś powodu
zyskiwały obco brzmiącą strukturę, skutecznie utrudniającą dobrnięcie do kropki.
Problem nagle przychodzących trudności z posługiwaniem się językiem ojczystym jest dość powszechny
wśród osób przebywających za granicą. Z badań wynika, że nawet dość krótka rozmowa w języku obcym
wywołuje istotne zmiany w pracy mózgu. Wszystko
wskazuje na to, że w trakcie obcojęzycznych konwersacji wyhamowywany jest bowiem dostęp do języka
ojczystego. Rodzi się więc pytanie: czy jest to stan tymczasowy, czy permanentny? Na szczęście nie ma tutaj
powodów do niepokoju. Swoboda w porozumiewaniu
się w języku ojczystym po jakimś czasie bowiem powróci.
Stanie się to jednak dopiero wtedy, gdy mózg z powrotem się do niego dostroi. Dla psychologa poznawczego
chwilowa trudność w posługiwaniu się mową ojczystą
jest pretekstem do wielu badawczych dociekań: o jakich elementach języka zapomnimy najszybciej? Jakie
warunki będą sprzyjały temu procesowi? Czy wszyscy
ludzie będą zapominać język w takim samym tempie?
A może są tacy, u których nastąpi to szybciej? Czy to wyhamowywanie języka ma jakieś ogólne konsekwencje dla
pracy mózgu? Czy bez codziennego kontaktu z naszym
pierwszym językiem będziemy go wciąż znali do późnej
starości?
Nawet krótkotrwały kontakt z językiem obcym modyfikuje nasze funkcjonowanie poznawcze. Znajomość
języka obcego nie jest tylko kolejną umiejętnością,
o którą śmiało można wzbogacić swoje CV. Zmiany,

jakie powoduje na poziomie neuronalnym, behawioralnym i społecznym zostały wykazane w licznych badaniach i mogą być zauważone nawet po krótkim okresie
nauki. W swoich badaniach naukowcy starają się lepiej
zrozumieć funkcjonowanie dwujęzycznego umysłu,
a w szczególności doświadczenia intensywnego kontaktu
z drugim językiem. Proces utraty biegłości w posługiwaniu się językiem ojczystym w trakcie emigracji (czyli tak
zwana atrycja języka) odsłania mechanizmy, jakie zachodzą w umyśle. Dlatego właśnie problemy osób, które musiały zrobić sobie dłuższą przerwę w używaniu ojczystej
mowy, są jednym z głównych obszarów zainteresowań
badawczych naukowców.
Procesy immersji w języku obcym są również „sztucznie” symulowane w mikroskali w laboratorium w Krakowie – badacze mogą w ten sposób precyzyjnie śledzić
dynamikę zmian aktywności pracy mózgu. W tym celu
wykorzystują oni nie tylko metody behawioralne. Obserwując pracę mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego (fMRI) i elektroencefalografii (ERP), mogą
zaobserwować nawet najbardziej subtelne zmiany,
które zachodzą w mózgu człowieka doświadczającego
„językowej” zmiany otoczenia.

i
W krakowskim zespole Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności działa w sumie piętnaście osób, aktualnie sześć
z nich spoza Polski. Zespół prowadzi również bardzo szeroko
zakrojoną współpracę międzynarodową, m.in. w ramach dwóch
dużych projektów konsorcyjnych (jeden z nich to projekt „The
Multilingual Mind Innovative Training Networks” – interdyscyplinarna i wieloośrodkowa „fruwająca” szkoła doktorska na temat
wielojęzyczności finansowana z programu Horyzont 2020). Laboratorium jest także partnerem projektu badawczo-edukacyjnego finansowanego przez amerykański NSF w ramach projektu
„Partnership for Research and Innovations” kierowanego przez
uniwersytety Pennsylvania State University i University of California, Irvine. Ponadto realizuje projekty finansowane przez NCN
we współpracy między innymi z University of Edinburgh, gdzie
bada Polaków przebywających na emigracji, próbując zrozumieć,
jak zmienia się język polski na obczyźnie. Na kanwie badań Laboratorium w 2018 roku powstał oddział centrum Bilingualism Matters, którego celem jest propagowanie wiedzy naukowej na temat
wielojęzyczności i poprawa dobrostanu osób używających na co
dzień więcej niż jednego języka. Obecnie międzynarodowa sieć
Bilingualism Matters zrzesza niemal trzydzieści ośrodków z różnych krajów.

POLITYCZNOŚĆ SCIENCE FICTION,
CZYLI CO O TERAŹNIEJSZOŚCI
MÓWI NAM… PRZYSZŁOŚĆ

   Agnieszka Urbańczyk
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Wyobraźmy sobie, jak będzie wyglądało społeczeństwo w przyszłości. Czy ludzie nadal będą
posługiwali się pieniędzmi? Jaki będzie system władzy? Czy będą jeszcze istniały państwa
narodowe? Czy będą miały terytoria? Jak może wyglądać wojna bez terytorium?
Science fiction nie udziela odpowiedzi na te pytania, lecz
mówi o tym, jak my w danym momencie historycznym
i w określonej sytuacji politycznej wyobrażamy sobie
przyszłość albo jakie nowe światy jesteśmy w stanie wymyślić. Najważniejsi badacze science fiction zwracają
uwagę na to, że fantastyka naukowa ma bardzo długą
tradycję – wyrasta bowiem z utopii. Literackie utopie
nigdy nie miały na celu opisywania fikcyjnego, pięknego świata – tak naprawdę opowiadały o tym, co trzeba w naszym świecie zmienić, by mógł stać się lepszy.
Z kolei dystopie i antyutopie, w ogromnym uproszczeniu,
służą jako ostrzeżenia przed tym, co może się stać, jeśli pewne tendencje się utrzymają lub jeśli pewne idee
zaczną być wprowadzane siłą. Z tego punktu widzenia
wielu badaczy fantastyki naukowej uważa ją za gatunek z definicji polityczny. Science fiction pozwala nam
zmienić perspektywę i dostrzec to, czego na co dzień nie
zauważamy – na przykład nierówności, przemoc, wykluczenie. Dopiero gdy dostrzeżemy ich istnienie, możemy
z nimi coś zrobić. Czy jednak sam fakt, że w jakimś
tekście kultury obecne są polityczne metafory, oznacza,
że wpływają one na odbiorców? Czy w ogóle wszyscy
je dostrzegają?
Badania prowadzone na Wydziale Polonistyki UJ skupiają się na fanach science fiction – a więc na grupie
najbardziej zaangażowanych odbiorców, którzy teksty
szczegółowo analizują i dla których przywiązanie do tekstu staje się elementem tożsamości. Etymologicznie „fan”
można wywieść od słowa „fanatyk”. Badania nad tą grupą (fan studies) zadają kłam stereotypom o bezmyślnych
odbiorcach, którzy rozsiadają się na kanapach i wyłączają myślenie. Przeciwnie – często gloryfikują fanów,
uznając ich za modelowych odbiorców i… obywateli.
Można to ująć inaczej: fani nie tylko nie są biernymi
konsumentami popkultury, ale tworzą własne struktury
społeczne oraz osobne obiegi ekonomiczne. Mało tego,
zaczynają mieć coraz większy wpływ na twórców i dzięki
ich naciskom serial może przetrwać jeszcze jeden sezon,
a ukochana postać może powrócić zza grobu.
Społeczność fanów Star Treka jest w fan studies podstawowym punktem odniesienia, ponieważ stanowi
kluczowy przykład lewicowego potencjału fanostwa
i przestrzeni przyjaznej mniejszościom oraz ilustrację

tego, jak wykluczeni mogą dokonać emancypacji. Jeśliby,
w duchu science fiction studies, traktować Star Treka i jego
uniwersum jako złożoną lewicową metaforę, trzeba pamiętać, że metafory z definicji wymagają interpretacji –
a tych interpretacji może być bardzo wiele. Dlatego też
fanowski odbiór Star Treka i jego przesłanie polityczne
jest przedmiotem badań, które starają się wyjaśnić, jak
to możliwe, że tak wielu zaangażowanych fanów socjalistycznej utopii jest też jednocześnie bardzo konserwatywnych. Okazało się, że serial o świecie, w którym
zniesiono granice i państwa narodowe, mógł być przez
fanów wykorzystywany między innymi do promocji prezydentury Donalda Trumpa obiecującego wybudowanie
muru na granicy kraju.
Badając to zagadnienie, należy zwrócić uwagę na fakt,
że odbiór tych samych tekstów przez wielu odbiorców
może się różnić. Należałoby mówić o rozmaitych typach
podejścia, jakim fani mogą się wykazywać wobec obiektu
fanostwa. Pierwszy z nich to odbiór zupełnie sprzeczny
z tym, jaki przekaz zamierzali w tekstach zawrzeć ich
twórcy. Drugi – bardzo powszechny – to odbiór, w ramach którego fan nie doszukuje się w tekście żadnych
ukrytych znaczeń i wręcz odmawia ich dostrzeżenia,
bo polityka psułaby przyjemność czerpaną z eskapistycznej fantazji. Oznacza to zignorowanie lub odrzucenie metafor kryjących się pod danymi narracjami i zatrzymanie
się na warstwie najbardziej dosłownej – czyli właśnie tej,
która najczęściej fanów do tekstu przyciąga. Niezależnie
od poglądów politycznych, ludzie rzadko zostają fanami
danego tekstu ze względu na przekazywane w nim poglądy czy metafory. Fan jest w pierwszym rzędzie fanem
„klocków”, z których metafora jest budowana: fikcyjnych
obiektów, lokacji, postaci, statków kosmicznych, obcych planet czy zamieszkujących je ras. To przecież one
przyciągają nas do fikcyjnego uniwersum.
Kolejne istotne zagadnienie to wpływ, jaki fanowski odbiór i budowane na jego podstawie oczekiwania mają
na same obiekty fanostwa. Dla twórców ogromnych
medialnych marek fani są widownią najbardziej atrakcyjną, bo to oni kupują bardzo wiele gadżetów, które
przynoszą znacznie większe zyski niż same filmy czy
seriale. O ile statek kosmiczny bądź insygnia fikcyjnej
organizacji można łatwo przerobić na ładny breloczek,
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z metaforą już się tego nie zrobi – zatem najbardziej
opłacalną strategią jest przyciąganie uwagi odbiorców
właśnie do dosłowności i tworzenie kolejnych części filmów, seriali czy gier w ten sposób, by było w nich jak
najwięcej tego, co łatwo później sprzedać jako gadżet.
Czwarta kwestia jest chyba najważniejsza. Kiedy z teks
tu znikają metafory dotyczące źródeł zła i niesprawiedliwości w naszej prawdziwej, codziennej rzeczywistości, ta fikcyjna okazuje się do niej upodabniać. Co się
stanie, jeśli science fiction zacznie opowiadać już tylko
o światach, w których technologia jest bardziej rozwinięta, ale społeczeństwo nadal wygląda tak samo? Co jeśli

s tracimy zdolność do wyobrażania sobie odmiennej
przyszłości i zmianę zaczniemy sprowadzać tylko do nowych, lepszych samochodów albo szybszych komputerów? Czy wzruszymy ramionami i uznamy, że żadnych
niesprawiedliwości nie da się już naprawić i czas się
z nimi pogodzić?
Celem badań jest nie tylko opis dawnych projektów
przyszłości oraz tego, jak je postrzegamy, ale również
zadanie pytań o to, czy jakakolwiek nowa i radykalnie
odmienna przyszłość w ogóle dla nas – jako społeczeństwa – istnieje.

i
mgr Agnieszka Urbańczyk
Wydział Polonistyki UJ
Projekt „Polityczność science fiction w recepcji fanowskiej” w ramach programu Diamentowy Grant. mgr Agnieszka Urbańczyk,
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt „Polityczność science fiction w recepcji fanowskiej” w ramach programu Diamentowy Grant.

WSPOMNIENIA
SAME SIĘ NIE ZROBIĄ

   Krystian Barzykowski
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Zjawisko i mechanizmy przywoływania wspomnień dotyczących zarówno osobistej, jak i społecznie podzielanej przeszłości od wielu lat stanowią przedmiot badań psychologicznych.
Z jednej strony nasze wspomnienia odnoszą się do różnorodnych wydarzeń, które były przez
nas bezpośrednio doświadczane. Z drugiej, pamiętamy o wydarzeniach publicznych, które – choć nie są wyrazem osobistego doświadczenia – odgrywają ważną rolę w społecznie
podzielanej pamięci i tożsamości. Są to dwa uzupełniające się zjawiska, których wspólnym
elementem jest pamiętanie o przeszłości.
Codziennie przypominamy sobie mnóstwo różnorodnych informacji. Pamiętamy na przykład, gdzie odłożyliśmy klucze do domu lub o której mamy umówione spotkanie w pracy. Pamiętamy również o bieżącej sytuacji
epidemicznej oraz o wynikających z niej obostrzeniach
i ograniczeniach. Nie zawsze jednak zdajemy sobie
z tego sprawę, ponieważ dzieje się to niejako w tle naszego funkcjonowania. Nasza codzienność opiera się więc
w dużej mierze na pamięci, a zatem zdolności do przechowywania różnorodnych informacji i ich przypominania, gdy są nam potrzebne. O jej istnieniu, paradoksalnie,
przypominamy sobie właśnie w sytuacjach, gdy czegoś
nie możemy sobie przypomnieć. Skąd znamy tę konkretną osobę? Czy zapłaciliśmy już rachunki w tym
miesiącu? Gdzie właściwie zaparkowaliśmy samochód?
Wówczas zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak
bardzo ta działająca w tle zdolność jest nam potrzebna
i jak bardzo na niej polegamy. Co równie ważne, pamięć
pełni również istotną funkcję w kształtowaniu naszego
zachowania. W zależności od rodzaju informacji, którą chcemy zapamiętać, pamięć dzieli się na różne typy.
Badacze i badaczki w swoich badaniach koncentrują się
przede wszystkim na dwóch jej rodzajach.

sza przeszłość historyczna. W jaki sposób pamiętamy
wydarzenia szczególnie ważne dla naszej tożsamości
narodowej, takie jak na przykład wydarzenia II wojny
światowej? Czy możemy w tym wypadku mówić o swego rodzaju konsensusie pamięci zbiorowej podzielanej
przez kraje będące stroną konfliktu (np. Niemcy, Rosja,
Japonia, Włochy, Wielka Brytania, USA, Francja, Polska
itd.), czy mamy raczej do czynienia ze szczególną polską perspektywą, odmienną od narracji przyjętej przez
inne kraje? Osoby zajmujące się historią zawodowo
co do zasady mogą zgodzić się ze stwierdzeniem, że historia danego kraju może być względnie obiektywnie
opisana przez odniesienie do faktów i wydarzeń, które
miały miejsce w przeszłości danego kraju. Jak się jednak
okazuje, taka względnie obiektywna pamięć historyczna rzadko jest odzwierciedlana przez społeczeństwo
i tworzące je jednostki. Tym samym badania zorientowane na zrozumienie sposobu, w jakim pamiętane
są ważne historycznie wydarzenia, mogą przyczynić się
do zrozumienia zarówno bieżącej sytuacji politycznej
oraz kierunków jej przyszłego rozwoju, jak i nastrojów
panujących w społeczeństwie w określonym kontekście
historycznym.

Pierwszy to pamięć epizodyczna, która wiąże się
z pamiętaniem ogólnych informacji zlokalizowanych
w czasie i przestrzeni. Dzięki niej pamiętamy o szeregu
wydarzeń, które – choć nie są wyrazem naszego bezpośredniego doświadczenia – pozwalają nam orientować
się w tym, co działo i dzieje się na świecie czy też w Polsce. Dzięki niej pamiętamy również o naszej narodowej
przeszłości historycznej, a także o wielu wydarzeniach,
które często mają charakter publiczny. W tym kontekście
prowadzone są także badania dotyczące sposobu, w jaki
pamiętany jest ten szczególny czas pandemii. Jakie wydarzenia publiczne będą dominować w naszej pamięci?
Jak sytuacja pandemii może wpłynąć na sposób organizowania naszej przeszłości? Czy będziemy dzielić swoje
wspomnienia na dotyczące czasu sprzed pandemii i po
niej? W swoich badaniach naukowcy i naukowczynie
skupiają się również na tym, jak pamiętana jest na-

Drugi typ pamięci, zwany pamięcią autobiograficzną,
pozwala nam pamiętać wydarzenia z naszej osobistej
przeszłości. Dzięki niej pamiętamy o tym wszystkim,
czego doświadczyliśmy, czego byliśmy świadkami lub
co się nam przydarzyło w przeszłości. Pamięć tego typu
jest szczególnie ważna dla naszego poczucia tożsamości, tego, kim czujemy, że jesteśmy. Jest ona ważna dla
naszych relacji z innymi ludźmi, ale również ze społeczeństwem. W ramach badań nad pamięcią autobiograficzną badacze i badaczki koncentrują się na dwóch
głównych procesach przypominania: zamierzonym
oraz mimowolnym. Przypominanie zamierzone polega na celowym przywoływaniu wspomnień z przeszłości. Za każdym razem, gdy próbujemy przypomnieć
sobie nasz ostatni wakacyjny wyjazd, korzystamy właśnie z tego rodzaju przypominania. Z drugiej strony
różne wspomnienia mogą pojawiać się nam w myślach,
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choć aktywnie nie próbowaliśmy sobie ich przypomnieć.
Często wspomnieniom tego typu towarzyszy zaskoczenie, zdziwienie, szczególnie gdy odnoszą się do czegoś –
jak mogłoby się wydawać – dawno zapomnianego. Tego
typu wspomnienia mimowolne są uzależnione w dużej
mierze od różnorodnych wskazówek związanych z naszą przeszłością, na które możemy sporadycznie czy incydentalnie natrafiać. Należą do nich obrazy, słyszane
słowa, przedmioty, które często napotykamy zupełnie
przypadkowo. Na podstawie przeprowadzonych badań
naukowcy i naukowczynie wnioskują, że wspomnienia
mimowolne najczęściej dotyczą przyjemnych i pozytywnych wydarzeń z przeszłości. W ramach dalszych badań
nad pamięcią autobiograficzną starają się także znaleźć
odpowiedź na pytania o to, w jaki sposób takie mimowolne wspomnienia autobiograficzne powstają. Dlaczego

pojawiają się one najczęściej w sytuacjach, gdy jesteśmy
zaangażowani w aktywności w niewielkiej mierze wymagające naszego skupienia? Dlaczego wspomnienia dotyczą właśnie takich, a nie innych treści? Jakie mechanizmy
mogą czynić je niepożądanymi i utrudniającymi nasze
codzienne funkcjonowanie?
W ramach badań i poszukiwań odpowiedzi na postawione wyżej oraz inne pytania badacze i badaczki stosują
szereg metod laboratoryjno-eksperymentalnych, które
być może pozwolą im zrozumieć nie tylko, w jaki sposób pamiętamy o naszej mniej bądź bardziej osobistej
przeszłości, ale i co z tej przeszłości zazwyczaj udaje nam
się przywołać. Pamięć i umiejętność wracania myślami
do przeszłości wydają się bowiem niezwykle ważne dla
naszego codziennego funkcjonowania.

i
Badania w zakresie pamięci epizodycznej i autobiograficznej
są prowadzone i koordynowane przez dr. Krystiana Barzykowskiego w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego. Realizowane są w ramach działalności Laboratorium Aplikacyjnych Badań nad Pamięcią (Applied Memory Research Laboratory – www.
memorylab.phils.uj.edu.p), którym kieruje prof. dr hab. Agnieszka
Niedźwieńska. Finansowane są ze środków Narodowego Centrum Nauki (np. 2019/35/B/HS6/00528, 2015/19/D/HS6/00641,
2011/01/N/HS6/02370), Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (np. PPN/BEK/2019/1/00092/U/00001) oraz przez Wydział
Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego (środki z dotacji DSC
na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; np. K/DSC/003323, K/DSC/004091,
K/DSC/004788, K/DSC/005597). Badania te stanowią również
efekt intensywnej współpracy międzynarodowej z badaczkami
i badaczami z wiodących ośrodków naukowych, między innymi
Danii, Francji, Grecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Nowej
Zelandii, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

ROBOTY I PRZESTĘPSTWA –
JAK ZORGANIZOWAĆ ŚWIAT
WZAJEMNYCH INTERAKCJI?

97   

   Kamil Mamak

Jak zorganizować nasze wspólne życie z robotami? Wzajemne interakcje ludzi i robotów prowadzić mogą do powstania szeregu pytań natury etycznej oraz prawnej.
Roboty stanowią coraz bardziej widoczny element naszego życia. Wspomnieć można chociażby humanoidalnego robota Sophia, któremu przyznano obywatelstwo
w Arabii Saudyjskiej, robo-psy od Boston Dynamics,
które pilnowały społecznego dystansu w Singapurze
podczas pandemii czy też autonomiczne samochody,
które testowane są w coraz większej liczbie krajów.
Tworzymy je głównie po to, by nasze życie było łatwiejsze, bezpieczniejsze. Wyręczają nas, wykonując nurzące
zadania, stanowią źródło rozrywki. Generalnie jest tak,
że większość naszych wzajemnych interakcji jest pozytywnych. Nie wszystko jednak musi się układać dobrze.
Tak jak margines życia społecznego stanowi przestępczość, tak też na marginesie naszego wzajemnego współegzystowania z robotami mogą się zdarzać sytuacje
patologiczne. Nie mówimy tutaj o zupełnej abstrakcji,
bo i obecnie się zdarza, że roboty „popełniają przestępstwa”; chodzi przykładowo o wypadki z udziałem autonomicznych robotów, do jakich już dochodziło. Roboty
mogą też być „ofiarami” przestępstw – badania wykazują, że ludzie odczuwają empatię z „bólem” robotów.

Jak do tego wszystkiego ma się prawo karne? Czy roboty są czymś niezwykłym z punktu widzenia prawa?
Można stać na stanowisku, że nic się nie powinno zmieniać, a roboty to kolejne przedmioty, które używane były
do popełnienia przestępstw czy też na których popełniano przestępstwa, bo przecież i obecnie, jeżeli zniszczymy komuś telefon czy rower, to możemy popełnić przestępstwo. W robotach jest jednak coś swoistego; przez
społeczeństwo są one postrzegane inaczej niż zwykłe
przedmioty. Cześć osób uważa, że to wystarcza, aby inaczej je traktować. Może nawet należy nadać im prawa?
Sprawa robotów okaże się jeszcze bardziej skomplikowana, jeżeli dopuścimy możliwość, że w przyszłości będą
miały „życie wewnętrzne” – wtedy pojawią się problemy
związane między innymi z tym, kto powinien być odpowiedzialny za zachowania robotów; może one same?
Jak w takim razie można je ukarać? Nasze interakcje
z robotami mogą prowadzić do powstania szeregu pytań
etycznych i prawnych, na które wcześniej czy później
należy znaleźć odpowiedzi.

i
dr Kamil Mamak
Katedra Prawa Karnego UJ
Konkurs minigranty POB FutureSoc – Future Law Lab (FLL) „Prawo
wobec wyzwań współczesności, nowoczesności i przyszłości”: „Roboty i przestępstwa. Aspekty etyczne i prawne”;
strona: criminalfuture.com

NA PERYFERIACH –
WYKLUCZENI TRANSPORTOWO
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   Łukasz Fiedeń

Dojazd w niektóre miejsca może być sporym problemem. Dotyczy to szczególnie miejsc oddalonych od dużych miast. Samochód jest tam nie tylko dobrodziejstwem techniki, ale także
środkiem umożliwiającym zaspokajanie podstawowych potrzeb człowieka.
Każdy z nas musi się przemieszczać, by móc zaspokajać
swoje różne potrzeby. Korzystamy przy tym z rozmaitych środków transportu. W dużych miastach mieszkańcy często dojeżdżają co centrum – może to być stricte
śródmieście, ale również centrum handlowe, usługowe
czy administracyjne. Na obszarach wiejskich, oddalonych od dużych miast, czyli pozametropolitalnych, wygląda to inaczej. Kluczowa jest tu bowiem możliwość
dojazdu do miasta (przemieszczenia wewnątrz są mniej
istotne, ponieważ do większości najważniejszych miejsc
jest po prostu blisko). Jak zatem dojechać do miasta?
Odpowiedź nie jest prosta. Okazuje się bowiem, że aż
¾ mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich w Polsce przemieszcza się głównie samochodem
(z czego zdecydowana większość jako kierowcy). Z komunikacji zbiorowej (autobusu, pociągu) korzysta tylko
1 na 10 osób. Około 5% mieszkańców przemieszcza
się rowerem, a ok. 4% – pieszo. Te informacje sugerują, że samochód jest najlepszym środkiem transportu
na obszarach wiejskich. Nic bardziej mylnego. Mieszka
tam bowiem wiele osób, które nie mogą korzystać z tego
środka transportu. Te osoby są narażone na wykluczenie
transportowe.
Rozwiązanie tych problemów może stanowić sprawnie działający system transportu zbiorowego. W Polsce
jednak nie funkcjonuje on dobrze, co widać szczególnie na obszarach wiejskich, daleko od dużych miast.
Obecnie przewozy takie odbywają zgodnie z zasadami
gospodarki rynkowej – przedsiębiorca decydujący się
na świadczenie usługi minimalizuje koszty i maksymalizuje zyski. Na omawianych obszarach koszty są wysokie –
przewozy odbywają się na dość duże odległości, a jednocześnie zysk jest niewielki, bo z tego środka transportu

korzysta względnie mało osób. Dlatego niewiele firm
świadczy tego typu usługi.
Zjawisko to jest elementem tak zwanego błędnego koła
transportu publicznego. Słaba jakość transportu zbiorowego wpływa na wykluczenie transportowe części
społeczności. Jednym z rozwiązań tego problemu jest
emigracja na tereny, gdzie możliwości przemieszczania
się są większe, co powoduje spadek liczby mieszkańców
obszarów pozametropolitalnych. Ze względu na fakt,
że wyjeżdżają zazwyczaj osoby młode, które w niedalekiej przyszłości miałyby dzieci, w kolejnych latach mieszkańców tych terenów może być jeszcze mniej. Oznacza
to, że będzie mniej osób korzystających z autobusów czy
pociągów, co z kolei spowoduje mniejsze zyski (lub ich
brak) przewoźników i dalszy spadek jakości transportu
zbiorowego.
Trudności w dojazdach do miast wynikają w dużej mierze z przyjętych w Polsce rozwiązań organizacji transportu zbiorowego, które nie sprawdzają się na poza
metropolitalnych obszarach wiejskich. Do wielu wsi
w ogóle nie dojeżdżają autobusy lub pociągi. Jeśli zaś
dojeżdżają, to bardzo często do najbliższego przystanku
trzeba iść kilka kilometrów. Oznacza to, że by dojechać
do pracy lub szkoły na godzinę 8 autobusem odjeżdżającym z przystanku o godzinie 7, należy wyjść z domu
w okolicy godziny 6. Powrót do domu umożliwiają natomiast tylko jeden lub dwa kursy, na które często trzeba długo czekać po zakończeniu pracy czy lekcji. Mało
kursów, duże odległości od przystanków, słaba jakość
pojazdów – ze względu na te czynniki mieszkańcy zmuszeni są do korzystania głównie z własnych samochodów, a nie każdy ma do tego predyspozycje, uprawnienia
i możliwości finansowe.
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na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
Badania są finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki
w konkursie PRELUDIUM 15 (nr 2018/29/N/HS4/02742)

PRZYWÓDCA
NASZYCH MARZEŃ

101   

   Maksymilian Galon

Przywódca czy lider? Kto powinien nami kierować i czy istnieją właściwie jakieś różnice?
Co jesteśmy w stanie zaakceptować, a co kusi nas wyłącznie mirażem skuteczności?
Badania nad przywództwem mają bogatą historię. Już
starożytni rozważali naturę „dobrego rządzenia”, ale
dopiero pierwsze dekady XX wieku przyniosły empiryczne badanie cech przywódczych oraz rozważania
nad stopniem zaangażowania współpracowników zależnym od sytuacji. Z badań ankietowych prowadzonych od blisko pięciu lat wynika, że w umysłach ludzi
i społeczeństw nadal funkcjonuje obraz przywódcy jako
„osobnika alfa” (niezależnie od płci) – jednostki charyzmatycznej, o silnej osobowości, potrafiącej przełamywać opór, nawet jeśli wiąże się to z użyciem przymusu
czy przemocy. Sporządzone na bazie ankiet „Top 10”
zawiera głównie postacie historyczne, działające w wirze wojny. To osoby skuteczne, odnoszące sukces wbrew
oczekiwaniom, nawet jeśli są te zwycięstwa okazują się
krótkotrwałe. W czołówce zestawienia zdecydowanie
więcej jest przywódców totalitarnych i autorytarnych
niż demokratów.

Z jednej bowiem strony chcemy, aby przywódca był silny, wydawał rozkazy, dokładnie orientował się w sytuacji
oraz odnosił szybkie i błyskotliwe zwycięstwa (trochę tak,
jak część społeczeństwa wierzy w ekspresowe zyski piramid finansowych). Na co dzień jednak nie wyobrażamy
sobie, aby ktoś mógł się nie liczyć z zdaniem ludzi albo
kazać nam zrobić coś zupełnie bez konsultacji lub wbrew
sobie.
Demokracja medialnie żyjąca sensacją, emocjami, wyolbrzymiająca dla celów sprzedażowych jednorazowe
wydarzenia tworzy wrażenie ciągłego napięcia, pcha nas
w stronę silnych przywódców. Demokracja partycypacyjna, chcąca naszego udziału w rządzeniu, licząca na to,
że mamy zdanie na każdy temat, tworzy jednocześnie
obywateli, którzy nie poddadzą się takiemu wzorcowi
przywództwa. Być może właśnie to stoi za kryzysem
demokracji?

Sytuacja zmienia się dopiero w chwili, kiedy dopytuje
się ankietowanych o to, jak ludzie chcieliby być rządzeni.
Pojawiają się postacie, które wcześniej nikomu nie przyszłyby do głowy, znacznie zwiększa się również odsetek
osób chcących współuczestniczyć czy nawet współzarządzać. Od lat mówi się o kryzysie demokracji oraz
o kryzysie przywództwa. Może problemem jest właśnie
różnica pomiędzy postrzeganiem wzorca przywódcy
a modelem rządzenia, któremu chcielibyśmy podlegać?

A może demokracja nie potrzebuje przywódców, tylko
liderów? Osób kompetentnych, umiejących inspirować,
kierować, współpracować z innymi? Osób potrafiących
przyznać się do błędu i zdolnych do wyciągania wniosków? Może potrzebne jest także społeczeństwo skłonne
do współpracy oraz rozwiązywania problemów na drodze kompromisów? Społeczeństwo rozumiejące, że błędy
popełnia każdy i liczące się z tym? Na kompletne wyniki
badań przyjdzie jeszcze trochę poczekać.
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JOGA –
„UJAWNIENIE MOCY DUCHA NAD CIAŁEM”
DLA DOBRA NARODU

   Agata Świerzowska
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Dziś joga jest w Polsce praktyką powszechną i powszednią. (Niemal) wszyscy widzą w niej
sposób na relaks i wyciszenie, remedium na stres, receptę na bolący kręgosłup czy sztywne
stawy. Mało kto jednak wie, że czas, gdy joga dopiero zyskiwała w Polsce pierwszych fascynatów – przełom XIX i XX wieku – wyznaczył jej rolę całkowicie odmienną: miała stać się
strategią odnowy narodu polskiego, sposobem na odzyskanie przez Polskę niepodległości,
a ostatecznie udoskonalenie całej ludzkości.
Badania pokazały, że początkowo joga rozumiana była
w Polsce jako egzotyczna, by nie powiedzieć dziwaczna, a z pewnością obca praktyka podejmowana przez
prowadzących życie pustelnicze fakirów, określanych
powszechnie mianem „pokutników”. Powstały na tym
etapie obraz jogi i adeptów tej ścieżki powielał powszechny na Zachodzie i w przeważającej mierze negatywny, kolonialny sposób mówienia i myślenia nawet
nie tyle o jodze i o joginach, co o ascetach i ascetyzmie
indyjskim w ogóle. Był to obraz par excellence obcego,
który z powodów niemożliwych do pojęcia znęca się nad
swoim ciałem – „porwany szałem” przebija je gwoźdźmi, a rany zalewa wrzącą oliwą, przypieka się żywcem,
wiesza na dół głową nad ogniem, łamie ręce i nogi w nienaturalnych pozycjach, siedzi na ostrych gwoździach czy
zakopuje się w ziemi. Jest przy tym – jak często wskazywano – oszustem, który żeruje na ludzkiej naiwności,
lub pasożytem, społecznie tak samo nieprzydatnym jak
„przydrożny pień”.
Z czasem jednak – wraz z napływem do Polski wizji jogi
wypracowanych w zachodnich kręgach ezoterycznych,
przede wszystkim teozoficznych – idea ta zaczęła tracić
odium obcości. Więcej nawet – została udomowiona.
Stosunkowo szybko podchwycili ją polscy ezoterycy
oraz działacze społeczni sympatyzujący z alternatywnymi nurtami kultury oraz zinterpretowali w kontekście
narodowym, patriotycznym i mesjanistycznym. Joga
została także schrystianizowana, a przynajmniej ukazana jako paralelna wobec tradycji chrześcijańskiej. Idea
ta zaczęła więc być wyrażana nowym językiem, przedefiniowaniu uległy kluczowe dla niej pojęcia i koncepcje,
które zostały wpisane w Polski kontekst historyczno-kulturowy. Na przykład postrzegane jako dziwne ćwiczenia
fizyczne (asany) przedstawiono jako praktykę duchową,
zastąpiono elementami gimnastyki lub całkowicie z nich
zrezygnowano, w miejsce mistrza duchowego (guru) postawiono Jezusa Chrystusa, a powtarzanie mantr zamieniono na modlitwę. Wyzwolenie (samadhi) przestało być
istotne – kluczowa stała się za to doskonałość moralna
i duchowa, pozwalająca na realizację pełni potencjału
człowieczeństwa. Sama zaś dyscyplina jogiczna została

potraktowana jako strategia „ujawniania mocy ducha
nad ciałem”, sposób na „zdobywanie własną mocą wiedzy, wolności i doskonałości”, „pewnego rodzaju ćwiczenie ezoteryczne, metoda doskonalenia charakteru, uczuć
i myśli człowieka – intelektu, intuicji i woli”. Nie chodziło tu jednak o pracę li tylko nad sobą – ta ostatecznie
miała bowiem doprowadzić do odnowy całego narodu
polskiego (czytaj: odzyskania niepodległości i zbudowania silnej państwowości), który miał stać się heroldem
nowej, duchowej ery ludzkości. W wizjach tych to Polsce Opatrzność powierzyła misję szczególną: „stworzyć
żywy typ i przykład człowieka odnowionego, odrodzonego, uduchowionego, abyśmy się naprawdę stali Narodem – Sługą Bożym, Czynicielami Sprawy i Budowniczymi Królestwa Bożego na Ziemi”, jak utrzymywał
jeden ze znanych polskich ezoteryków Józef Chobot
(1875–1942), propagujący wśród swych zwolenników
praktykę jogiczną. Jogę starano się także ukazać jako
tradycję w gruncie rzeczy rodzimą, bo stanowiącą część
„prastarej aryjskiej mądrości naszych przodków”. Dzięki
tym zmianom joga mogła zostać uznana (i uznawana
była!) za realną opcję możliwą do przyjęcia, przyswojenia i wdrożenia w życie codzienne przez Polaka, bez
konieczności rezygnacji z polskiej tożsamości czy choćby
dokonywania w niej jakichś modyfikacji. Byli też i tacy,
który twierdzili nawet, że ta „polska joga”, odmienna
od indyjskiej, może być praktykowana tylko w kraju nad
Wisłą. Polacy bowiem są na nią przygotowani przez rasę,
język i cierpienia pokoleń.
Pierwsze dekady XX wieku przyniosły praktyczne realizacje tych wizji. Ich twórcy – filozof i działacz społeczny
Wincenty Lutosławski (1863–1954) oraz fotograf i parapsycholog Józef Świtkowski (1876–1942) po ezoteryczne (teozoficzną i antropozoficzną) interpretacje jogi
i na ich podstawie zbudowali spójną teorię oraz metodę
praktyki, która, jak twierdzili, odpowiada na specyficzne
uwarunkowania i potrzeby Polaka oraz Polski (Lutosławski), a także współczesnego człowieka Zachodu (Świtkowski). Zarówno Lutosławski, jak i Świtkowski nadali
swoim interpretacjom postać podręczników, w których
zamieścili nie tylko opis konkretnych ćwiczeń tworzą-
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cych pełny program praktyki, ale także wiele wskazówek
i rad, które stawały się wręcz „receptą” na codzienne
problemy osoby, która zdecydowałaby się je wdrożyć.
W taki właśnie sposób obie książki były zresztą odbierane przez czytelników, dla których joga stała się wręcz
stylem i sposobem życia.
Wizje owej „polskiej jogi”, jak mówił o tej dyscyplinie
Lutosławski, a także przypisywane jej praktyce efekty,
były bardzo rozmaite. Jedni widzieli w niej metodę doskonalenia charakteru, uczuć, myśli i woli człowieka, co
miało wznosić jego świadomość do sfery czystego ducha.
Dla innych joga była umiejętnością odczytania odwiecznych praw Natury, przyjęcia ich jako podstawy własnego
światopoglądu oraz zgodnego z nim działania, co miało
gwarantować osiągnięcie pełnej harmonii na płaszczyźnie indywidualnej i społecznej. Jeszcze inni twierdzili,
że joga pozwala na wykreowanie nowego człowieka
„odnowionego, odrodzonego i uduchowionego”, który zapoczątkuje powstanie nowego narodu i zbuduje
na Ziemi nowy ład. Dzięki praktyce jogi możliwa była
także przemiana poszczególnych grup społecznych –
to w sposób szczególny interesowało Lutosławskiego.
Dzięki praktyce jogi według jego wskazówek młodzież

miała nauczyć się dyscypliny, tak by w przyszłości służyć
narodowi; robotnicy mieli dostrzec wyższy, duchowy
wymiar wykonywanej pracy. Zastosowanie wskazanych
ćwiczeń jogi miało uczynić z kobiety kapłankę ogniska
domowego, a przede wszystkim sprawić, że stałaby się
„akumulatorem prany i promieniowałaby siły na męża,
rodzeństwo i rodziców”. Artyści zaś mogliby poskromić
swoją chwiejną naturę i rozwijać talenty. Lutosławski
twierdził nawet, że praktyka jogi pomaga w „trudnej
pracy tworzenia z człowieka gatunku nadrzędnego
typu”, przy czym nie chodziło tu jedynie o kwalifikacje moralne i duchowe, ale także fizyczne – joga miała
dawać szansę na stopniowe udoskonalanie kolejnych
pokoleń Polaków i ludzkości w ogóle.
Wizje te nie były jedynie fantazmatami! Próbowano
je wcielać w praktykę życia codziennego – poza podręcznikami, które krok po kroku prowadziły zainteresowanych przez meandry praktyki, funkcjonowały (nieliczne, ale prężnie działające) organizacje skupiające
praktykujących, a zachowane świadectwa pokazują,
że przynajmniej niektórzy dostrzegali pozytywne efekty praktyki. Nowego człowieka nie udało się jednak
stworzyć…

i
dr hab. Agata Świerzowska – religioznawca, historyk idei, doktor
habilitowany nauk o kulturze i religii, pracownik w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyniki swoich badań nad najwcześniejszymi etapami recepcji
jogi w Polsce przedstawiła w monografii Joga w Polsce od końca XIX wieku do 1939 roku: konteksty ezoteryczne i interpretacje,
Wydawnictwo UJ, Kraków 2019.

STYMULACJA MÓZGU
ZMIENIA NASZĄ ŚWIADOMOŚĆ
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   Justyna Hobot

Wyjaśnienie mechanizmu i neuronalnego podłoża świadomości stanowi jedno z największych
wyzwań współczesnej nauki. Próba zrozumienia zdolności człowieka do uświadamiania sobie tych rzeczy, które docierają do jego zmysłów (najczęściej wzroku), to główny przedmiot
zainteresowania naukowców badających świadomość.
W jaki sposób widząc kulisty obiekt, uświadamiamy
sobie, że jest nim piłka? Albo słysząc charakterystyczny odgłos turlania się po podłodze, jesteśmy w stanie
wyobrazić sobie, że to właśnie ona za niego odpowiada? Obrazy, które powstają w naszej głowie podczas
percepcji, stanowią treść tzw. świadomości wzrokowej.
Dzięki niej potrafimy wskazać piłkę palcem lub odbić
ją, zanim sobie uświadomimy, że zbliża się w naszym
kierunku. Jednak niektóre bodźce albo trwają zbyt krótko, by można było je w pełni i świadomie zarejestrować,
albo są zbyt słabe, by przyciągać naszą uwagę, a zatem
by stać się treścią świadomości wzrokowej. Dzieje się tak
na przykład wówczas, gdy piłka znika w gąszczu innych
przedmiotów albo dźwięk jej toczenia się po podłodze
jest zbyt cichy. Z tego właśnie powodu naukowcy w swoich badaniach wykorzystują skale świadomości, które
umożliwiają badanym osobom dzielenie się subiektywną
oceną wyrazistości doznania określonych bodźców.
Mózg jest narządem, który tworzy nasz obraz świata.
Pierwszym “odbiorcą” świata zewnętrznego są jednak
receptory siatkówki oczu, na które oddziałuje światło.
Dzięki temu już po chwili informacja dociera do różnych
obszarów mózgu, w których komórki nerwowe (neurony)
komunikują się wzajemnie, pobudzając i hamując swoją
aktywność. Które obszary mózgu są konieczne i wystarczające dla powstawania świadomego doświadczenia?
Na to pytanie wciąż nie znamy odpowiedzi, dlatego
naukowcy nieustannie pracują nad ustaleniem takich
szczegółów. W tym celu mierzą oni aktywność określonych rejonów mózgu za pomocą specjalnych urządzeń
(takich jak elektroencefalografia czy funkcjonalny rezonans magnetyczny), umożliwiając w ten sposób powiązanie wzoru aktywności mózgu z tym, jak wyraźnie coś
widzimy lub słyszymy.
Istnieją też metody pozwalające w sposób zewnętrzny
wpływać na pracę mózgu. Jedną z nich jest przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS). TMS, korzystając ze zjawiska indukcji elektromagnetycznej, pozwala
wywoływać krótkotrwałą zmianę aktywności neuronów
w obrębie stymulowanego miejsca, takiego jak zlokalizowana z tyłu mózgu kora potyliczna czy znajdująca się

bliżej jego przednich obszarów kora ruchowa. Dzięki
temu zmieniając aktywność danego miejsca w mózgu,
możemy wpłynąć na procesy, za które ono odpowiada, w ten właśnie sposób na przykład poprawiając lub
pogarszając percepcję albo pamięć.
W trzech badaniach przeprowadzonych w Laboratorium Badań Świadomości Instytutu Psychologii UJ analizowano, w jaki sposób wywołana TMS zmiana aktywności określonych obszarów mózgu wpływa na świadomość
wzrokową człowieka. Wyniki sugerują, że w przypadku
reagowania na bodźce wzrokowe ważną rolę odgrywają
potyliczne obszary mózgu. To głównie dzięki ich aktywności badani byli w stanie wskazać, w którą stronę pochylone były paski, prezentowane przez bardzo krótką
chwilę na ekranie. Czołowe obszary mózgu kształtują
natomiast naszą subiektywną ocenę – w tym przypadku
zmiana aktywności w tych obszarach wpłynęła na to, jak
badani oceniali, że widzą paski: niewyraźnie czy wyraźnie. Trzeba jednak pamiętać i o tym, że sama ocena wyrazistości obiektu, który w danym momencie oglądamy,
zależy nie tylko od czynników związanych z widzeniem.
Na przykład odpowiednia stymulacja kory ruchowej
sprawiała, że osoby badane deklarowały, iż widziały
prezentowane paski wyraźniej. Badania te poszerzają
naszą wiedzę o tym, jak działa mózg i jak kształtuje się
nasza świadomość.

i
mgr Justyna Hobot
Zakład Psychologii Eksperymentalnej
Instytut Psychologii
Wydział Filozoficzny UJ
Opisywane badania były prowadzone w Laboratorium Badań Świadomości (C-LAB) Instytutu Psychologii na Wydziale Filozoficznym.
Ich realizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Centrum Nauki, w ramach grantów „Poznawcze i neuronalne mechanizmy świadomości metapoznawczej” (2014/14/M/
HS6/00911) i „Wczesne i późne korelaty świadomości. Badanie
struktur i połączeń neuronalnych zaangażowanych w świadome
doświadczenie percepcyjne z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego oraz przezczaszkowej stymulacji magnetycznej” OPUS
(2017/27/B/HS6/00937), przyznanych prof. Michałowi Wierzchoniowi. Stanowią również efekt współpracy międzynarodowej z badaczami z Uniwersytetu w Aarhus. Pracownia przezczaszkowej
stymulacji magnetycznej działać będzie od 2022 roku przy nowopowstałym Centrum Badań Mózgu.

ORLĄTKO,
CZYLI CESARZ, KTÓREGO NIE BYŁO.
KIM BYŁ NAPOLEON II?
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   Agnieszka Fulińska

Opowieść o Orlątku jest historią małego księcia, który nic w życiu nie zrobił, ponieważ mu nie
pozwolono, a mimo to – a może właśnie dlatego? – został celebrytą. Jak młodzieniec, który
sam o sobie mawiał: „Urodziłem się i umarłem – oto cała moja historia”, mógł stać się jednym
z najbardziej znanych ludzi w Europie?
Odpowiedź na to pytanie pozornie jest prosta: był synem
najsławniejszego człowieka swoich czasów, cesarza Francuzów, Napoleona. Ten syn, z małżeństwa z austriacką
arcyksiężniczką, witany był w 1811 roku salwami armatnimi i miał rządzić francuskim cesarstwem jako Napoleon II, jednak jego losy potoczyły się inaczej. Po klęsce
ojca w 1815 roku chłopiec znalazł się na wiedeńskim
dworze swojego dziadka, spychany w coraz większą izolację i niepamięć. Zmarł na gruźlicę w wieku dwudziestu
jeden lat jako Książę Reichstadtu.
Świat jednak o nim nie zapomniał. Enigmatyczna, romantyczna figura nieszczęśliwego księcia, żyjącego
w złotej klatce i pozbawionego szans na należną mu karierę polityczną, rozpalała wyobraźnię przez cały XIX
wiek. W gazetach powtarzano pogłoski o jego rzekomej
ucieczce z Wiednia, politycznych ambicjach, życiowych
miłościach, wreszcie o otruciu na rozkaz kanclerza Metternicha. Rewolucje, które przetoczyły się przez Europę
około 1830 roku, uwzględniały go w politycznych kalkulacjach, choć wiadomo było, że władze austriackie nie
pozwolą mu zasiąść na żadnym tronie.
We Francji okresu Restauracji (1815–1830) był bohaterem niezliczonych wywrotowych obrazów, broszur
i utworów literackich; jego imię, podobnie jak okrzyki
„Karta konstytucyjna!”, było jednym z najsurowiej prześladowanych przez władzę królewską. Kiedy po rewolucji lipcowej roku 1830 legenda napoleońska przestała
być nielegalna, jego postać pojawiała się w powieściach,
utworach poetyckich i teatralnych. Był ikoną XIX wieku,

człowiekiem rozpoznawalnym z niezliczonych portretów,
jak w XX wieku Marilyn Monroe czy Freddie Mercury,
znanym nawet wśród ludów Pacyfiku. Apogeum sławy
nastąpiło w roku 1900, kiedy miał premierę dramat
L’Aiglon (Orlątko) Edmonda Rostanda, napisany dla najsłynniejszej paryskiej divy, Sary Bernhardt. Sztuka stała
się jednym z wielkich przebojów teatralnych pierwszej
połowy XX wieku. Postać Księcia grały wybitne aktorki
od Ameryki po Australię, rzadziej mężczyźni (w Polsce
m.in. Juliusz Osterwa); partia tytułowa w adaptacji operowej Arthura Honeggera i Jacquesa Iberta (1937) została napisana dla sopranu. Skąd ta feminizacja postaci?
To jedno z pytań stawianych w prowadzonych na UJ
badaniach.
Ta bowiem legenda, niezwykle żywa w XIX wieku
i przed II wojną światową, jest dzisiaj tematem naukowych dociekań. Interesujące są zwłaszcza przemiany
postaci księcia, ich źródła oraz konteksty: od następcy
tronu, przez mało ważnego członka rodziny cesarskiej
po romantyczną legendę, w której tragiczny los obu wygnańców – Napoleona i jego syna – nabiera mesjańskich
wymiarów, a Orlątku, o którego poglądach prawie nic
nie wiemy, przypisywano rewolucyjne sympatie i buntownicze czyny. Brak biografii paradoksalnie stał się
doskonałym miejscem dla legendy, ponieważ wyobraźnia wypełniała pustkę własnymi marzeniami, obrazami,
nostalgią i nadzieją. O tej wyobrażonej personie księcia, a nie o prawdziwym człowieku, będzie opowiadać
książka dr Agnieszki Fulińskiej, zatytułowana Zjawiskowa
obecność (Phantom Presence).

i
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JAK MÓZG
ROZWIĄZUJE KONFLIKT?
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   Ewa Beldzik

Neuronauka poznawcza zajmuje się między innymi procesami poznawczymi mózgu. Jeden
z takich procesów to umiejętność wykrywania i rozwiązywania konfliktów. Ale czym właściwie jest konflikt? Badania w tym nurcie prowadzi dr Ewa Beldzik z Zakładu Neurokognitywistyki i Neuroergonomii UJ.
Konflikt to sytuacja z przeciwstawnymi lub niezgodnymi działaniami, założeniami lub ideami. Neuronauka
poznawcza skupia się głównie na reakcji, która występuje w sytuacji współzawodnictwa pomiędzy wzajemnie wykluczającymi się reakcjami. Najpopularniejszym
zadaniem eksperymentalnym stworzonym z myślą
o wzbudzeniu konfliktu jest test Stroopa. Polega on na
wskazaniu koloru czcionki, jakim napisane jest słowo,
przy czym słowo to jest nazwą tego samego (bodziec
zgodny) lub innego koloru (bodziec niezgodny). Niezależnie od tego, ile wysiłku i uwagi skupimy w trakcie
wykonywania takiego zadania, bodźce niezgodne istotnie wydłużają nasze reakcje i wywołają więcej błędów,
dlatego zakłada się, że wzbudzają one konflikt.
Badania z wykorzystaniem technik funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) i elektroencefalografii
(EEG) pokazały, że konflikt jest wykrywany i rozwiązywany w przyśrodkowej korze czołowej. Jednak wiele
pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi. Czy płat czołowy
„rozwiązuje” konflikt nawet wtedy, gdy bodziec jest zgodny, ale z jakiejś przyczyny reakcja jest wydłużona? Czy

proces rozwiązywania konfliktu można w ogóle odseparować od efektu czasu reakcji? Literatura fMRI i EEG
w kontekście tych pytań ukazuje sprzeczne treści.
Tymi wątpliwościami zajmuje się zespół dr Beldzik
w projekcie pt. „Konflikt czy efekt czasu reakcji? Wyjaśnienie natury aktywności przyśrodkowej kory czołowej – badanie symultaniczne EEG-fMRI”. Celem jest
wzbudzenie wszystkich markerów przetwarzania konfliktu i przeanalizowanie, czy są one podatne na efekt
czasu reakcji. Jednoczesna rejestracja EEG i fMRI
umożliwia zgłębianie dynamiki procesów poznawczych
na podstawie elektrycznych i fizjologicznych właściwości mózgu. Ponadto w tym konkretnym problemie badawczym kluczowe jest, aby pomiarów sygnału EEG
i fMRI dokonano przy jednym wspólnym pomiarze
behawioralnym, tak aby klasyfikacja szybkich i późnych reakcji była zastosowana do wszystkich mózgowych markerów konfliktu. To kompleksowe podejście
umożliwi weryfikację, czy przyśrodkowy płat czołowy
rozwiązuje konflikt, czy tylko wspomaga przetwarzanie
dowolnego bodźca.

i
dr Ewa Beldzik jest adiunktem w Instytucie Psychologii Stosowanej, WZiKS, UJ. Ma wieloletnie doświadczenie w neuroobrazowaniu
i badaniach elektrofizjologicznych mózgu ludzkiego. Obecnie jest
kierownikiem projektu naukowego zgłębiającego rolę przyśrodkowego płata czołowego w procesach rozwiązywania konfliktu
reakcji.

BADANIA LITERATURY DZIECIĘCEJ –
WAŻNE I POWAŻNE
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   Anna Czabanowska-Wróbel

Chyba każdy pamięta swoją ulubioną książkę z dzieciństwa (chociażby Alicję w Krainie Czarów, Tajemniczy ogród, Małego Księcia, Dzieci z Bullerbyn czy jedną z baśni Andersena);
wielu z nas zna także książki, które czytamy naszym dzieciom. Jednak nie wszyscy mają
świadomość tego, że badania literatury dziecięcej i młodzieżowej to obecnie poważny dział
literaturoznawstwa, podczas gdy same książki dla młodych oraz najmłodszych w Polsce i na
świecie stanowią w XXI wieku znaczącą część rynku wydawniczego.
Dawno minęły czasy, gdy naukowcy zajmujący się literaturą dziecięcą musieli się tłumaczyć ze swojego
przedmiotu badań, od dawna nie cierpią też na kompleks Kopciuszka. Warto jednak przypominać, że współcześnie badania nad twórczością dla dzieci rozwijają się
w Polsce i na świecie wyjątkowo dynamicznie. Na Wydziale Polonistyki UJ Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej został utworzony w grudniu 2013
roku, możemy więc wyobrazić go sobie jako ośmiolatka,
zainteresowanego samodzielnym czytaniem.
Popularyzacja wiedzy o literaturze dziecięcej jest niezwykle potrzebna, aktualne informacje o wartościowych książkach interesują bowiem rodziców i dziadków,
nauczycieli i bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, pracowników kultury. Badacz literatury dla najmłodszych
może oraz powinien być ekspertem, doradcą, recenzentem, jednak naukowe badania książki dziecięcej
mają znacznie szerszy cel – pomagają lepiej zrozumieć
dawną i współczesną kulturę. To, o czym chcemy i możemy opowiadać dzieciom, stanowi doskonałe źródło
wiedzy o naszej cywilizacji. Współczesne adaptacje bajki
o Czerwonym Kapturku nie przypominają już wersji
Charles’a Perraulta czy braci Grimm, zaskakują daleko
idącym przetworzeniem dawnych wątków – jak choćby przekorna renarracja autorstwa Bohdana Butenki
Czerwony Kapturek (bajka myśliwska) z jego zbioru Krulewna
Śnieżka (2008).
Sposobów interpretowania literatury dziecięcej i młodzieżowej jest tak wiele, jak metod we współczesnej
humanistyce, a sama literatura dostarcza niezwykle
zróżnicowanego materiału badawczego. W XXI wieku zainteresowaniem cieszą się między innymi książki
pisane z perspektywy ekologicznej, nie tylko skłaniające najmłodszych do zainteresowania światem roślin

i zwierząt (to akurat nic nowego: zwierzęcy bohaterowie często pojawiali się w książkach dziecięcych drugiej
połowy XIX wieku), ale przede wszystkim zachęcające
do troski o naszą planetę.
Zupełnie inny, ale równie bogato reprezentowany nurt
tematyczny stanowią książki biograficzne dla dzieci (to
odpowiednik dającego się zauważyć wśród dorosłych
czytelników zainteresowania biografiami): mamy obecnie książki dla każdej grupy wiekowej, od najmłodszych
po nastolatków, ukazujące sławnych uczonych, artystów
czy kompozytorów, polskich i obcych. Wzrasta również
zainteresowanie tematami regionalnymi oraz lokalnością, daje się zauważyć zwrot ku tradycji, nie tylko
historycznej, ale także powrót do folkloru, co bardzo
wyraźnie akcentują ilustracje, w których przetwarzane
są elementy sztuki ludowej.
Najlepsze książki dziecięce i młodzieżowe stworzone
w XXI wieku rozwijają wyobraźnię, zachęcają do zrozumienia innych, do poznawania całej różnorodności
współczesnego świata, a także do lepszego zrozumienia
siebie – jedne z nich dają klucz do poznania uczuć i emocji bardzo małym dzieciom, inne – nastolatkom i „młodym dorosłym”. Nowe książki dziecięce rzadko są przy
tym przeznaczone wyłącznie dla dzieci – w zamierzeniu
ich twórców mają być czytane (i oglądane) z zainteresowaniem oraz pożytkiem również przez dorosłych odbiorców. Takie właśnie książki tworzą obecnie znani pisarze
i wybitni artyści, czego przykładem może być Zgubiona
dusza Olgi Tokarczuk (tekst) i Joanny Concejo (obraz),
wydana w roku 2017 i wyróżniona prestiżową nagrodą
w Bolonii – książka, która (przetłumaczona na angielski
przez Antonię Lloyd-Jones) rozpoczyna obecnie swoją
światową wędrówkę.

i
prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel
Wydział Polonistyki UJ
Kierownik Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej UJ

WORK-LIFE BALANCE
W CZASIE PANDEMII –
OGÓLNOPOLSKA DIAGNOZA
PRACUJĄCYCH RODZICÓW
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   Małgorzata Marzec, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Jak zmieniła się sytuacja rodziców, którzy z powodu pandemii Covid-19 musieli niemalże
z dnia na dzień zmienić swoją rutynę i pogodzić pracę zdalną z wychowaniem dzieci oraz
edukacją zdalną? Badania w tym obszarze prowadzi zespół naukowców z Instytutu Spraw
Publicznych UJ.
Zagrożenie epidemią Covid-19 wymusiło wprowadzenie
licznych restrykcji i obostrzeń sanitarnych oraz znaczne
upowszechnienie się zdalnej pracy i nauki na różnych
poziomach edukacji.
Nowe warunki okazały się szczególnie trudne dla rodziców, którzy poprzez zmiany w organizacji systemu
oświaty zostali zmuszeni do godzenia obowiązków
służbowych z ciągłą opieką nad dziećmi. Zauważając
przemiany wywołane pandemią koronawirusa, postanowiono przeprowadzić ogólnopolskie badania kwestionariuszowe i dokonać diagnozy sytuacji pracujących rodziców w czasie pandemii, a w szczegól‑ności sprawdzić, jak
pracownicy łączą swoje obowiązki zawodowe z opieką
nad dziećmi w czasie pandemii.
Ogólnopolskie badanie zostały przeprowadzone wśród
10 331 respondentów, w tym 7800 rodziców aktywnych zawodowo i posiadających na wychowaniu dzieci.

CZAS POŚWIĘCANY NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI
W PODZIALE NA MATKĘ I OJCA *
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Badanie prowadzone było od 16 marca do 2 kwietnia
2021 za pośrednictwem Portalu LIBRUS, przy wykorzystaniu metody CAWI (Computer-Assisted Web Inter
viewing). Badania zostały opracowane w taki sposób, aby
zdiagnozować sytuację pracujących rodziców z trzech
płaszczyzn: świadczenia pracy, rodziny przez pryzmat
zakresu i podziału obowiązków rodzicielskich oraz szkoły w kontekście stwarzania warunków do wychowywania
dzieci przez aktywnych zawodowo rodziców.
Podsumowując badania, można stwierdzić, że rodzice
musieli poradzić sobie z godzeniem pracy zawodowej
z opieką nad dziećmi w nowych warunkach pandemicznych. Przystosowując się do nowej sytuacji, zwrócili jednak uwagę na wiele problemów w kwestiach zawodowych i prywatnych. Wskazali także rozwiązania,
które ułatwiłyby im uzyskanie work-life balance oraz wyrazili oczekiwania wobec pracodawców, a także władz
publicznych.

REALNY I OPTYMALNY UDZIAŁ W POZYSKIWANIU FUNDUSZY DO BUDŻETU RODZINNEGO
W OPINII PRACUJĄCYCH RODZICÓW W CZASIE
PANDEMII.
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NEUROSMOG:
CZY SMOG NEGATYWNIE WPŁYWA
NA MÓZGI DZIECI?
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   Marcin Szwed

W jakim stopniu smog wpływa na rozwijające się mózgi dzieci? Czy toksyczne cząsteczki
mogą być odpowiedzialne za zaburzenia neurorozwojowe u najmłodszych? Na powyższe pytania odpowiedzi poszukują naukowcy zrzeszeni w konsorcjum NeuroSmog.
Statystki dla Polski są przerażające: spośród dziesięciu
najbardziej zatrutych europejskich miast aż siedem znajduje się w naszym kraju. O tym, że smog jest niezmiernie
szkodliwy dla naszego zdrowia, nikomu już nie trzeba
mówić. Szacuje się, że około 40 tysięcy osób rocznie
przedwcześnie umiera właśnie z powodu smogu. Naukowcy od dłuższego czasu sprawdzają, jakie konkretne
szkody powoduje w naszym organizmie wdychanie silnie
zanieczyszczonego powietrza. Z tego też powodu postanowili zastanowić się i nad tym, jak smog wpływa na mózg
dzieci, które dorastają w otoczeniu zatrutego powietrza.

Poszlaki i czteroletnie śledztwo

Dzięki badaniom epidemiologów dzisiaj dysponujemy
już poszlakami, wskazującymi na to, że kobiety ciężarne
oddychające zanieczyszczonym powietrzem są bardziej
narażone na poronienia oraz wydanie na świat dzieci
o niższej masie urodzeniowej. Takie maluchy mogą
też posiadać obniżony iloraz inteligencji (IQ) oraz wykazywać nadpobudliwość ruchową z deficytem uwagi
(ADHD). Pytanie jednak brzmi: czy smog jest tu głównym winowajcą? Aby to sprawdzić, naukowcy muszą
przebadać kilkaset dzieci w wieku 10–13 lat. Oprócz

obrazowania mózgu wszyscy uczestnicy badania zostaną
poddani szczegółowym testom psychologicznym.

Pluton do zadań specjalnych

Do tej pory nikt nie przeprowadzał tak szeroko zakrojonych badań nad tym problemem. Badaczki i badacze
przeznaczyli na ten cel niemało środków – wykorzystają
oni zarówno zaawansowane metody modelowania zanieczyszczeń, jak i neuroobrazowanie skanerem MRI
oraz rozszerzoną diagnozę psychologiczną. Celem jest
uzyskanie konkretnych danych na temat tego, jakie
dokładnie zaburzenia wywołuje określony typ oraz stężenie smogu. Wyzwaniem pozostaje fakt, że powietrze
w Małopolsce jest wyjątkowo zanieczyszczone. Aby uzyskać szerszy obraz problemu, dane tam uzyskane będą
wymagać uzupełnienia o informacje zebrane w mniej
zanieczyszczonych regionach.

Smog to problem cywilizacyjny

Jeśli hipotezy się potwierdzą, naukowcy dostarczą naprawdę twardych dowodów przeciwko smogowi. Będzie
to oznaczać, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które
uderza również w rozwój najmłodszych.

i
Odpowiedzi na wyżej wymienione pytania poszukuje konsorcjum czterech zespołów badawczych kierowanych przez prof.
Marcina Szweda z Instytutu Psychologii UJ. Zespół prof. Szweda
tworzą naukowcy z Polski i zagranicy, wśród nich ceniona epidemiolożka dr Iana Markevych, która przeniosła się na UJ z Instytutu Helmholtza w Monachium. Badania prowadzone są we
współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska oraz Instytutem
Psychologii Stosowanej UJ. Projekt finansuje Fundacja Nauki
Polskiej ze środków Unii Europejskiej.

EUTORYKA, CZYLI JAK BUDOWAĆ
MIĘDZYLUDZKIE POROZUMIENIE
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   Dorota Korwin-Piotrowska

Jak świat światem ludzie kłócili się ze sobą i walczyli – jeśli nie bezpośrednio, w formie
fizycznego starcia, to przynajmniej na słowa. Prawie każdy też marzy o „zwycięstwie” w dyskusji, „pokonaniu” przeciwnika, „wytoczeniu” swoich argumentów i o „zbiciu” argumentów
oponenta – konfrontacyjny język towarzyszy nam od dziecka. Równocześnie jako uczestnicy
i świadkowie dysput jesteśmy często zmęczeni czy zniesmaczeni jałowymi sporami, dokuczaniem sobie przez dyskutantów dla efektu, stosowaniem różnych form manipulacji bądź
sztuczek. Czujemy sprzeciw, gdy ktoś chce zdominować towarzystwo lub na naszych oczach
upokorzyć czy ośmieszyć drugą osobę, a zamiast przekonywać za pomocą uczciwych argumentów – oszukuje, zmienia temat lub rozmywa istotne kwestie. Niestety w życiu publicznym,
mediach często mamy też do czynienia z osobami specjalnie przygotowanymi do wystąpień
łamiących zasady fair play – takie osoby przechodzą kursy, podczas których poznają między innymi erystykę, czyli sztukę wygrywania sporów za wszelką cenę. Tę antyczną jeszcze
dziedzinę, gałąź retoryki, przypomniał i rozwinął w XIX wieku Arthur Schopenhauer, który
zestawił 38 chwytów mniej lub bardziej lojalnych wobec rozmówcy. Od tamtego czasu lista
ta jest wciąż rozszerzana i komentowana.
Erystyka vs. eutoryka
Etymologia:
gr éris = niezgoda, spór,
konflikt

Etymologia:
gr. eu- = dobry
+ retoryka

Cel:
pokonanie przeciwnika,
wygrana w sporze
niezależnie od racji,
dominacja nad oponentem

Cel:
zrozumienie rozmówcy,
nawiązanie relacji,
wytworzenie przestrzeni
„pomiędzy”

Środki:
chwyty erystyczne

Środki:
zabiegi (działania)
eutoryczne

Przykładowy chwyt:
argument ad personam
(dosł. z łac. „w odniesieniu
do osoby” – zarzut,
przytyk, złośliwość pod
czyimś adresem)

Przykładowy zabieg:
pro personae bono (dosł. z łac.
„dla dobra osoby” – słowne
wsparcie udzielane drugiej
osobie, dodawanie otuchy)

Dla wielu osób jest jednak jasne, że życie społeczne
nie może polegać na ciągłym wzajemnym stosowaniu
wobec siebie zasadzek, że komunikacja nie powinna opierać się na grze, nieszczerości, chęci dominacji
i walce, bo przestaje być wtedy komunikacją (łac. communicare to „uczynić wspólnym, połączyć”). Potrzebujemy umiejętności bycia razem, słuchania siebie
nawzajem, rozmawiania, szukania zrozumienia, aby
zachować wewnętrzną i społeczną równowagę. Zwłaszcza od osób znajomych, bliskich, od współpracowników
czy od rodziny oczekujemy, że komunikacja przebiegać będzie inaczej – ze wzajemną troską, wsparciem
oraz z korzyścią dla obu stron. Rodzi się zatem namysł
nad tym, za pomocą jakich słownych działań można
taką „dobrą mowę” uzyskać – jak prowadzić rozmowy,

zwłaszcza te dla nas ważne, decydujące o wzajemnej
relacji, by okazać drugiej osobie, że jesteśmy wobec
niej uważni, jak budować międzyludzkie porozumienie.
Odpowiedzi udziela eutoryka – to zaprojektowana przez
autorkę tego tekstu część retoryki, będąca przeciwwagą
dla erystyki, a nawiązująca do wielu prac z zakresu ling
wistyki oraz psychologii i socjologii komunikacji. Można się z nią zapoznać w książce: Eutoryka. Rzecz o dobrej
(roz)mowie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2020 (https://wuj.
pl/ksiazka/eutoryka). Tam też znajduje się część praktyczna, tj. lista 41 zabiegów eutorycznych sprzyjających
rozmowom, poprawiających stan relacji – wraz z przykładowymi zwrotami. Poniżej została zamieszczona
krótka lista najważniejszych czynników, które wpływają
na „dobrą (roz)mowę”.
Fundamenty eutoryki
1. Postawa eutoryczna – nastawienie nie na spór,
a na porozumienie, tworzenie relacji, budowanie
międzyludzkiego pogranicza.
2. Aktywne słuchanie – „słuchanie dialogiczne”.
3. Trafne rozpoznanie sprawy oraz posłużenie się
wiedzą o konstruktywnym dyskutowaniu i zasadach
dobrej rozmowy.
4. Okazywanie rozmówcy empatii.
5. Ostrożność w doborze słów, wspólne ustalanie
znaczeń oraz posługiwanie się zabiegami eutorycznymi.

i
dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska, prof. UJ
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Wydział Zarządzania i Komunikacji UJ

NAUKI
MEDYCZNE

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
KONTRA RAK PIERSI:
JAKA JEST ZALEŻNOŚĆ?

123   

   Grażyna Jasieńska

Wbrew pozorom, niski poziom aktywności fizycznej nie wynika wcale z braku wiedzy o pozytywnym wpływie ruchu na zdrowie. Wiele kobiet wciąż jednak nie zdaje sobie sprawy z tego,
że aktywność fizyczna to tak naprawdę jeden ze skuteczniejszych sposobów obniżania ryzyka
zachorowania na raka piersi.
Wiedza na ten temat nie jest nowa. W latach 80. XX wieku przeprowadzono badanie porównujące ponad 5000
amerykańskich kobiet, z których mniej więcej połowa pozostawała w czasie studiów aktywna fizycznie. Kobiety
te wiele lat później znacznie rzadziej chorowały na raka
piersi niż ich mniej aktywne koleżanki. Rolę aktywności
fizycznej jako czynnika obniżającego ryzyko zachorowania na raka piersi potwierdzono także w licznych dalszych
badaniach. Jak się okazuje, nie tylko aktywność wynikająca z uprawiania sportu, ale i aktywność związana z pracą fizyczną ma podobne, pozytywne dla zdrowia efekty.
Jaki jest mechanizm, dzięki któremu aktywność fizyczna
działa ochronnie? Prawdopodobnie składa się on z kilku
współdziałających „podzespołów”. Aktywność wpływa
na stężenia hormonów płciowych, pobudza układ odpornościowy i przyczynia się do obniżenia masy ciała.
Udowodniono wpływ każdego z tych efektów na obniżenie ryzyka zachorowania na raka piersi.

Zadanie I: obniżanie poziomu hormonów

Hormony płciowe – progesteron, a zwłaszcza estrogeny,
produkowane przede wszystkim w trakcie cykli menstruacyjnych – stymulują komórki do podziału. Im więcej
podziałów komórek, tym większa szansa na to, że pojawią się jakieś niechciane błędy, czyli mutacje. Z tego też
powodu wysokie stężenia hormonów płciowych mogą
przyczyniać się do większej liczby mutacji. Niestety, hormony nie rozróżniają komórek „zdrowych” od tych z błędami w kodzie genetycznym. Stymulują więc podziały
komórek z mutacjami, które mogą dać początek zmianom nowotworowym. A w związku z tym, że hormony
płciowe działają na wszystkie komórki, które posiadają
tak zwane receptory estrogenowe czy progesteronowe,
mają także wpływ na komórki piersi.

Zadanie II: pobudzanie układu
odpornościowego

Zdolność do walki ze zmianami nowotworowymi to
ważna cecha naszego organizmu. Układ odpornościowy zauważa te zmiany i – reagując na nie – przyczynia
się do usuwania komórek, które z powodu mutacji zachowują się nieprawidłowo. Ze względu na fakt, że już
dawno potwierdzono pozytywny wpływ aktywności
fizycznej na działanie układu odpornościowego, równocześnie pomaga ona obniżać ryzyko zachorowania
na nowotwory.

Zadanie III: redukcja masy ciała

Po menopauzie jajniki przestają produkować hormony
płciowe. Te jednak wciąż są obecne w organizmie. Wytwarza je na przykład tkanka tłuszczowa i właśnie z tego
powodu kobiety w okresie pomenopauzalnym, które
mają tej tkanki nadmiar, mogą wciąż posiadać wysokie
stężenia estrogenów. To estrogeny są główną przyczyną
wyższego ryzyka zachorowania na raka piersi wśród
kobiet z nadwagą i otyłością. Z masą ciała związany
jest zatem kolejny mechanizm, poprzez który aktywność
fizyczna obniża ryzyko zachorowania na raka. Redukcja
tkanki tłuszczowej pomaga bowiem skutecznie obniżyć
stężenie estrogenów.

Jaka „dawka” ćwiczeń jest wystarczająca?

Zakład Zdrowia i Środowiska prowadzi obecnie badania,
których celem jest odpowiedź na pytanie, jaki poziom
aktywności fizycznej u młodych, zdrowych kobiet jest
potrzebny, by obniżyć stężenia hormonów płciowych
i zaobserwować pozytywne zmiany w niektórych aspektach funkcjonowania układu odpornościowego. Badacze
testują hipotezę zakładającą, że odpowiedź organizmu
na zwiększenie poziomu aktywności fizycznej nie będzie
taka sama u każdej z kobiet. Wstępne badania wskazały,
że to, jak bardzo obniżą się stężenia hormonów płciowych u aktywnych kobiet, zależy od warunków, w jakich
rozwijały się one we wczesnych etapach życia. Naukowcy
podejrzewają, że poziom aktywności fizycznej skutecznie obniżający stężenia hormonów u tych kobiet, które
jako noworodki miały mniejsze rozmiary ciała, będzie
niewystarczający dla tych, które posiadały większe wymiary urodzeniowe. Być może podobne znaczenie mają
również warunki rozwoju w dzieciństwie.
Dlaczego ma to duże znaczenie? Jeśli rzeczywiście odpowiedź fizjologii polegająca na obniżeniu stężeń hormonów będzie różna dla różnych kobiet, oczywiste stanie
się, że nie można rekomendować takiego samego poziomu wysiłku fizycznego dla każdej kobiety. Z tego samego
powodu dla niektórych kobiet obecne zalecenia mogą
nie wystarczyć do tego, by skutecznie obniżyć ryzyko
raka piersi.
i
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant numer UMO-2017/25/B/NZ7/01509.

NEUROGASTRONOMIA –
PRZEZ MÓZG I ŻOŁĄDEK DO ZDROWIA?
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   Joanna Chłopicka

Neurogastronomia (neurogastronomika) to młoda gałąź nauki (pierwsza publikacja z tej dziedziny ukazała się w 2006 roku), korzystająca z dorobku wielu dyscyplin zajmujących się
tematyką związaną z jedzeniem, takich jak: antropologia, neurologia, psychologia, biochemia,
bromatologia oraz biologia molekularna dotycząca receptorów smaku i węchu.
Neurogastronomia bada, w jaki sposób różne substancje zawarte w żywności oddziałują na nasz mózg
oraz jaki ma to związek z emocjami, wspomnieniami,
preferencjami żywnościowymi i aspektami kulturowymi. Analizuje również złożone procesy mózgowe, które
wpływają na odbiór smaku, zapachu czy też smakowitości spożywanych produktów. Specjaliści z tej dziedziny
starają się wyjaśnić, czy i w jaki sposób można pomóc
ludziom, którzy stracili smak i węch oraz określić, jak
skuteczniej wpływać na wybór żywności przez chorych na cukrzycę, otyłość, nadciśnienie tętnicze i inne
choroby dietozależne.
Kliniczne zastosowanie tego obszaru wiedzy polega
również na zrozumieniu wzorców zachowań pacjenta

z wiązanych z jedzeniem, które mogą przyczyniać
się do otyłości i zaburzeń odżywiania. Dodatkowym
obszarem zainteresowań neurogastronomii jest badanie, w jaki sposób różne schorzenia (choroba Alzheimera,
choroba Parkinsona, padaczka, nowotwory, udar mózgu,
urazy głowy) oraz przyjmowane leki zmieniają doznania
smakowe.
Poznanie wpływu wielu czynników na odczucia smakowe różnego rodzaju pożywienia może być pomocne
w czasie stosowania diety i we wspomaganiu żywieniowym leczenia wielu chorób. Nauka ta powinna być pomocna w poprawie nie tylko doznań kulinarnych, ale
także ogólnej jakości życia pacjentów.

i
dr Joanna Chłopicka
Zakład Bromatologii
Wydział Farmaceutyczny UJ CM

ODKRYWANIE
NOWYCH LEKÓW
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   Agnieszka Zagórska

Czy można poprawić wyniki leczenia oraz jednocześnie zmniejszyć liczbę tabletek przyjmowanych przez pacjentów? Czym są związki wielofunkcyjne? Odpowiedzi na te pytania
znajdują się w laboratoriach Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM.
Od drugiej połowy XX wieku obserwujemy znaczny
wzrost średniej długości życia. Niestety nie zawsze idzie
on w parze ze wzrostem jego jakości i komfortu. Popularne powiedzenie „starość się Stwórcy nie udała” oddaje istotę tej sprawy. Niekorzystne zmiany w wyglądzie
fizycznym i spadek sił witalnych wywołują zły nastrój.
W przebiegu chorób związanych z wiekiem pojawiają się
stany lękowe lub depresyjne. Z drugiej strony dla większości z nas najbardziej charakterystycznym objawem
starości jest zapominanie. Problemy z pamięcią (np. zapominanie imion czy zaplanowanych zadań), z orientacją („gdzie są moje okulary?”), a także brak właściwej
oceny sytuacji życia codziennego to wyniki łagodnych
zaburzeń poznawczych. Medycyna potrafi przyjść seniorom z pomocą, oferując rozwiązanie w postaci leków.
W ten sposób im starszy pacjent, tym więcej tabletek
zażywa. Fachowo nazywa się to polifarmakoterapią,
której zastosowanie oparte jest na schemacie „jeden lek
na jedną chorobę”. Czy jednak można w jakiś sposób
poprawić wyniki leczenia oraz zmniejszyć ilość tabletek,
które pacjenci są zmuszeni przyjmować?
Działanie leku jest najczęściej wynikiem połączenia jego
cząsteczki z właściwym dla niej miejscem w organizmie – receptorem lub enzymem. Układ ten porównuje
się często do tradycyjnego zamka i klucza. Zamek, czyli
receptor lub enzym, może być otwarty przez pasujący
do niego klucz, a więc konkretny związek chemiczny
produkowany przez nasz organizm lub lek. W czasie
choroby dochodzi do zaburzenia skomplikowanej sieci
odziaływań pomiędzy różnymi receptorami, enzymami

i związkami produkowanymi przez nasze ciało. Leki,
łącząc się z receptorem lub enzymem, pobudzają lub
hamują przekazywanie informacji w komórkach, przez
co prowadzą do „naprawy” organizmu. W ostatnich
latach do odkrywania leków stosuje się nową strategię.
Polega ona na projektowaniu związków wielofunkcyjnych. Założenie jest proste: zaprojektować strukturę
nowego leku tak, aby mógł on działać poprzez kilka wybranych receptorów lub enzymów jednocześnie. W ten
sposób można wyjść poza uciążliwy schemat „jeden lek
na jedną chorobę”.
Projekt realizowany w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM ma na celu otrzymanie związków
wielofunkcyjnych, które poprawiają zaburzone funkcje
poznawcze (pamięć) w depresji, lęku lub schizofrenii.
Związki zaprojektowano tak, aby połączyć elementy
„klucza” receptorowego i enzymatycznego. Wybrano receptory, w oparciu o które działają leki stosowane w leczeniu depresji, lęku lub schizofrenii (z grupy serotoninowych 5-HT1A i 5-HT7) oraz enzym, który powoduje
rozkład związków pośredniczących w przekazywaniu
informacji wewnątrz komórek (o nazwie fosfodiesteraza
10A). Zaprojektowane związki wielofunkcyjne łączą się
z receptorami serotoninowymi oraz hamują działanie
fosfodiesterazy 10A. Poprawiają funkcje poznawcze
i działają podobnie do leków w modelach depresji,
lęku oraz schizofrenii. Wynikiem projektu jest zgłoszenie patentowe. Dotyczy ono związków, które mogą
być dalej badane w celu opracowania kandydata na
nowy lek.

i
dr hab. Agnieszka Zagórska
Katedra Chemii Farmaceutycznej UJ CM
Realizacja w ramach finansowania, program Sonata NCN „Synteza i właściwości farmakologiczne zróżnicowanych strukturalnie
analogów PQ-10 jako wielofunkcyjnych ligandów o możliwości
poprawy funkcji poznawczych w zwierzęcych modelach depresji,
lęku i schizofrenii” UMO-2016/21/D/NZ7/01573. Zgłoszenie patentowe oznaczono numerem: P.434002 [WIPO ST 10/C PL434002].

CO WPŁYWA NA ROZWÓJ DYSTROFII
MIĘŚNIOWEJ DUCHENNE’A?

   Agnieszka Łoboda
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O tym, jak białko odpowiadające za powstanie siniaka i gaz wydobywający się z wnętrza
wulkanu mogą wpływać na poprawne funkcjonowanie mięśni.
Aby mięśnie poprawnie funkcjonowały, potrzebują białka
zwanego dystrofiną, które odpowiada za ochronę mechaniczną mięśni podczas skurczu. Gwarantuje ono właściwą komunikację komórek mięśniowych z ich zewnętrznym środowiskiem oraz uszczelnia błonę komórkową,
dzięki czemu do komórki trafiają tylko pożądane składniki, a jednocześnie nie są wypuszczane te, które muszą
zostać w środku. Bywa jednak tak, że w wyniku pewnego
defektu genetycznego funkcjonalna dystrofina nie jest
produkowana i mięśnie nie są w stanie prawidłowo działać. Do komórki, której brakuje wówczas prawidłowego
uszczelnienia, wnikają bowiem bez żadnych przeszkód
substancje, na przykład jony wapnia, które nie powinny
się tam znaleźć. Prowadzi to do rozrostu tkanki włóknistej
w miejsce tkanki mięśniowej. Z biegiem czasu dochodzi
do coraz większego uszkodzenia włókien mięśniowych,
a w końcu do ich zaniku i zastępowania innymi tkankami, czemu towarzyszy nasilony proces zapalny. Choroba,
która prowadzi do takich efektów i za którą odpowiada uszkodzone białko, zwana jest dystrofią mięśniową
Duchenne’a (DMD, z ang. Duchenne Muscular Dystrophy).
Jest ona nieuleczalna i dziedziczna – chorują na nią
niemal wyłącznie chłopcy, „przejmując” wadliwy gen
po matce, która jest jego nosicielką. DMD nie jest
rzadką chorobą – występuje u jednego na pięć tysięcy
urodzonych chłopców i jest najczęściej spotykaną formą dystrofii mięśniowej. Objawia się już w pierwszych
miesiącach bądź latach życia, kiedy to zaczyna dochodzić do zauważalnych zaburzeń ruchowych: kłopotów
z samodzielnym wstawaniem z podłogi, chodzeniem
i bieganiem czy korzystaniem ze schodów. Tego typu
objawy nasilają się z czasem i sprawiają, że chorujący
na DMD nastolatkowie nie są już w stanie samodzielnie
się poruszać oraz zmuszeni są do korzystania z wózków
inwalidzkich. W okolicach 20–30 roku życia sytuacja
komplikuje się jeszcze bardziej. Na skutek zanikania
mięśni oddechowych, do „podstawowych” objawów
dochodzi jeszcze niewydolność oddechowo-krążeniowa.
Jedną z głównych przyczyn śmierci osób chorujących
na DMD są właśnie rozwijające się nieprawidłowości
w funkcjonowaniu mięśnia sercowego oraz – w ich rezultacie – powikłania sercowo-naczyniowe.
To, jaką rolę odgrywa zmutowane białko, czyli dystrofina, w rozwoju DMD, dzisiaj już wiemy. Jednak pomimo

znanej przyczyny choroby wciąż pozostaje ona nieuleczalna. Obecnie główną dostępną formą terapii pacjentów z DMD jest zastosowanie sterydów. Leki te działają przeciwzapalnie, nie niwelują jednak jej głównego
źródła, a przy tym wywołują wiele skutków ubocznych.
Dlatego w różnych laboratoriach na świecie nieustannie trwają poszukiwania czynników, które mogą opóźnić
moment pojawiania się niekorzystnych objawów schorzenia.
Jakiś czas temu naukowcy z Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
UJ opisali odkryte przez siebie nowe mechanizmy zaburzeń w DMD i wskazali kierunek obiecujących działań
terapeutycznych. Ma on związek z enzymem zwanym
oksygenazą hemową-1 (HO-1), który bez wątpienia jest
nam wszystkim dobrze znany – chroni bowiem przed
negatywnymi skutkami urazów poprzez tworzenie siniaka w miejscu uszkodzenia mechanicznego. HO-1 pełni
bardzo ważne zadanie w organizmie – wyhamowuje odpowiedź zapalną oraz chroni komórki przed skutkami
zapalenia, które je „dopada”. W pewnym sensie działa
więc jak strażak pojawiający się w momencie zagrożenia, które stara się niezwłocznie i skutecznie zwalczyć.
Badacze wykazali, że HO-1 jest ważnym czynnikiem
wpływającym na rozwój DMD, a jej brak pogarsza przebieg choroby – nasila zapalenie i osłabia funkcjonalność
mięśni.
Naukowcy wykazali również, że na rozwój DMD mogą
wpływać także zaburzenia procesu tworzenia naczyń
krwionośnych, dostarczających tlen i metabolity do komórek mięśniowych. Co ciekawe, badania mające
na celu określenie przyczyny DMD prowadzone przed
odkryciem dystrofiny wskazywały na nieprawidłowości
w funkcjonowaniu naczyń krwionośnych, które mogłyby tłumaczyć zanik mięśni w związku z niedostatecznym dostępem do tlenu i substancji odżywczych. Choć
tak zwana „teoria naczyniowa” została obalona wraz
z odkryciem dystrofiny, wiele badań podkreślało defekty w budowie i funkcjonalności naczyń krwionośnych,
które mogłyby wpływać na przebieg DMD, sugerując
tym samym, że czynniki wspomagające działanie naczyń
krwionośnych mogą stanowić nową strategię terapeutyczną w leczeniu DMD. Takie podejście jest przedmiotem najnowszych analiz wspomnianych badaczy,
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podejmowane są próby zastosowania siarkowodoru
(H2S) jako czynnika korzystnie wpływającego na objawy
chorobowe DMD. Co ciekawe, ten gaz o zapachu zgniłych jaj wykazuje wiele funkcji – z jednej strony działa
przeciwzapalnie, antyutleniająco i zapobiega włóknieniu, a z drugiej pobudza rozwój naczyń krwionośnych
i działa ochronnie na mięsień sercowy. Może być więc
pomocny w regulowaniu przebiegu DMD.
Aby to potwierdzić, naukowcy planują badania w dwóch
zaawansowanych technologicznie układach modelowych – mysim i ludzkim. W doświadczeniach wykorzystany zostanie zmodyfikowany genetycznie szczep
myszy, u których nie występuje białko dystrofina (tak
zwane „myszy mdx”) oraz indukowane pluripotencjalne
komórki macierzyste (iPSC, ang. induced pluripotent stem
cells), które po odpowiednim traktowaniu, przekształcając się w wyspecjalizowane komórki ciała (np. komórki mięśni szkieletowych, śródbłonka oraz komórki

mięśnia sercowego), stanowią idealne narzędzie do badań mechanizmów DMD. Jest to szczególnie ważne
ze względu na fakt, że materiału do badań nie można
pozyskać bezpośrednio od chorych z dystrofią mięśniową. Co więcej, w takich komórkach dzięki zastosowaniu
nowoczesnej technologii uhonorowanej w roku 2020
Nagrodą Nobla z dziedziny chemii, tak zwanych nożyc molekularnych tnących DNA, można prawidłowe
komórki iPSC zamienić w komórki chore (dystroficzne)
albo zastosować odwrotną strategię – naprawić wadliwy
gen w zmutowanych komórkach. Taki system „pacjenta
na szalce” stanowi unikatowy model badania czynników
wpływających na przebieg DMD.
Naukowcy mają nadzieję, że zaplanowane analizy pozwolą im lepiej zrozumieć molekularne mechanizmy zjawisk zachodzących u chorych na dystrofię, a to przyczyni
się do rozwoju nowych metod leczenia DMD.

i
Badania prowadzone w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii dotyczące DMD realizowane są w ramach projektów finansowanych przez Narodowe
Centrum Nauki i kierowanych przez prof. dr. hab. Józefa Dulaka
(MAESTRO 3, #2012/06/A/NZ1/00004 i MAESTRO 10, #2018/30/A/
NZ3/00412) i dr hab. Agnieszkę Łobodę, prof. UJ (OPUS 11, #2016/
21/B/NZ1/00293; OPUS 18, #2019/35/B/NZ3/02817).

JAKI ZWIĄZEK MA PERCEPCJA TWARZY
Z PREFERENCJAMI SEKSUALNYMI
LUDZI Z RÓŻNYCH KULTUR?
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   Urszula Marcinkowska-Trimboli

Preferencje seksualne są ważnym czynnikiem wpływającym na nasze życie codzienne oraz
na szereg podejmowanych przez nas decyzji: na przykład na wybór partnera, pierwsze wrażenie na temat nowo poznanej osoby, a także (jak sugerują wyniki niektórych badań) nasze
wybory polityczne. Skąd właściwie bierze się zróżnicowanie preferencji wśród ludzi?
Preferencje seksualne ludzi są tematem zarówno fascynującym, jak i trudnym do badania, między innymi
ze względu na swoje ogromne zróżnicowanie. Wiemy,
że ma na nie wpływ kultura, rodzina, ale też na przykład
poziom naszych hormonów płciowych czy otwartość
seksualna. Co więcej, wiemy także, że różne grupy społeczne różnią się preferencjami płciowymi: preferencje
mężczyzn różnią się od preferencji kobiet, osób heteroseksualnych od osób homoseksualnych, u osób młodych
są inne niż u osób starszych.

jest wysoka, preferują mężczyzn o bardziej męskich cechach twarzy? Czy starsi mężczyźni preferują kobiety
o typowo kobiecych twarzach?

Jakiś czas temu badacze z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM chcieli sprawdzić, od czego zależą wybory
i preferencje seksualne ludzi na świecie. Żeby się tego
dowiedzieć, należało zgromadzić wielu uczestników –
w różnym wieku, w różnej sytuacji życiowej, z krajów
zróżnicowanych kulturowo i pochodzących z możliwie
największej liczby różnych grup społecznych.

Drugie ważne odkrycie to zauważenie, że młodsi mężczyźni mają mocniejszą preferencję w stosunku do kobiecości niż starsi mężczyźni. Możliwe, że wraz z wiekem
mężczyźni zaczynają zwracać uwagę na inne cechy niż
kobiecość lub też nie chcą rywalizować z mężczyznami
młodszymi o najbardziej kobiece potencjalne partnerki.

Uczestnicy przeprowadzonego badania (kobiety i mężczyźni) mieli za zadanie wybrać twarze, które według
nich były najbardziej atrakcyjne oraz odpowiedzieć
na serię pytań demograficznych oraz dotyczących ich
otwartości seksualnej. Twarze pokazywane uczestnikom
różniły się między sobą stopniem tak zwanego dymorfizmu płciowego, czyli kobiecości u kobiet i męskości
u mężczyzn. Kobiecość twarzy jest między innymi związana z większymi oczami, wydatniejszymi ustami czy
węższym podbródkiem. Twarz typowo męska ma z kolei
na przykład bardziej wydatny łuk brwiowy (część kości
czoła, na której znajdują się brwi) oraz mocniej zarysowaną, masywniejszą szczękę. Celem badania było
sprawdzenie, czy preferencje seksualne kobiet i mężczyzn w stosunku do dymorfizmu płciowego (kobiecości i męskości twarzy) różnią się w zależności od cech
własnych (takich jak wiek, liczba rodzeństwa, dzietność)
i zróżnicowanych warunków życia (np. średniej długości życia w danym kraju, śmiertelności okołoporodowej,
występowania chorób niezakaźnych itp.). Innymi słowy,
badanie miało na celu odpowiedzieć na serię pytań typu:
czy w krajach, gdzie ludzie żyją krócej, preferowane
są kobiety o twarzach bardziej kobiecych? Czy kobiety żyjące w krajach, gdzie śmiertelność okołoporodowa

Najważniejszym osiągnięciem związanym z tym wielkoskalowym projektem było odkrycie, że w krajach,
w których ludzie żyją długo, ich zdrowie jest lepsze i nierówności społeczne są mniejsze, preferowani są bardziej
męscy mężczyźni oraz bardziej kobiece kobiety (w stylu
Marilyn Monroe czy Angeliny Jolie).

Zauważono także, że preferencje płciowe są plastyczne –
nie są takie same przez całe życie i zmieniają się zależnie
od naszych warunków bytowania. Wpływa na nie między innymi to, czy mamy braci i siostry lub czy posiadamy dzieci; na przykład badani mężczyźni, którzy mieli
siostry (zwłaszcza młodsze), nie uważali kobiecości za tak
atrakcyjną jak mężczyźni, którzy mieli braci.
W wyniku przeprowadzonych badań powstało wiele
artykułów opartych na zebranych w tym międzynarodowym projekcie danych. Można śmiało powiedzieć,
że tworzą one nowy, ciekawy obraz preferencji człowieka oraz wskazują na (często zaskakujące!) źródła ich
zróżnicowania.
i
Projekt był zrealizowany w ramach studiów doktoranckich
na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Turku w Finlandii,
a część powstałych artykułów weszła w skład rozprawy doktorskiej obronionej w czerwcu 2014 roku, za którą autorka dostała nagrodę najlepszej pracy doktorskiej roku 2013/2014 Uniwersytetu
w Turku.
dr hab. Urszula Marcinkowska, urszula.marcinkowska@uj.edu.pl,
Twitter: @urszulammarcin1
Zakład Zdrowia i Środowiska
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
https://evoecogroup.wordpress.com/urszula-marcinkowska/

NOWOCZESNA KOSMETOLOGIA –
INNOWACYJNE SUROWCE
I ZAAWANSOWANE METODY BADAWCZE
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   Agnieszka Gunia-Krzyżak

Zainteresowanie pielęgnacją i upiększaniem ciała charakteryzują populację ludzką od zarania dziejów. W przeszłości korzystano w tym celu przede wszystkim z surowców naturalnych, a współcześnie leży to w kręgu zainteresowań wyspecjalizowanej nauki – kosmetologii.
W celu dostarczenia odpowiednich produktów i zabiegów pielęgnacyjnych kosmetologia wykorzystuje osiągnięcia chemii, biologii, farmacji, medycyny oraz biotechnologii, a współczesne kosmetyki to wysokiej jakości preparaty, zawierające odpowiednio przebadane składniki
aktywne i pomocnicze.
Obecnie ważnymi kosmetykami są produkty zawierające w swoim składzie aktywne filtry promieniowania
ultrafioletowego. Cząsteczki filtrów UV pochłaniają lub
rozpraszają promieniowanie, chroniąc w ten sposób organizm przed jego szkodliwym wpływem, w tym przed
poparzeniami słonecznymi, powstawaniem nowotworów i przedwczesnym starzeniem się skóry. Stosowane
obecnie filtry UV posiadają jednak wiele wad. Wykazano toksyczne działanie niektórych z nich na komórki,
negatywny wpływ na wydzielanie hormonów, wywoływanie alergii czy też niską fotostabilność. Dlatego konieczne są badania mające na celu poszukiwanie nowych skutecznych i bezpiecznych filtrów UV. Badania
prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu,
w tym urządzenia do wyznaczania parametrów ochrony przeciwsłonecznej w formulacjach kosmetycznych
i symulatora światła słonecznego.
Innym problemem, który mogą rozwiązać współczesne kosmetyki, są przebarwienia skórne. Powstają one
w wyniku nieprawidłowej syntezy lub depozycji barwnika skóry – melaniny. Mogą one dotyczyć nawet 80%
populacji wybranych regionów. Obecnie znane są substancje, które po zastosowaniu zewnętrznym mogą
działać wybielająco i wyrównywać koloryt skóry, jednak

ich skuteczność nie jest zadowalająca. Co więcej, niektóre z nich w przeprowadzonych badaniach in vitro
wykazały także działanie toksyczne na komórki skóry.
I stąd właśnie wynika potrzeba poszukiwania nowych
substancji do wspomagania terapii przebarwień. Przeprowadzone dotychczas badania pozwoliły na wyselekcjonowanie związków chemicznych charakteryzujących
się wysoką aktywnością hamowania syntezy melaniny.
Udowodniono ją w eksperymentach z wykorzystaniem
enzymu tyrozynazy, linii komórkowych oraz modelu
zrekonstruowanego naskórka ludzkiego zawierającego
komórki barwnikowe.
Odpowiednie bezpieczeństwo produktów kosmetycznych jest stawiane na równi z wykazywaniem aktywności
biologicznej, dlatego ocena bezpieczeństwa nowych surowców kosmetycznych oraz opracowanych produktów
kosmetycznych traktowana jest priorytetowo. Już w początkowych etapach prac należy wykonać odpowiednie
badania in vitro, aby wykluczyć z bardziej zaawansowanych prac surowce potencjalnie niebezpieczne dla
konsumentów. Do oceny bezpieczeństwa wykorzystuje
się m.in. linie komórkowe oraz zrekonstruowany ludzki
naskórek.

i
Badania prowadzone są w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej
i Zakładzie Chemii Bioorganicznej Katedry Chemii Organicznej
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum w Krakowie. Badania są współfinansowane
z grantów Narodowego Centrum Nauki (w ramach konkursu Opus
nr 2016/21/B/NZ7/01756 i Miniatura nr 2017/01/X/NZ7/00401),
a także przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER XI (nr LIDER/26/0094/L-11/19/NCBR/2020).

MIKROBIOTA,
CZYLI WEWNĘTRZNE ŻYCIE
CZŁOWIEKA
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   Tomasz Gosiewski

Od pewnego czasu w medialnych doniesieniach, a także w reklamach produktów żywnościowych czy kosmetycznych pojawia się tajemnicze hasło „mikrobiota”. Ogólnie rzecz ujmując,
mikrobiota to licząca miliardy komórek społeczność bakterii, grzybów, jak również wirusów
i pierwotniaków, zamieszkująca nasze ciała.
Jak to możliwe? Przecież od dziecka wpaja się nam,
że bakterie i wirusy to sprawcy wszelkich chorób zakaźnych, a ich unikanie ma nas uchronić przed tym niebezpieczeństwem. Wielokrotnie słyszeliśmy opowieści
o strasznych epidemiach, dziesiątkujących ludzkość!
Trudno zatem uwierzyć, że ta ogromna społeczność
mikroorganizmów mogłaby nie tylko nie być najgorszym wrogiem człowieka, ale nawet nam pomagać.
A jednak! Ostatnie lata przyniosły przełom w badaniach
mikrobiologicznych. Okazuje się, że nasze ciała są pełne
drobnoustrojów, które szczególnie upodobały sobie przewód pokarmowy, gdzie można znaleźć ich całe mnóstwo.
Niewiele mniej mikrobów jest w drogach rodnych i na
skórze. Występują też we krwi i w drogach oddechowych
każdego z nas. Owszem, niektóre w pewnych warunkach
mogą być niebezpieczne, ale zdecydowana większość
drobnoustrojów nie stanowi zagrożenia, a nawet okazuje się pomocna. To jak z wycieczką do lasu; można

tam spotkać niebezpieczne drapieżniki, ale większość
gatunków roślin i zwierząt nie stanowi ryzyka, co więcej – może dawać korzyści, jak pokarm czy źródło leków
(zioła).
Bardzo podobnie jest z mikrobiotą – jeśli pozwalamy
jej harmonijnie z nami współżyć, to pomaga nam ona
na przykład w utrzymaniu bariery przed typowymi chorobotwórczymi gatunkami drobnoustrojów. Jej zaburzenia natomiast mogą zwiększać ryzyko rozwoju chorób,
między innymi cukrzycy, depresji, otyłości i wielu innych.
Naukowcy dopiero zaczynają odkrywać, jaką dokładnie
rolę pełni mikrobiota w naszym organizmie oraz jakie
konsekwencje wiążą się z jej naruszeniem. Jedno wiemy
z całą pewnością – mikrobiota to integralna część nas samych i jej zaburzenie, podobnie jak naruszenie naszych
narządów, prowadzi do choroby.

i
W Zakładzie Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Katedry Mikrobiologii UJ CM zespół badaczy (dr hab. Tomasz Gosiewski, prof.
UJ, dr n. med. Dominika Salamon, dr Agnieszka Sroka-Oleksiak,
mgr Agnieszka Krawczyk, dr hab. Monika Brzychczy-Włoch, prof.
UJ) wpisuje się w ten innowacyjny trend i prowadzi badania nad
mikrobiotą: przewodu pokarmowego, krwi, zatok przynosowych
i dróg rodnych.
Badania te są finansowane głównie ze środków Narodowego Centrum Nauki: 2017/26/E/NZ5/00266; 2019/33/N/NZ5/00698; 2019/03/
X/NZ5/00953.
dr hab. Tomasz Gosiewski, PhD, prof. UJ
Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej
Katedra Mikrobiologii
Wydział Lekarski UJ CM
e-mail: tomasz.gosiewski@uj.edu.pl

NIE MA JAK U…
BABCI?
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   Ilona Nenko

Jak działa na dzieci obecność babć ze strony mamy i taty? Czy jest jakaś różnica w przypadku wnucząt, które przyszły na świat jako dzieci pierworodne, bliźnięta, rodzeństwo
urodzone w krótkich odstępach czasu albo dzieci nieślubne? Okazuje się, że tak. Babcie są
bowiem w
 ażne wyłącznie dla… zapraszamy do rozwikłania zagadki!
Czym byłoby życie bez babci – jej doświadczenia, pomocy, wiedzy? O tym, że babcia jest nieocenioną osobą
w życiu wielu z nas, dowiadujemy się już od najmłodszych lat. Ale czy każda babcia jest tak samo ważna?
Otóż okazuje się, że nie. Mamy wiele dowodów na to,
aby sądzić, że w życiu wnucząt szczególną rolę odgrywają babcie od strony mamy. Pozostaje więc jeszcze zadanie pytania od drugiej strony – czy wszystkie wnuczęta
są takie same? Oczywiście, że nie. Różnią się one między
sobą i bynajmniej nie chodzi tutaj o różnice w charakterze, ale o sam status urodzenia: pierworodni; urodzeni jako bliźnięta; rodzeństwo, które przyszło na świat
w krótkim czasie po sobie; dzieci urodzone poza związkiem małżeńskim… Status różny z pozoru, bo w rzeczywistości te dzieci mają ze sobą wiele wspólnego: wyższe
ryzyko niskiej masy urodzeniowej, wyższe ryzyko uzyskania mniejszej liczby punktów w skali Apgar, wyższe
ryzyko urodzenia przed terminem i – w konsekwencji –
mniejszą szansę przeżycia.
Naukowcy postanowili sprawdzić, czy babcia w jakiś
sposób zwiększa szansę przetrwania tych dzieci, które
już na starcie mają gorsze perspektywy. Wykorzystali
oni do tego dane pochodzące z fińskich ksiąg parafialnych z lat 1730–1895. Był to czas, w którym zarówno
antykoncepcja, jak i dostęp do leczenia były ludziom
obce. Badacze analizowali informacje i sprawdzali, jakie
szanse na dożycie swoich piątych urodzin miały dzieci,
które: (1) posiadały obie babcie, (2) posiadały jedynie
babcię od strony mamy, (3) posiadały wyłącznie babcię
od strony taty i (4) nie posiadały żadnej babci.
Okazało się, że ani pierworodni, ani bliźnięta, ani maluchy urodzone w ciągu dwóch lat po ich starszym rodzeństwie, ani dzieci nieślubne nie korzystały na obecności
którejkolwiek babci – ich szansa dożycia do piątego roku
życia nie zmieniała się w zależności od tego, czy babcie

żyły, czy też nie. Babcie natomiast były niezmiernie ważne dla starszaków, które młodsze rodzeństwo powitały
jeszcze przed swoimi drugimi urodzinami. Co ciekawe,
dla tych, które posiadały babcię od strony mamy (w porównaniu do wnucząt, które nie miały żadnej babci) szansa przeżycia do piątego roku życia wzrastała aż o 41%.
Naukowcy z UJ tym badaniem pokazali (jako pierwsi na świecie!), że babcie są niezwykle ważne dla tych
dzieci, których mama w krótkim czasie została ponownie mamą. Musiała ona wtedy skupić się na młodszym
dziecku, które – w pełni od niej zależne (m.in. ze względu na karmienie piersią) – wymagało wiele uwagi.
W takiej sytuacji to właśnie starsze dziecko korzystało
na obecności innych osób w rodzinie, na przykład babci.
Badacze wykazali więc, że w rzeczy samej dla dziecka
obecność babci jest niezwykle ważna – wszak zwiększała ona jego szanse dożycia do piątego roku życia! A co
z samą zainteresowaną? Czy babcia także miała z tego
jakąś korzyść? Oczywiście! Otóż poprzez zwiększenie
szans przeżycia dzieci swojej córki powiększa ona jednocześnie nie tylko jej sukces reprodukcyjny (kobieta
może mieć wówczas na przykład więcej dzieci), ale także i swój – babcia ze strony matki ma bowiem pewność,
że dzieci urodzone przez jej córkę są z nią spokrewnione.
W związku z tym w pewnym sensie dbając o córkę i jej
dzieci, dba także o siebie.

i
dr Ilona Nenko
Zakład Zdrowia i Środowiska
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z naukowcami
z Uniwersytetu w Turku.
Badanie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant: K/ZDS/006115); Narodowe Centrum Nauki
(grant: 2016/21/D/NZ8/01306), Academy of Finland i Fundację Kone.
Oryginalny artykuł:
Nenko I., Chapman S.N., Pettay J.E., Lahdenperä M., Lummaa V.,
Will granny save me? Birth status, survival, and the role of grand
mothers in historical Finland, „Evolution and Human Behavior”
https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2020.11.002.

JEŚLI NIE ANTYBIOTYKI,
TO CO?

143

Bożena Muszyńska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja

Przedmiotem badań prowadzonych przez zespół mykologów z Katedry Botaniki Farmaceutycznej UJ CM jest poznanie dietetycznych, prozdrowotnych i leczniczych właściwości
grzybów jadalnych. Z uwagi na powyższe właściwości grzybów jadalnych polegające przede
wszystkim na przeciwdziałaniu tak zwanym chorobom cywilizacyjnym rekomendowane jest
włączenie ich do codziennej diety.
Grzyby jako składnik diety oraz środek chroniący przed
rozmaitymi dolegliwościami stosowane są od tysięcy
lat. Stanowią one prawdopodobnie najstarszy z udokumentowanych naturalnych surowców leczniczych. Około trzech tysięcy gatunków uznanych zostało za jadalne,
z czego aż sto jest pozyskiwanych z upraw komercyjnych.
Według danych Ministerstwa Rolnictwa sektor uprawy
grzybów stanowi obecnie najdynamiczniej rozwijającą
się branżę produkcji żywności.
Gatunek dominujący w uprawach na terenie Europy
to pieczarka dwuzarodnikowa (Agaricus bisporus). Ponad
⅓ pieczarek spożywanych w Europie jest produkowana
w Polsce, uznawanej za światowego lidera w eksporcie
tego gatunku. Obecnie około 90% firm produkujących
grzyby jadalne i lecznicze działa w Chinach, a gatunki najczęściej uprawiane na skalę komercyjną należą
do rodzajów takich jak twardnik (Lentinula spp.), boczniak (Pleurotus spp.), uszak (Auricularia spp.), pieczarka
(Agaricus spp.), płomienica (Flammulina spp.), i stanowią
kolejno 22%, 19%, 18%, 15% i 11% światowej produkcji. Spożywcze oraz lecznicze wykorzystanie grzybów
w krajach azjatyckich wynika z wielowiekowej tradycji
i jest znacznie lepiej udokumentowane niż w Europie.
Grzyby są pełnowartościowym produktem spożywczym
zawierającym wszystkie podstawowe składniki niezbędne dla wzrostu i rozwoju organizmu człowieka oraz podtrzymywania jego procesów życiowych. Zawierają cukry,
tłuszcze, witaminy A, B, D, E, pierwiastki: cynk, magnez, selen, żelazo, miedź, wapń. Ludowe powiedzenie,

że grzyby są „mięsem lasu”, nie jest bezpodstawne, ponieważ dzięki zawartości dobrze przyswajalnego białka
w diecie mogą stanowić alternatywę dla mięsa zwierzęcego. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny postęp w badaniach tego cały czas niedocenianego w Europie surowca o niezwykłym potencjale terapeutycznym.
Ze względu na występowanie w grzybach jadalnych
pochodzących z upraw (pieczarki, boczniaki, twardnik japoński) i jadalnych dziko rosnących powszechnie
zbieranych (np. prawdziwki, podgrzybki, maślaki, rydze,
opieńka miodowa, czubajka kania, pieprznik jadalny)
związków leczniczych są one używane w terapii tak
poważnych schorzeń, jak choroby układu krążenia,
cukrzyca czy miażdżyca. Warto podkreślić, że grzyby
posiadają zdolność do wzmocnienia systemu immunologicznego, co jest wykorzystywane w profilaktyce
i leczeniu chorób nowotworowych, oraz posiadają
działanie przeciwzapalne, przeciwstarzeniowe, a także
regenerujące nerwy.
Grzybom przypisuje się również silne właściwości antybakteryjne i antywirusowe. Owocniki grzybów jadalnych
stanowią wartościowe źródło błonnika pokarmowego,
który stymuluje rozwój organizmów występujących naturalnie w jelitach oraz posiada działanie odtruwające
organizm człowieka z toksyn i metali ciężkich. Mając
na uwadze prozdrowotne i profilaktyczne działanie
grzybów jadalnych, rekomendowane jest włączenie ich
do codziennej diety.

i
prof. dr hab. Bożena Muszyńska
dr hab. Katarzyna Sułkowska-Ziaja
Katedra Botaniki Farmaceutycznej
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
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Przedmiotem badań prowadzonych przez zespół mykologów z Katedry Botaniki Farmaceutycznej UJ CM jest poznanie dietetycznych, prozdrowotnych i leczniczych właściwości
grzybów jadalnych. Z uwagi na powyższe właściwości grzybów jadalnych polegające przede
wszystkim na przeciwdziałaniu tak zwanym chorobom cywilizacyjnym rekomendowane jest
włączenie ich do codziennej diety.
Grzyby jako składnik diety oraz środek chroniący przed
rozmaitymi dolegliwościami stosowane są od tysięcy
lat. Stanowią one prawdopodobnie najstarszy z udokumentowanych naturalnych surowców leczniczych. Około trzech tysięcy gatunków uznanych zostało za jadalne,
z czego aż sto jest pozyskiwanych z upraw komercyjnych.
Według danych Ministerstwa Rolnictwa sektor uprawy
grzybów stanowi obecnie najdynamiczniej rozwijającą
się branżę produkcji żywności.
Gatunek dominujący w uprawach na terenie Europy
to pieczarka dwuzarodnikowa (Agaricus bisporus). Ponad
⅓ pieczarek spożywanych w Europie jest produkowana
w Polsce, uznawanej za światowego lidera w eksporcie
tego gatunku. Obecnie około 90% firm produkujących
grzyby jadalne i lecznicze działa w Chinach, a gatunki najczęściej uprawiane na skalę komercyjną należą
do rodzajów takich jak twardnik (Lentinula spp.), boczniak (Pleurotus spp.), uszak (Auricularia spp.), pieczarka
(Agaricus spp.), płomienica (Flammulina spp.), i stanowią
kolejno 22%, 19%, 18%, 15% i 11% światowej produkcji. Spożywcze oraz lecznicze wykorzystanie grzybów
w krajach azjatyckich wynika z wielowiekowej tradycji
i jest znacznie lepiej udokumentowane niż w Europie.
Grzyby są pełnowartościowym produktem spożywczym
zawierającym wszystkie podstawowe składniki niezbędne dla wzrostu i rozwoju organizmu człowieka oraz podtrzymywania jego procesów życiowych. Zawierają cukry,
tłuszcze, witaminy A, B, D, E, pierwiastki: cynk, magnez, selen, żelazo, miedź, wapń. Ludowe powiedzenie,

że grzyby są „mięsem lasu”, nie jest bezpodstawne, ponieważ dzięki zawartości dobrze przyswajalnego białka
w diecie mogą stanowić alternatywę dla mięsa zwierzęcego. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny postęp w badaniach tego cały czas niedocenianego w Europie surowca o niezwykłym potencjale terapeutycznym.
Ze względu na występowanie w grzybach jadalnych
pochodzących z upraw (pieczarki, boczniaki, twardnik japoński) i jadalnych dziko rosnących powszechnie
zbieranych (np. prawdziwki, podgrzybki, maślaki, rydze,
opieńka miodowa, czubajka kania, pieprznik jadalny)
związków leczniczych są one używane w terapii tak
poważnych schorzeń, jak choroby układu krążenia,
cukrzyca czy miażdżyca. Warto podkreślić, że grzyby
posiadają zdolność do wzmocnienia systemu immunologicznego, co jest wykorzystywane w profilaktyce
i leczeniu chorób nowotworowych, oraz posiadają
działanie przeciwzapalne, przeciwstarzeniowe, a także
regenerujące nerwy.
Grzybom przypisuje się również silne właściwości antybakteryjne i antywirusowe. Owocniki grzybów jadalnych
stanowią wartościowe źródło błonnika pokarmowego,
który stymuluje rozwój organizmów występujących naturalnie w jelitach oraz posiada działanie odtruwające
organizm człowieka z toksyn i metali ciężkich. Mając
na uwadze prozdrowotne i profilaktyczne działanie
grzybów jadalnych, rekomendowane jest włączenie ich
do codziennej diety.

i
prof. dr hab. Bożena Muszyńska
dr hab. Katarzyna Sułkowska-Ziaja
Katedra Botaniki Farmaceutycznej
Wydział Farmaceutyczny UJ CM

WYPALENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK.
JAK ZADBAĆ O TYCH, KTÓRZY DBAJĄ
O NASZE ZDROWIE?

   Anna Nowacka
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Podobno o wieku kobiet się nie rozmawia. Zajmując się jednak problemem dotyczącym pielęgniarek zatrudnionych w Polsce, nie sposób go przemilczeć. Pielęgniarka w Polsce to zazwyczaj kobieta po pięćdziesiątym roku życia, przemęczona, pracująca na dwóch lub więcej
etatach. Praca w kilku miejscach nie tylko jest konieczna ze względów ekonomicznych, ale
przede wszystkim stanowi konsekwencję braków kadrowych. Trudno się temu dziwić w sytuacji, gdy w Polsce na 1000 pacjentów przypada 5 pielęgniarek, a zważywszy na średni wiek
kobiet pracujących w tym zawodzie, istnieje uzasadniona obawa, że za kilka lat ich liczba
jeszcze znacznie spadnie. Tymczasem ich europejskich koleżanek po fachu jest prawie dwa
razy więcej, zatem łatwiej im podzielić pracę i zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi. Zastanówmy się więc, co by się stało, gdyby pielęgniarki w Polsce pracowały tylko na jednym etacie? W którym miejscu powinny zostać, a które opuścić? Ich rezygnacja z pewnością byłaby
boleśnie odczuwana w każdej placówce.
Tymczasem wynikające z przepracowania kłopoty
ze snem, przewlekłe zmęczenie oraz brak efektywnego
wypoczynku pomiędzy dyżurami osłabiają nadwątlone
siły pielęgniarek i spychają je w przykry do zniesienia dla
nich samych oraz ich pacjentów proces wypalenia zawodowego. Problem jest na tyle poważny, że Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD-10 zakwalifikowała wypalenie zawodowe do kategorii obejmującej problemy związane z trudnościami
życiowymi.

Czym jest wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe w różnych definicjach oznacza
stan psychicznego i fizycznego wyczerpania. Jego bezpośrednią przyczyną jest przepracowanie i długotrwały
stres, który w pielęgniarstwie wynika z konieczności spełniania wielu ról: profesjonalnej opiekunki, przyjaciela,
członka zespołu terapeutycznego, zaopatrzeniowca,
organizatora życia na oddziale, sekretarki i archiwistki.
Pielęgniarka musi być wszędzie tam, gdzie jej obecność
jest wymagana w danym momencie. Zmuszona dokonywać wyboru pomiędzy potrzebującymi jej obecności
chorymi, wybiera wyższą konieczność, a to wywołuje
poczucie winy, a także naraża na niesprawiedliwy osąd
ze strony opuszczonego pacjenta i jego rodziny, zupełnie
słusznie oczekującej pomocy pielęgniarki. Codzienność
aktywnych zawodowo pielęgniarek to praca w nieustannym napięciu emocjonalnym, obciążenie fizyczne i psychiczne, stała gotowość do pomocy, odpowiedzialność
oraz ciągła koncentracja na aktualnie wykonywanych
obowiązkach.

Wypalenie zawodowe jest procesem występującym cyklicznie i jedynie podjęcie zdecydowanych działań zapobiegawczych może uchronić przed nawrotem tego
przykrego i niebezpiecznego schorzenia. W przeciwnym

razie rozwój dolegliwości może w skrajnych przypadkach
skutkować uzależnieniem, rozwojem agresji skierowanej
przeciwko pacjentom, a nawet próbami samobójczymi.
Osoby dotknięte syndromem wypalenia zawodowego
próbują radzić sobie z dolegliwościami na różne sposoby: często zdobywają nowe kwalifikacje i zmieniają
zawód albo zmieniają miejsce pracy po długotrwałej
przerwie w wykonywaniu zawodu.

Jak zdiagnozować syndrom wypalenia
zawodowego?

Istnieje kilka popularnych narzędzi określających występowanie syndromu wypalenia zawodowego u pielęgniarek. Na potrzeby naszego badania zastosowaliśmy
test, który na podstawie zestawu pytań pozwolił wstępnie
odszukać i poddać dalszej diagnostyce pielęgniarki dotknięte tą przypadłością. Mierząc poziom wyczerpania
emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poziomu
poczucia własnych osiągnięć, możemy określić poziom
wypalenia zawodowego pielęgniarek według narzędzia
zwanego Maslach Burnout Inventory – Human Services
Survey (MBI–HSS), aby wstępnie zdiagnozowane osoby
zaprosić na szczegółowe badanie i zaproponować leczenie, które uwolni je od przykrych dolegliwości. Objawy
syndromu wypalenia zawodowego ustępują po leczeniu,
rehabilitacji oraz czasowej przerwie w wykonywaniu
pracy.

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

W swoich badaniach naukowcy koncentrują się na czynnikach interpersonalnych i organizacyjnych. One bowiem przyczyniają się do wypalenia zawodowego pielęgniarek w zdecydowanie większym stopniu niż zmienne
indywidualne. Nawet jeśli pielęgniarka próbuje samodzielnie podjąć pewne kroki mające na celu przeciwdzia-
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łanie negatywnym skutkom stresu, bez realnego wsparcia ze strony pracodawcy i bez odpowiednich warunków
w organizacji ich wdrożenie nie przyniesie rezultatów.
Podstawą jest właściwa organizacja oraz transparentna
komunikacja pracy oparta na szacunku do człowieka.
Jedną z rzeczy, które możemy zrobić, aby zapobiec
wypaleniu zawodowemu, jest tworzenie „przyjaznego
środowiska pracy” przez tak zwane szpitale „magnesy”,
w których obserwuje się między innymi znaczny spadek
przypadków syndromu wypalenia zawodowego pośród
personelu pielęgniarskiego, a co za tym idzie – mniejszą
rotację oraz kompletne obsady na stanowiskach pielęgniarskich. Proponowane zmiany w organizacji pracy
dotyczą na przykład zmniejszenia liczby pacjentów przypadających na jedną osobę sprawującą opiekę, krótszych
dyżurów z zapewnionymi przerwami, czasowej zmiany
rodzaju pracy (charakteru wykonywanych obowiązków),
organizacji tygodnia pracy w taki sposób, aby zapewnić
pielęgniarkom dni bez dyżurów. Trzeba jednak pamiętać, że nie mniej ważny od spraw organizacyjnych jest
szacunek i wsparcie ze strony bezpośrednich przełożonych, współpracowników, innych profesji medycznych
oraz kadry zarządzającej, a pomocne w budowaniu
relacji będzie przeprowadzenie szkoleń z zakresu ko-

munikowania się, asertywności i rozwijania umiejętności
interpersonalnych.

Czego można się spodziewać
po badaniach?

Badanie przekrojowe prowadzone przez zespół pracowników Zakładu Zarzadzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Zakładu Pielęgniarstwa
Internistycznego i Środowiskowego we współpracy
z Małopolską Izbą Pielęgniarek i Położnych pozwoli
na oszacowanie, ile pielęgniarek pracujących w Małopolsce zmaga się z syndromem wypalenia zawodowego
i na opisanie konkretnych występujących w ich miejscu
pracy czynników wpływających na ten proces. Badacze
chcieliby w ten sposób przyczynić się do skuteczniejszego wykrywania, ale też zapobiegania powstawaniu
syndromu wypalenia zawodowego wśród personelu
pielęgniarskiego.
i
dr Anna Nowacka „Wypalenie zawodowe, przewlekłe zmęczenie,
bezsenność, psychospołeczne warunki pracy wśród pielęgniarek
i położnych zatrudnionych w szpitalach w Małopolsce”
Projekt finansowany ze środków wydziałowych N43/DBS/000147.

„ŁYK WODY” – ILE TAK NAPRAWDĘ
PŁYNÓW PIJĄ DZIECI W SZKOLE?
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   Beata Piórecka

Prawidłowe nawodnienie organizmu ma ogromne znaczenie dla rozwoju fizycznego oraz funkcji poznawczych dzieci w wieku szkolnym. O tym, że popełniają one błędy dotyczące wyboru
płynów do nawadniania, preferując napoje słodzone, już niestety wiemy. Czy jednak podczas pobytu w szkole dzieci w ogóle wypijają odpowiednią ilość płynów, tak by ich organizm był prawidłowo nawodniony? I co z dziećmi z nadmiarem masy ciała, których zapotrzebowanie na wodę
jest większe? Odpowiedzi na te oraz inne pytania poszukiwali badacze z Collegium Medicum UJ.
Organizm każdego człowieka, a szczególnie dziecka, nie
może prawidłowo funkcjonować bez wody. Codziennie musimy wypijać odpowiednią ilość płynów, ponieważ tracimy
je różnymi drogami wraz z moczem, kałem, parowaniem
przez skórę i wydychanym powietrzem. W przypadku dzieci zapotrzebowanie na wodę (na kilogram masy ciała) jest
większe niż u dorosłych – szacuje się je na poziomie 10–15%
masy ciała (u osoby dorosłej, w umiarkowanej temperaturze
otoczenia, takie zapotrzebowanie wynosi 2–4% jej masy ciała). Wynika to z różnic w składzie ciała dzieci w porównaniu
do osób dorosłych. Jeśli przyjrzymy się bowiem składowym
organizmu, około 60% masy ciała dorosłego człowieka stanowi woda, a tkanka tłuszczowa, bez uwzględniania różnic
zależnych od płci, stanowi średnio 15%. Natomiast w przypadku dzieci, im młodsze są wiekowo, tym w ich organizmie
jest więcej wody. Nie można też zapominać o tym, że w warunkach optymalnej temperatury oraz spoczynku, w porównaniu do osób dorosłych, małoletni tracą więcej wody przez
skórę. Ma na to wpływ stosunek powierzchni ciała do jego
masy, który u dzieci jest dwukrotnie wyższy niż u dorosłych.
Kiedy wody w organizmie znajduje się zbyt mało albo gdy
nie dostarczamy jej wystarczająco dużo, wówczas mamy
do czynienia z odwodnieniem. Może być ono także spowodowane „ucieczką” płynu do tak zwanej „trzeciej przestrzeni”, na przykład w sytuacji oparzeń czy obrzęków. Dlatego
tak ważne jest, szczególnie w przypadku osób chorych, aby
szybko i poprawnie ocenić stopień nawodnienia organizmu. W jaki sposób można jednak oszacować prawidłową ilość płynów w ciele? Do tego celu wykorzystywanych
jest kilka metod, w tym na przykład takie, które korzystają
z danych pozyskanych z oceny moczu, między innymi jego
koloru, ciężaru właściwego czy osmolalności. Ta ostatnia
cecha to liczba tych cząsteczek, które mają duży wpływ
na ważne właściwości płynów biologicznych (tzw. osmolitów), przypadających na jeden kilogram płynu. Stanowi
ona odbicie stężenia w organizmie takich substancji, jak
sód, potas, chlorek, glukoza i mocznik. W warunkach fizjologicznych najważniejszymi osmolitami są sód i glukoza.
Ze wsparciem Kuratora Oświaty w Małopolsce naukowcom udało się przekonać rodziców oraz ich dzieci do udziału
w badaniu. Polegało ono na tym, że podczas pobytu w szkole dziecko oddawało próbkę moczu. Zapewne zapytacie,
dlaczego w ogóle badaczy interesuje ocena stanu nawodnienia dzieci zdrowych? Otóż w ostatnich latach pojawiły
się wyniki prac wskazujące na to, że dzieci w wieku szkolnym, pomimo spożytego śniadania, mogą mieć niedobór

płynów. To z kolei może przekładać się na ich zmniejszoną
sprawność poznawczą (czyli pamięć, uwagę, koncentrację
oraz czas reakcji), co zdecydowanie nie sprzyja sukcesom
w nauce. Niedobór płynów ma też negatywny wpływ na
stan psychiczny, przyczynia się na przykład do obniżenia
nastroju, a także pojawienia się bólu głowy, dolegliwości gastrycznych oraz zaparć. Co więcej, długotrwałe błędy związane z nieodpowiednim nawodnieniem organizmu sprzyjają rozwojowi infekcji dróg moczowych oraz powstawaniu
kamieni nerkowych, mogących później przyczyniać się
do rozwoju przewlekłej choroby nerek. Schorzenie to przebiega bardzo podstępnie i przez długi czas nie daje objawów,
które mogłyby nas niepokoić. Bardzo ważne są zatem regularnie wykonywane badania moczu, które umożliwiają
wczesne rozpoznanie chorób nerek i dróg moczowych.
Badanie to jako jedno z pierwszych w Polsce uwzględnia ocenę wyniku osmolalności moczu wśród zdrowych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z Krakowa oraz Niepołomic.
Zwrócono w nim też uwagę na związek pomiędzy stanem
nawodnienia organizmu dzieci a zawartością tkanki tłuszczowej w ich ciele. Wyniki były bardzo niepokojące. Wyraźnie
wskazywały bowiem na to, że aż ponad połowa dzieci (53%)
była odwodniona, a co szóste dziecko (16,3%) wykazywało
znaczny niedobór płynów podczas pobytu w szkole. Co więcej, spośród badanych dzieci prawie 17% posiadało nadmiar
tkanki tłuszczowej (9,5% dzieci miało nadwagę, a 7,2% otyłość). I to właśnie w tej grupie nasilenie występowania odwodnienia było większe. Niedobory płynów wykazywano też
częściej wśród dzieci młodszych wiekowo. Nieodpowiednie
nawodnienie może być jednym z powodów deklarowanej
przez uczniów trudności z koncentracją w szkole. Dlatego
tak ważne jest, aby promować w placówkach edukacyjnych
bezpłatny i nieograniczony dostęp do wysokiej jakości wody
pitnej. Pełna dostępność wody dla dzieci, połączona z edukacją w zakresie ochrony zasobów wodnych i znaczenia
odpowiedniego spożycia wody dla zdrowia człowieka, może
korzystnie przyczynić się do kształtowania prawidłowych nawyków związanych z wyborem płynów oraz do ograniczenia występowania otyłości wśród dzieci w wieku rozwojowym.
i
dr n. med. Beata Piórecka, Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami,
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska, Pracownia Dietetyki Pediatrycznej, Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia, Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski UJ CM
Badanie zrealizowano w ramach badań własnych UJ CM (nr grantu K/ZDS/006175). Link do pełnego tekstu pracy:
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/19/7181.

WIRUSY KONTRA BAKTERIE
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   Joanna Szaleniec

Odkrycie pierwszego antybiotyku – penicyliny – miało być początkiem końca infekcji bakteryjnych. Nic bardziej mylnego. Antybiotykooporność bakterii, czyli nabywanie przez nie
oporności, to kolejny rozdział walki świata przyrody z nauką. Na pomoc ludziom przyszły
jednak bakteriofagi – wirusy będące naturalnymi wrogami bakterii.
W przeciwieństwie do antybiotyków, które zwykle zabijają zarówno bakterie chorobotwórcze, jak i pożyteczne,
bakteriofagi są bardzo wybredne, a ich dane typy niszczą tylko konkretne szczepy bakterii. Pierwsze próby ich
stosowania w leczeniu zakażeń były podejmowane już
sto lat temu, jednak wszystko zmieniło odkrycie antybiotyków. Obecnie następuje wzrost zainteresowania bakteriofagami nie tylko z powodu zatrważającego wzrostu
oporności bakterii na antybiotyki, ale również dlatego,
że coraz lepiej rozumiemy rolę mikrobów w rozwoju
chorób. Dawniej sądzono, że choroba jest po prostu
skutkiem ataku bakterii na organizm, więc aby wyzdrowieć, należy się ich wszystkich pozbyć. Dziś rozumiemy,
że sytuacja bywa znacznie bardziej skomplikowana – tak
jak na przykład w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych.

„Zatoki każdego człowieka zamieszkują rozmaite bakterie. Są one niezbędne dla zdrowia, ale muszą pozostawać w równowadze z naszym organizmem i ze sobą
nawzajem. Rozwój choroby może wynikać z zachwiania
tej harmonii. Leczenie powinno polegać na wyeliminowaniu z zatok tylko bakterii zaburzających naturalną
równowagę, a nie wszystkich mikroorganizmów, które
tam żyją! Do tego celu doskonale nadają się bakteriofagi” – tłumaczy dr Joanna Szaleniec, która wraz z zespołem bada możliwości zastosowania bakteriofagów do leczenia chorych z zapaleniami zatok. Naukowcy odkryli,
że większość wykrywanych w zatokach bakterii (również
tych opornych na antybiotyki!) jest wrażliwa na znane
bakteriofagi. Wydaje się zatem, że dzięki bakteriofagom
ponownie mamy szansę wysunąć się na prowadzenie
w niekończącej się walce z bakteriami.

i
dr Joanna Szaleniec
Katedra i Klinika Otolaryngologi
Wydział Lekarski UJ CM
mgr Agnieszka Gibała
dr hab. Tomasz Gosiewski, prof. UJ
Katedra Mikrobiologii UJ CM

JAK ZMOBILIZOWAĆ
KOMÓRKI KRWI?

   Agata Szade
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W każdej sekundzie naszego życia produkowanych jest około miliona nowych komórek krwi.
Wszystkie powstają w szpiku kostnym z krwiotwórczych komórek macierzystych (HSC) i są
stopniowo uwalniane do krwi obwodowej, rozpoczynając swoją podróż przez nasze ciało. Czasami zdarza się tak, że dochodzi do poważnej infekcji lub utraty krwi. Wówczas czym prędzej
trzeba uruchomić nadprodukcję komórek i szybko „wyekspediować” je do krwioobiegu. Nie
jest to jednak taka prosta sprawa – mechanizm, dzięki któremu mobilizują się one do tak
gwałtownego i nagłego działania, jest skomplikowany i angażuje wiele różnych białek. Jedno
z najważniejszych, które sprawuje nadzór nad poprawnym działaniem „komórkowej mobilizacji”, to białko G-CSF. Właśnie ono odpowiada za prawidłowe dojrzewanie białych krwinek,
które następnie mogą być użyte do walki z wrogiem. Kiedy więc sytuacja staje się poważna,
stężenie białka G-CSF we krwi szybko wzrasta – jest to swego rodzaju sygnał dla komórek,
że czas przygotowywać się do akcji.
W pewnych sytuacjach produkowane przez organizm
człowieka (czyli tak zwane endogenne) białko G-CSF nie
wystarcza do mobilizacji komórek krwi. Dzięki postępowi medycyny oraz biologii molekularnej udało się opracować leki, które ją wywołują. Leki te są wykorzystywane
głównie w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich to pozyskiwanie komórek HSC do przeszczepienia. Kiedyś jedyną
możliwością ich uzyskania było pobranie szpiku od dawcy poprzez nakłucie talerza kości biodrowej – zabieg
ten wykonywany jest zwykle w znieczuleniu ogólnym.
Dzisiaj ta metoda jest wykorzystywana głównie przy
przeszczepieniach u dzieci, natomiast w większości
przypadków komórki HSC są izolowane z krwi dawcy,
który przez kilka dni dostawał leki powodujące ich mobilizację. Drugim głównym zastosowaniem mobilizacji jest
zapobieganie infekcjom u pacjentów po chemioterapii.
Chemioterapia niszczy nie tylko komórki nowotworowe,
zabija także wszystkie inne dzielące się komórki, między
innymi komórki krwi. Dlatego właśnie pacjenci po chemioterapii mają obniżoną odporność i są narażeni na zagrażające ich życiu infekcje. Podanie środka mobilizującego powoduje szybsze dojrzewanie białych krwinek
w szpiku, a następnie ich wyrzut do krwi, dzięki czemu
układ odpornościowy chorego jest lepiej przygotowany
do walki z bakteriami.
Standardowym lekiem wykorzystywanym do wywołania mobilizacji jest rekombinowane białko G-CSF. Aby
uzyskać takie białko, do komórek bakterii wprowadza
się ludzki gen, który je koduje. Gen ten jest instrukcją,
przepisem dla bakterii, na podstawie której „dowiaduje
się” ona, jak wytwarzać potrzebne białko. Z reguły jednak bakterie posiadają inne składniki do produkcji białek
niż ludzie. W związku z tym rekombinowane białka wytworzone przez bakterie zwykle nieco różnią się od tych

produkowanych przez organizm człowieka. Dzięki takiej technologii, wykorzystującej bakterie, możliwe jest
jednak skuteczne leczenie wielu chorób, zwłaszcza tych,
w których organizm nie produkuje niezbędnych białek,
na przykład insuliny oraz czynników krzepnięcia. Niestety u części osób rekombinowany G-CSF okazuje się
nieskuteczny – po podaniu leku nie następuje u nich
ani wzrost liczby białych krwinek, ani komórek HSC
we krwi. Dlatego właśnie naukowcy prowadzą prace
nad opracowaniem nowej strategii mobilizacji komórek,
która mogłaby zarówno pomóc pacjentom po chemioterapii, jak i pozwolić skuteczniej uzyskiwać komórki
HSC od dawców.
W badaniach prowadzonych w Zakładzie Biotechnologii
Medycznej UJ od wielu lat wykorzystuje się protoporfirynę IX kobaltu. Porfiryny to bardzo ciekawa grupa
związków, które są niezbędne do życia bakterii, roślin
oraz zwierząt. Są związkami o skomplikowanej, pierścieniowej budowie, która warunkuje ich różnorodne barwy.
Z tych dwóch powodów są nazywane „kolorami życia”.
Przykładem porfiryny jest chlorofil, barwnik odpowiadający za zielony kolor roślin, porfiryny są też jednym
z rodzajów barwników wpływających na kolor ptasich
piór. Wspomniana protoporfiryna IX kobaltu (CoPP)
jest bardzo podobna do cząsteczki hemu – składnika hemoglobiny, białka odpowiedzialnego za wiązanie tlenu
w krwinkach czerwonych. Gdyby w cząsteczce hemu
zamiast atomu żelaza wstawić atom kobaltu, powstanie
właśnie CoPP.
Podczas jednego z doświadczeń na myszach, którym
podawano CoPP, naukowcy przypadkowo dokonali ciekawej obserwacji. Otóż okazało się, że podanie CoPP
powoduje wzrost stężenia endogennego białka G-CSF
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we krwi myszy, co pociąga za sobą mobilizację komórek
HSC oraz granulocytów ze szpiku.
Zaciekawieni tym odkryciem, postanowili dokładniej
zbadać działanie CoPP. Okazało się, że zwiększenie
produkcji wytwarzanego w organizmie białka G-CSF
za pomocą CoPP może skuteczniej mobilizować wyrzut komórek ze szpiku do krwi niż podawanie myszom
rekombinowanego białka G-CSF.

Dzięki grantom finansowanym przez Fundację DKMS,
NCN oraz NCBR prowadzone są badania mające na
celu sprawdzenie, czy CoPP może mobilizować komórki
ludzkie tak samo dobrze, jak mysie, a także rozszyfrowanie mechanizmu, dzięki któremu następuje wzrost stężenia endogennego G-CSF we krwi. Naukowcy mają
nadzieję, że ich badania przyczynią się do opracowania
nowej terapii, która będzie mogła pomóc wielu pacjentom.
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   NOTATKI

CHEMERYNA
LEKIEM NA CAŁE ZŁO?
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„Naturalne antybiotyki”, czyli cząsteczki o działaniu antybakteryjnym produkowane przez
organizm człowieka, wydają się kluczowym elementem zapory przed inwazją drobnoustrojów
w głąb organizmu w takich miejscach jak skóra. Naukowcy UJ próbują zrozumieć mechanizmy tworzenia i działania tych naturalnych antybiotyków, aby móc wykorzystać tę wiedzę
do lepszej kontroli mikroorganizmów bytujących na skórze, które mogą być przyczyną wielu
chorób zapalnych.
Powierzchnia skóry dorosłego człowieka (razem z wgłębieniami takimi jak mieszki włosowe) wynosi około
25 metrów kwadratowych. Tym samym skóra jest jednym z największych i najbardziej eksponowanych na zagrożenia zewnętrzne organów ludzkiego ciała. Ten tak
zwany organ barierowy składa się z kilku warstw, w tym
z najbardziej zewnętrznej warstwy naskórka i znajdującej się poniżej skóry właściwej.
Ze względu na jego strategiczne położenie naskórek cechują wyjątkowo dobrze rozwinięte mechanizmy obrony
przed drobnoustrojami. Przykład takiego mechanizmu
stanowi nieustanna i często wzmacniana przez bytujące na powierzchni skóry mikroorganizmy produkcja
cząsteczek niszczących bakterie, tak zwanych peptydów
antybakteryjnych, czyli związków funkcjonalnie przypominających antybiotyki. Ponadto integralną częścią
skóry jest system odpornościowy. Ten strukturalnie
i funkcjonalnie współzależny od siebie przestrzenny
układ obrony (obejmujący cząsteczki niszczące bakterie
i układ odpornościowy) pełni kluczową rolę w utrzymywaniu właściwej fizjologii skóry, a jego nieprawidłowe
działanie leży u podłoża większości przewlekłych zapalnych chorób skóry, między innymi łuszczycy.

takich jak chemeryna, SLPI czy Regnaza-1. Pokazali
na przykład, że białko chemeryna dzięki swoim nowo
odkrytym własnościom przeciwbakteryjnym może
bezpośrednio hamować wzrost bakterii bytujących
na skórze (tzw. mikroflory skóry), ograniczając liczebność bakterii i kształtując skład ich populacji. Ta przeciwbakteryjna funkcja chemeryny prowadzi u zdrowego
człowieka do utrzymywania równowagi pomiędzy skórą
a światem bakterii.
Opisanie tych nieznanych wcześniej właściwości chemeryny i znalezienie w strukturze przestrzennej tego
białka obszaru, w którym są ulokowane właściwości
przeciwbakteryjne, skłoniło zespół naukowców z Zakładu Immunologii do stworzenia sztucznego antybakteryjnego fragmentu chemeryny. Naśladując przyrodę,
czyli znając sekwencję aminokwasową chemeryny
(układ cegiełek budujących to białko), zsyntetyzowali
oni chemicznie jej antybakteryjny fragment i pokazali,
że może on mieć potencjalne działanie terapeutyczne
poprzez ograniczanie rozrostu bakteryjnych patogenów
skórnych, takich jak oporne na większość antybiotyków
szczepy gronkowca złocistego (MRSA, ang. methicillin-resistant Staphylococcus aureus).

W wyniku przeprowadzonych dotychczas badań naukowcy z Zakładu Immunologii WBBiB UJ opisali
nieznane wcześniej funkcje niektórych białek naskórka,
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LUDZKA MYKOBIOTA –
MOLEKULARNE GRZYBOBRANIE
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Grzyby kojarzą się z wycieczką do lasu, rywalizacją, kto zbierze najdorodniejsze okazy i przyrządzi z nich smaczny posiłek, a także z drożdżami do wypieku pachnącego chleba. Jest też
druga strona medalu – śmiertelne zatrucie muchomorem, budzące odrazę choroby skóry,
paznokci i włosów albo brzydkie zacieki na ścianie. To niewielka cząstka tego, czym mogą
się pochwalić organizmy, które wielu osobom kojarzą się z roślinami, ale należą do osobnego
królestwa, jakże różnego od roślin czy zwierząt.
Oprócz „klasycznych” grzybów z kapeluszem i trzonkiem istnieje ogromna liczba gatunków, które są mikroskopijnej wielkości, a jednak ich obecność może
mieć decydujący wpływ na życie człowieka. Chodzi
tu nie tylko o grzybice – czasem bardzo groźne choroby wymagające specjalistycznego leczenia, ale również
o prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu, pozornie w pełni zdrowego. Okazuje się, że grzyby pracują
ramię w ramię z całą rzeszą bakterii, między innymi
w istniejącym u każdego człowieka, bardzo złożonym
„zespole wsparcia”, jakim jest mikrobiota przewodu
pokarmowego, mimo że stanowią zaledwie jego 0,1%
część. Wydają się one grać istotną rolę w działaniu ludzkiego układu odpornościowego; niewykluczone, że obecność lub nadmiar pewnych gatunków grzybów wpływa
na rozwój chorób, które w żaden sposób nie kojarzą się
z infekcjami grzybiczymi czy bakteryjnymi. Są to prawdopodobnie na przykład atopowe zapalenie skóry, zespół
jelita drażliwego czy nawet choroba Alzheimera. Wobec
tylu podejrzeń o zakulisowe działania grzybów zaczęto
poświęcać więcej uwagi tej społeczności organizmów,
którą nazwano mykobiotą.
Badania szczególnie nad mykobiotą jelitową przynoszą
coraz więcej ciekawych informacji. Takim wywołującym
dreszcz emocji sygnałem, że nie należy lekceważyć grzybów, jest prawdopodobnie ich rola w powstawaniu substancji charakterystycznych dla stanu zapalnego, które

wędrują drogą krwi do układu nerwowego. Postawiono
zatem pytanie, czy grzyby mieszkające w ludzkim przewodzie pokarmowym odgrywają jakąś rolę w rozwoju
chorób neurologicznych i psychicznych. Działają w pojedynkę, czy wolą grę zespołową z innymi drobnoustrojami? Kiedy decydują się na „skok” na ludzki mózg?
Aby odpowiedzieć na takie pytania, należy nie tylko starannie wybrać grupę pacjentów, która zostanie poddana
obserwacji, ale również posłużyć się narzędziami, które
pozwolą zidentyfikować i policzyć interesujące nas mikroorganizmy grzybicze. Jeden z projektów badawczych
w Zakładzie Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Katedry Mikrobiologii UJ CM jest poświęcony poznaniu
związku między bakteriami i grzybami jelita grubego
a rozwojem schizofrenii. Aby wykluczyć szereg czynników dodatkowych, które mogłyby przeszkodzić w wysnuciu rzetelnych wniosków, badanie przeprowadzane
jest na modelu zwierzęcym, a identyfikacja mikrobioty,
w tym mykobioty, odbywa się przy pomocy nowoczes
nych metod molekularnych. Sekwencjonowanie nowej
generacji (next-generation sequencing – NGS) analizuje DNA
bakterii i grzybów w taki sposób, że pozwala zerwać
maskę niemal każdemu najbardziej sprytnemu mikroorganizmowi, który chowa się w ludzkim jelicie. Czas
pokaże, czy mikroby zechcą podzielić się z nami swoimi
sekretami.
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