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materiały do wykładów: 

 Genetyka i parazytologia lekarska 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie 

 
Zakres przedmiotu 

 Genetyka (łac. genesis – stworzenie; genetivus – od urodzenia, wrodzony; genetrix – 

rodzicielka) jest nauką o dziedziczności i zmienności organizmów żywych. Zajmuje się 

badaniem prawidłowości w procesie dziedziczenia, podobieństwami między spokrewnionymi 

pokoleniami. Termin genetyka wprowadził Bateson w 1905 r. Obecnie wyróżnia się genetykę 

klasyczną – rozpatrującą ogólne mechanizmy dziedziczenia oraz genetykę molekularną – 

badającą procesy dziedziczenia i zmienności na poziomie cząsteczkowym i biochemicznym. 

Procesy dziedziczenia i zmienności na poziomie populacji - bada genetyka populacyjna, 

wykorzystująca w dużej mierze metody matematyczne.  

Genetyka jest szczególnie ważna dla medycyny, bowiem poznaje podłoże chorób 

dziedzicznych. Dzięki temu możliwa jest profilaktyka i przyczynowa metoda leczenia wielu 

chorób. Duże nadzieje daje terapia genowa, która rozwija się ostatnio bardzo intensywnie 

(inżynieria genetyczna). Poradnictwo genetyczne efektywnie zmniejsza częstość 

występowania wszystkich chorób genetycznych  u rodzin wysokiego ryzyka i w rezultacie  

w całym społeczeństwie. 

 Parazytologia jest nauką o pasożytach - parazytach (łac. parasitus - pasożyt)  

i pasożytnictwie – parazytyzmie. Parazytologia bada morfologię, anatomię, fizjologię, cykl 

rozwojowy i ekologię pasożytów; przy czym pasożytnictwo rozpatruje całościowo w sensie 

układu: pasożyt-żywiciel. Bez znajomości biologii żywiciela (gospodarza) niemożliwe jest 

prawidłowe poznanie parazyta. Zajmuje się ewolucją pasożytnictwa (pochodzeniem 

pasożytnictwa). Parazytologia ogólna jest nauką biologiczną. Parazytologia lekarska prowadzi 

badania (typowo biologiczne) nad pasożytami wywołującymi u ludzi i zwierząt choroby, 

ponadto - profilaktyką i leczeniem chorób pasożytniczych (parazytozy – choroby wywołane 

przez parazyty). Parazytologia posiada własną, złożoną terminologię specjalistyczną i często - 

swoiste metody badań.  

 

 

Podstawowe pojęcia z ekologii i parazytologii.  

Krótkie wprowadzenie do przedmiotu 
 

Ekologia biocenozy. Stosunki antagonistyczne  

i nieantagonistyczne 

 
 Biocenoza to zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych (populacji) danego 

środowiska (biotopu) powiązanych ze sobą, który dzięki rozmnażaniu, migracjom i 

samoregulacji utrzymuje się w przyrodzie w stanie dynamicznej równowagi. Biocenoza i 

środowisko nieożywione tworzą razem nierozdzielnie powiązany, oddziałujący na siebie 

układ – ekosystem. Ekosystem to jednostka ekologiczna w ramach której odbywa się 
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krążenie materii i przepływ energii. Ekosystemem jest, np. samowystarczalny las, w którym 

występują czynniki ekologiczne biotyczne (pożywienie, wrogowie naturalni, patogeny, 

pasożyty, drapieżniki) oraz czynniki abiotyczne (wilgotność, nasłonecznienie, gleba, 

temperatura, ruchy powietrza, geomorfologia). Każdy ekosystem w czasie swego trwania 

ulega zmianom. Przemiany są kierunkowe. Dzięki tym zmianom jeden ekosystem przechodzi 

w inny, co nosi nazwę sukcesji ekologicznej. 

 W biocenozie znajdują się 3 główne grupy organizmów różnorodnych pod względem 

sposobu zdobywania pokarmu: producenci, konsumenci i reducenci. Dzięki ich obecności w 

ekosystemie można wyróżnić różne poziomy troficzne, czyli kolejne ogniwa łańcucha 

pokarmowego: I producenci – rośliny zielone, II roślinożercy, III drapieżniki i pasożyty 

odżywiający się roślinożercami (lub ich kosztem), IV drapieżniki i pasożyty II rzędu. 

Producenci – są to organizmy autotroficzne (samożywne), które wytwarzają materię 

organiczna na drodze fotosyntezy lub chemosyntezy. Stanowią pokarm dla konsumentów 

(roślinożercy, pasożyty nieroślinne: grzyby, bakterie, pierwotniaki /obecnie osobne 

podkrólestwo!/, zwierzęta pasożytnicze), reducentów i roślin pasożytniczych. 

Konsumenci – organizmy heterotroficzne, korzystające z substancji gotowych, 

czerpiąc je bezpośrednio z roślin lub zwierząt. Stanowią drugi i dalsze poziomy troficzny w 

piramidach (łańcuchach) pokarmowych. Zatem są uzależnieni troficznie bezpośrednio lub 

pośrednio od producentów. 

Reducenci (destruenci) – organizmy heterotroficzne rozkładające martwe szczątki 

roślin i zwierząt (saprofity), przeobrażając je enzymatycznie w związki organiczne i 

nieorganicznie, z których korzystają budując z nich własne ciało. Zatem martwa materia 

organiczna jest dla nich źródłem energii, niezbędnej do życia. Przyczyniają się do humifikacji 

(tworzenie próchnicy) i mineralizacji martwych szczątków roślin oraz zwierząt. Mineralizacja 

jest rozkładem materii organicznej do związków nieorganicznych (sole mineralne), z których 

korzystają producenci. 

Organizmy obecne w biocenozie różnie na siebie oddziałują, tzn. istnieją między 

organizmami stosunki o różnym charakterze: antagonistyczne i nieantagonistyczne. Stosunki 

nieantagonistyczne obejmuje: protokooperację, mutualizm, komensalizm i neutralizm. 

Protokooperacja – współżycie co najmniej dwóch organizmów oparte na obustronnej 

korzyści, trwające okresowo, ale niekonieczne do normalnej egzystencji obu organizmów. 

Niekiedy ma charakter przypadkowy. Jest to najniższy stopień uzależnienia symbiotycznego, 

np. mrówki odżywiające się elajosomami (ciałkami odżywczymi) nasion równocześnie 

przyczyniają się do propagacji rośliny (wilczomlecze, fiołki, glistnik, niecierpki). 

Komensalizm – współżycie co najmniej dwóch organizmów, jednakże tylko jeden z 

partnerów uzyskuje korzyści (komensal), drugi natomiast nie ponosi w związku z tym szkód 

(gospodarz), np. hieny zjadają resztki mięsa pozostawione przez lwa; ryby podnawki 

wykorzystują rekina do transportu i odżywiają się resztkami pokarmu z upolowanej przez 

rekina ofiary; rośliny stanowią podporę dla pajęczyny wielu pająków; koralowce i gąbki 

stanowią miejsce schronienia dla wielu zwierząt. 

Mutualizm – nieodzowne współżycie co najmniej dwóch organizmów oparte na 

obustronnej korzyści, np. współżycie grzybów z roślinami wyższymi (mikoryza), układ 

glonów lub sinic z grzybami w porostach; symbiotyczne bakterie i pierwotniaki w przewodzie 

pokarmowym zwierząt. 

 Stosunki antagonistyczne obejmują: pasożytnictwo, drapieżnictwo i konkurencję 

międzygatunkową.  

Drapieżnictwo – napadanie, chwytanie i uśmiercanie ofiary w celach 

konsumpcyjnych. Drapieżnik przewyższa ofiarę rozmiarami, siłą i (lub) sprytem (inteligencja, 

mechanizm chwytania i zabijania).  
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Konkurencja międzygatunkowa polega na ubieganiu się co najmniej dwóch 

gatunków (mających zbliżone nisze ekologiczne) o czynniki niezbędne do życia (światło, 

woda, pożywienie, przestrzeń), które występują w ograniczonej ilości.  

 

Pasożytnictwo. Pasożyty 
 

Każdy takson1 ma właściwy sobie ustrój ekologiczny (konstytucję 

ekologiczną) – zespół właściwości i cech, które kształtują jego wymagania 

ekologiczne i pozwalają mu na zajmowanie określonego środowiska; są to 

właściwości budowy zewnętrznej i wewnętrznej, cechy metaboliczne, sposób 

odżywiania, rytm rozwojowy i biologia rozmnażania. Poszczególne cechy 

organizmu kompetentne do danych warunków, wyrażone fizjologicznie, 

anatomicznie i morfologicznie, określa się jako przystosowanie = specjalizację. 

Przedmiotem badań parazytologii są organizmy przystosowane do 

pasożytniczego lub półpasożytniczego trybu życia.  

Z uwagi na wprowadzenie nowych układów taksonomicznych, obecnie nie można dzielić 

pasożyty na rośliny i zwierzęta pasożytnicze. Byłby to błąd merytoryczny. Dziś wiemy, że 

grzyby i bakterie nie są roślinami i do roślin obecnie nie należą! To, że grzyby i bakterie są 

często omawiane w podręcznikach botanicznych jest spowodowane jedynie tradycją. 

Bakteriologia, czy mikologia są obecnie wykładane na wydziałach biologii i nikt tam nie 

podciąga ich pod naukę o roślinach. 

Według nowego systemu taksonomicznego wszystkie znane organizmy na Ziemi należą do 

dwóch królestw: Procaryota (bezjądrowych) i Eucaryota (jądrowych). 

W królestwie Procaryota istnieje podkrólestwo: Eubacteria (eubakterie) i podkrólestwo 

Archaebacteria (archebakterie). W obrębie podkrólestwa Eubacteria wyróżniono gromadę 

Cyanobacteria (dawniej Cyanophyta lub Schizophyta) – sinice, gromadę Bacteria (dawniej 

Schizomycetes) – bakterie i gromadę Prochlorophyta – prochlorofity. 

Do królestwa Eucaryota należą: podkrólestwo Protista – pierwotniaki (dawniej Protozoa), 

podkrólestwo Fungi (synonimy Mycota, Mycobionta lub dawniej Mycophyta) – grzyby, 

podkrólestwo Animalia (synonimy Zoobionta, Zoa, Animales) – zwierzęta i podkrólestwo 

Plantae (synonim Phytobionta) – rośliny. 

 Zatem wśród organizmów pasożytniczych wyróżnić można: bakterie, grzyby, 

pierwotniaki, zwierzęta i rośliny pasożytnicze. Oddzielną grupę stanowią wirusy, które nie są 

 
1 Takson – zbiór osobników wydzielony w naturalny sposób spośród organizmów żyjących na Ziemi. 
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organizmami. Wirusy to formy życia w postaci nukleokapsydu, które nie są zdolne do 

egzystencji i reprodukcji poza żywą komórką żywiciela. Wirus to kompleks białka z kwasem 

nukleinowym.  

Mówiąc o parazytologii ogólnej powinno się mieć na myśli wszystkie grupy organizmów 

pasożytniczych. Niestety, parazytologia obecnie kojarzy się raczej tylko ze zwierzętami 

pasożytniczymi. Jest to spowodowane zbyt wąskim podejściem do zagadnienia ze strony 

autorów rozmaitych publikacji, górnolotnie używających pojęcia parazytologia.  

 Pasożytnictwo to forma współżycia między co najmniej dwoma osobnikami, w której 

jeden z nich – pasożyt (parazyt) osiąga widoczne korzyści kosztem drugiego – gospodarza 

(żywiciela), szkodząc mu i prowadząc niekiedy do jego śmierci. W pasożytnictwie dochodzi 

najczęściej do wydzielania przez pasożyta metabolitów, które dla gospodarza niejednokrotnie 

okazują się toksyczne. Pasożyty należą więc do organizmów cudzożywnych 

(heterotroficznych). Aby mógł powstać układ pasożytniczy (układ pasożyt-żywiciel), parazyt 

musi spełniać określone warunki: 

➢ nawiązać bezpośredni kontakt z żywicielem, który jest odpowiedni pod względem 

przemiany materii i tym samym syntetyzowanych substancji – stąd wynika specyficzność 

pasożytów i ich żywicieli; 

➢ przejawiać większą aktywność od gospodarza; siły obronne żywiciela powinny być 

mniejsze niż siła aktywności napastnika; 

➢ cechy pasożyta muszą być kompetentne do żywiciela i warunków środowiska w jakim on 

żyje; to decyduje o efektywności i sukcesie parazytyzmu, ponadto wyraża się w 

specjalizacji parazytycznej. 

Bakterie, grzyby, pierwotniaki i zwierzęta pasożytnicze podzielić można na: 

1. Pasożyty przypadkowe –  są to organizmy, które normalnie prowadzą wolny tryb 

życia jednakże, gdy przypadkowo przedostaną się do wnętrza organizmu 

rozpoczynają pasożytniczy tryb życia. Przykładem może być Aloionema, która 

spożyta w fazie larwalnej przez ślimaki Arion nie ginie w przewodzie 

pokarmowym, lecz osiąga duże rozmiary i czerpie pożywienie z tkanek 

gospodarza. W razie obumarcia ślimaka, nicień powraca bez problemu do 

wcześniejszego trybu życia. Innym przykładem jest mucha niebieska Calliphora 

vicina, której larwy są w normalnych warunkach saprofagami, odżywiającymi się 

zwłokami zwierząt i ludzi. W warunkach wybitnie niehigienicznych może dojść do 

zniesienia jaj przez muchy w okolicy odbytu i cewki moczowej oraz wniknięcie 

larw do odbytu i cewki. Prowadzą one wówczas pasożytniczy tryb życia 
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wywołując u człowieka i zwierząt stany zapalne i wysięki z dróg moczowych oraz 

odbytu. Niekiedy pasożytem przypadkowym określa się parazyty typowe dla 

określonego gatunku żywiciela, ale mające zdolność życia w innym gospodarzu. 

Nicień Anisakis simplex mają trzech żywicieli: ostatecznego: ssaki morskie 

(delfiny, foki),  pośredniego I (skorupiaki) i pośredniego II (ryby). Swędzik 

jesienny Neotrombicula autumnalis to roztocz pasożytujący na drobnych ssakach 

(gryzonie). Larwa swędzika niekiedy dostaje się na skórę ludzi związanych z 

pracami rolniczymi (polowymi) wywołując objawy pasożytowania (stan zapalny z 

wysiękiem w formie pęcherzyków i grudek). Człowiek spożywając zakażone 

larwami ryby staje się przypadkowym żywicielem. Tasiemiec psi Dipylidium 

caninum również może przypadkowo pasożytować w jelitach człowieka (dzieci).  

2. Pasożyty względne (parazyty fakultatywne) – organizmy preferujące pasożytniczy 

tryb życia, ale nie jest on niezbędny do ich egzystencji. Mogą realizować cykl 

rozwojowy odżywiając się martwą materią organiczną. Przykładem mogą być 

niektóre muchy: mucha mięsna: Lucilla sericata wywołuje u ludzi i zwierząt 

myjozę fakultatywną. Z reguły odżywia się martwą materią organiczną, ale gdy 

istnieją warunki do złożenia jaj na skórze żywego człowieka, w naturalnych 

otworach ciała (otwór słuchowy, otwory nosowe, odbyt), w ranach i na 

owrzodzeniach skórnych – chętnie to czyni. Enzymy wydzielane przez larwy 

trawią tkanki organizmu. Sama larwa muchy ma też zdolność nadgryzania zdrowej 

skóry. Spośród grzybów warto tu wspomnieć o Armillaria mellea (opieńka 

miodowa), która jest saprofitem, ale w sprzyjających okolicznościach chętnie 

poraża zdrowe drzewa żyjąc ich kosztem. Podobnie jest z gruzłekiem cynobrowym 

(l. poj. gruzłek) Nectria cinabrina – saprofitem, który w mokre ciepłe lata 

pasożytuje na żywych pędach drzew. Liczne bakterie i grzyby, normalnie będące 

saprofitami i tworzące naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego czy skóry 

zdrowych zwierząt (w tym również człowieka) w pewnych okolicznościach 

nadmiernie się rozmnażają i stają się pasożytami-patogenami, np. rodzaj Candida, 

Escherichia. Dzieje się tak na skutek urazów mechanicznych przerywających 

ciągłość naturalnych barier tkankowych, zaburzeń składu chemicznego 

spowodowanych podawaniem niektórych leków. 

3. Pasożyty bezwzględne (parazyty fakultatywne) – pasożyty w pełni uzależnione od 

żywicieli. Muszą one pozostawać w ciągłym kontakcie z gospodarzem. Takimi 

pasożytami są, np. Diplozoon paradoxum, pasożytujący na skrzelach ryb. Jest to 
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przywra (plazińce) obojnacza, jednakże aby zapewnić zapłodnienie krzyżowe, 

osobniki dorosłe zrastają się na całe życie i razem pasożytują na danym żywicielu. 

Bezwzględnym pasożytem jest także pierwotniak Toxoplasma gondii, który 

pasożytuje w rozmaitych komórkach (nerwowe, mięśniowe, tkanki łącznej) 

człowieka i innych ssaków. 

W zależności od czasu pasożytowania żywiciela wyróżnia się parazytyzm: 

1. Parazytyzm czasowy – parazyt styka się jednorazowo lub wielokrotnie, ale 

krótkotrwale z żywicielem w celu pobrania pokarmu. Do takich pasożytów należą 

pijawki Hirudinea: pijawka  końska Haemopis sanguisuga, pijawka lekarska 

Hirudo medicinalis, pijawka rybia Piscicola geometria, pijawka kacza – 

Theromyzon tesselata. Pasożytem jest także nietoperz wampir Desmodus rotundus, 

który delikatnie siada na skórze żywicieli – ssaków (w tym także człowieka), 

przecina powłokę i wysysa rurkowatym językiem wypływającą krew. Czasowymi 

pasożytami człowieka i zwierząt gospodarskich są motyle z rodziny Sphingidae, 

Geometridae czy Pyralidae, które wysysają wydzieliny z ran i z naturalnych 

otworów ciała (np. nosową, łzową). Mają zdolność zapuszczania ssawek do worka 

spojówkowego, powodując przy tym stany zapalne i zakażeniowe powiek. 

2. Parazytyzm okresowy – pasożyty są związane z danym żywicielem jedynie w 

pewnym okresie swojego cyklu życiowego. Przykładem może być pierwotniak 

euglenida Parastasia norvegica. Parastasia w swoim cyklu posiada dwa ogniwa: 

rozrodcze (generatywne) i pasożytnicze (troficzne). Wolno żyjące osobniki są 

połykane przez żywicieli –  oczliki. W jelicie oczlika parastazje tracą wić i 

pasożytują. Po okresie wzrostu (6-krotnie powiększają swoje ciało), opuszczają 

wraz z kałem organizm gospodarza. W wodzie ulegają podziałom (5-krotnie) na 

osobniki potomne, które rozwijają się w formy wiciowe. Formy wiciowe 

początkowo pływają w wodzie, potem prowadzą osiadły tryb życia, falując 

wiciami. Ruchy pasożytów wabią oczliki, które je spożywają ulegając zakażeniu. 

Okresowym pasożytem jest także kleszcz pastwiskowy Ixodes ricinus. Dorosłe 

osobniki przebywają na roślinach, oczekując na żywiciela – ssaki. Po spożyciu 

krwi, samice opuszczają żywiciela. Znoszą jaja do ściółki i luźnej gleby.  Wylęgłe 

z nich larwy odżywiają się krwią drobnych kręgowców żyjących w glebie 

(jaszczurki, gryzonie) lub blisko powierzchni ziemi (ptaki w gniazdach 

naziemnych). Larwy po pasożytowaniu przechodzą do gleby, gdzie ulegają 
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linieniu. Nimfy atakują większe ssaki (króliki, zające, wiewiórki, łasice). Pasożyt 

zmienia więc trzykrotnie żywiciela. 

3. Parazytyzm stały (ciągły) – parazyt dorosły nie opuszcza organizmu żywiciela, 

przebywa i wykorzystuje go maksymalnie długo (np. do końca życia gospodarza). 

Żywiciela opuszczają jedynie jaja lub larwy, albo go nie opuszcza wcale. W 

pierwszym przypadku, gospodarz staje się żywicielem ostatecznym, np. człowiek 

jest żywicielem ostatecznym dla włośnia spiralnego Trichinella spiralis, czy 

nitkowca Dracunculus medinensis (dawniej Filaria medinensis). Typowym stałym 

parazytem (drugi przypadek) jest wesz Pediculus, która może być związana przez 

całe życie z jednym żywicielem, podobnie jak jej potomstwo. Cały cykl życiowy 

na jednym żywicielu może zrealizować wpleszcz owczy Melophagus ovinus, 

żywiący się krwią. 

W zależności od lokalizacji (miejsca przebywania) pasożyta wyróżnia się: 

1. Endoparazyty – pasożyty wewnętrzne (wewnętrzniaki), np. owsik ludzki 

Enterobius vermicularis, motylica wątrobowa Fasciola hepatica, zarodziec 

malaryczny Plasmodium vivax. 

2. Ektoparazyty – pasożyty zewnętrzne (zewnętrzniaki), np. pchła ludzka Pulex 

irritans, wesz ludzka Pediculus humanus, pijawki Hirudinea, minóg rzeczny 

Lampetra fluviatilis – kręgowiec (z gromady Cyclostomata) odżywiający się 

śluzem i krwią zwierząt wodnych. 

 

Żywiciel pośredni – organizm, w którym pasożyt realizuje część cyklu 

rozwojowego, przed osiągnięciem dojrzałości płciowej. W cyklu danego parazyta 

może występować kilku żywicieli pośrednich. 

Żywiciel ostateczny – organizm, w którym parazyt finalizuje swój etap rozwoju i 

osiąga zdolność do rozmnażania. 

Żywiciel główny – organizm, który jest docelowym i najbardziej preferowanym 

żywicielem określonego parazyta. Żywiciel główny ulega masowej i intensywnej 

inwazji – zakażeniu pasożytem. Inwazja to wniknięcie parazyta do organizmu 

żywiciela. Charakteryzuje się ją intensywnością (liczbą pasożytów znajdujących się w 

jednym gospodarzu) i ekstensywnością (ilość /procent/ osobników populacji 

zarażonych pasożytem). 
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Żywiciel uboczny – organizm, który nie jest głównym i docelowym żywicielem 

danego pasożyta. Wykazuje małe nasilenie inwazji w porównaniu z żywicielem 

głównym. 

Parazyty monokseniczne (=stenokseniczne) mogą pasożytować na jednym 

gatunkowo żywicielu lub na żywicielach blisko spokrewnionych taksonomicznie, np. 

tasiemiec nieuzbrojony Taenia saginata (żywicielem ostatecznym jest człowiek), wesz 

ludzka Pediculus humanus, węgorek świński Strongyloides ransomi (żywiciele to 

świnia i dzik), Nosema apis (pasożytuje w cewkach Malpighiego pszczół). Pasożyty 

monokseniczne wykazują dużą specyficzność biologiczną do swoich żywicieli. 

Parazyty polikseniczne (=eurykseniczne) – pasożytują na różnych, często 

odległych systematycznie żywicielach, np. motylica wątrobowa Fasciola hepatica, 

tasiemiec bąblowiec – Echinococcus granulosus, Toxoplasma gondi. 

 

 A jak wygląda sprawa parazytyzmu w świecie roślin? 

Szacuje się, że istnieje około 3 tysięcy gatunków roślin kwiatowych mających 

zdolność wykształcania organów inwazyjnych określanych mianem ssawek (haustorium). 

Haustoria służą pasożytom do absorbowania wodnego roztworu soli mineralnych i 

składników organicznych z tkanek żywiciela (gospodarza). Ponadto wydzielają enzymy 

umożliwiające inwazję. 

Rośliny pasożytnicze w zależności od stopnia uzależnienia od żywiciela pod względem 

troficznym podzielić można na: 

1. Pasożyty obligatoryjne (całkowite, bezwzględne), czyli holopasożyty = holoparazyty. 

Nie posiadają zdolności przeprowadzania fotosyntezy. Jednakże nie zawsze są 

bezzieleniowe (bezchlorofilowe), czyli pozbawione chlorofilu. Niekiedy (niektóre gatunki 

kanianki i zarazy, np. Cuscuta reflexa) zawierają niewielką ilość chlorofilu. Od 

gospodarza pobierają niezbędne składniki pokarmowe (białka, lipidy, witaminy, 

cukrowce), sole mineralne i wodę, w pełni uzależniając się od niego, np. rodzaje:  

łuskiewnik Lathraea, zaraza Orobanche, kanianka, Cuscuta. 

2. Pasożyty fakultatywne (względne, częściowe), czyli semiparazyty (półpasożyty). Mają 

zdolność fotosyntezy, jednakże pobierają od żywiciela wodę i sole mineralne. Niektóre 

bez pasożytowania nie są zdolne do rozwijania kwiatów, np. rodzaj szelężnik Rhinanthus 

= Alectorolophus. Inne natomiast (np. rodzaj świetlik Euphrasia) w razie niemożności 

pasożytowania rozwijają kwiaty, jednakże w mniejszej ilości, a wydane owoce są 

drobniejsze. 
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Jeśli pasożyt zapuszcza ssawki tylko do korzeni wówczas określa się go mianem 

pasożyta korzeniowego. Taki pasożyt niekoniecznie musi prowadzić podziemny tryb życia. 

Pasożytem korzeniowym i zarazem prowadzącym głównie podziemny tryb życia jest 

łuskiewnik Lathraea. Szelężnik Rhinanthus jest pasożytem korzeniowym, ale większa część 

jego ciała (pęd) egzystuje nad powierzchnią ziemi /Różański 2000/. 

Inne ważne pojęcia: 

1. Parazytobotanika – dział botaniki zajmujący się roślinami pasożytniczymi. 

2. Parazytofit – roślina pasożytnicza (zarówno pasożyt całkowity jak  

i półpasożyt). Parazyt to termin ogólny, odnoszący się do wszystkich 

organizmów pasożytniczych (grzyby, bakterie, wirusy, zwierzęta). 

3. Semiparazytofit – roślina półpasożytnicza. 

4. Holoparazytofit – pasożyt (roślina) obligatoryjny, całkowity. 

5. Haustoriogeneza – rozwój i wzrost ssawek (haustorium). 

6. Parazytyzm – pasożytnictwo; holoparazytyzm – pasożytnictwo całkowite, 

semiparazytyzm – półpasożytnictwo.  

7. Parazytyczny – pasożytniczy. 

8. Pasożyt roślinny (fitoparazyt) – pasożyt nie będący rośliną ! (zwierzęta, 

wirusy, bakterie, grzyby), ale pasożytujący na roślinach. 

9. Fitoparazytologia – nauka o pasożytach roślin uprawnych (dział fitopatologii, 

czyli nauki o chorobach roślin). 

10. Parazytoidyzm – pasożytnictwo doprowadzające do śmierci żywiciela. 

11. Parazytoid – pasożyt uśmiercający żywiciela po pewnym okresie 

pasożytowania. 

12. Parazytoza – choroba wywołana przez pasożyty. 

 

 

Zarys systematyki organizmów pasożytniczych  

omawianych na zajęciach 

 

 
Podkrólestwo: Protista (Protozoa) – pierwotniaki 

Typ: Sarcomastigophora 

Podtyp: Mastigophora (dawniej Flagellata) - wiciowce 

Gromada: Zoomastigophora – wiciowce zwierzęce 

Rząd: Kinetoplastida 

Trypanosoma brucei (świdrowiec): T. gambiense, T. rhodesiense 

Leishmania tropica, Leishmania donovani - leiszmania 

Rząd: Diplomonadina 

Giardia lamblia (Lamblia intestinalis) – lamblia jelitowa 

Rząd: Trichomonadida 

Trichomonas vaginalis – rzęsistek pochwowy 

Podtyp: Sarcodina – sarkodowe (zarodziowce) 

Nadgromada: Rhizopoda - korzeninóżki 

Gromada Amoebozoa - pełzakowce 

Rząd: Amoebida – ameby nagie 

Entamoeba histolytica – pełzak czerwonki 
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Typ: Apicomplexa  

Gromada: Gregarinia - gregaryny 

Rząd: Eugregarinida 

Monocystis agilis 

Gromada: Coccidia - kokcydie 

Rząd: Toxoplasmidia 

Toxoplasma gondii 

Gromada: Hematozoa - krwinkowce 

Rząd: Haemosporida  

Plasmodium vivax – zarodziec malaryczny 

Rząd: Piroplasmida 

Babesia microti, B. bovis, B. divergens 

 

Podkrólestwo: Animalia (Zoa) - zwierzęta 

Typ: Platyhelminthes - płazińce 

Gromada: Trematoda - przywry 

Fasciola hepatica – motylica wątrobowa 

Gromada: Cestoda - tasiemce 

Diphyllobothrium latum – bruzdogłowiec szeroki 

Taenia saginata – tasiemiec nieuzbrojony 

Taenia solium – tasiemiec uzbrojony 

Echinococcus granulosus – tasiemiec bąblowiec 

Typ: Nemathelminthes - obleńce 

Gromada: Nematoda - nicienie 

Enterobius vermicularis – owsik ludzki 

Ascaris lumbricoides – glista ludzka 

Trichinella spiralis – włosień spiralny 

Toxocara canis- glista psia 

Toxocara cati – glista kocia 

Trichocephalus trichiurus – włosogłówka ludzka 

Filaria medinensis – nitkowiec podskórny 

Filaria sanguinis hominis – nitkowiec ludzki 

Typ: Annelida - pierścienice 

Gromada: Hirudinea - pijawki 

Hirudo medicinalis – pijawka lekarska 

Haemopis sanguisuga – pijawka końska 

Typ: Arthropoda - stawonogi 

Podtyp: Chelicerata - szczękoczułkowce 

Gromada: Arachnida - pajęczaki 

Podgromada: Acarida - roztocze 

Sarcoptes scabiei – świerzbowiec 

Dermanyssus gallinae – ptaszyniec 

Neotrombicula autumnalis – swędzik jesienny 

Ixodes ricinus – kleszcz pospolity 

Argas reflexus – obrzeżek gołębi 

Demodex folliculorum – nużeniec ludzki 

Dermatophagoides pteronyssinus 

Podtyp: Eutracheata – tchawkodyszne 

Gromada: Insecta – owady 

Rząd: Anoplura – wszy 
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Gatunek: Pediculus humanus – wesz ludzka 

Podgatunek: P. humanus capitis – wesz głowowa 

Podgatunek: P. humanus vestimenti – wesz odzieżowa 

Gatunek: Phthirius pubis – wesz łonowa 

Rząd: Heteroptera – pluskwiaki różnoskrzydłe 

Cimex lectularius – pluskwa domowa 

Rząd: Aphaniptera – pchły 

Pulex irritans – pchła ludzka 

Rząd: Diptera – dwuskrzydłe 

Anopheles maculipennis – komar widliszek 

Culex pipiens – komar brzęczący 

Stomoxys calcitrans – bolimuszka 

Tabanus – bąki 

 

Podkrólestwo: Fungi (Mycota) – grzyby 

Rodzaj: Aspergillus 

Aspergillus fumigatus 

Rodzaj: Candida 

Candida albicans 

Rodzaj: Cryptococcus 

Cryptococcus neoformans 

Rodzaj: Geotrichum 

Geotrichum candidum 

Rodzaj: Monosporium 

Monosporium apiospermum (Allescheria boydii) 

Rodzaj: Epidermophyton 

Epidermophyton floccosum 

Rodzaj: Trichophyton 

Trichophyton rubrum 

Trichophyton schoenleinii 

Trichophyton verrucosum 

Trichophyton violaceum 

Trichophyton tonsurans 

Trichophyton mentagrophytes 

Rodzaj: Microsporum 

Microsporum canis 

Microsporum auduini 

 

Pasożytnicze pierwotniaki Protista 

 
Pasożyt: świdrowiec Trypanosoma brucei  

Parazytoza: śpiączka afrykańska Trypanosomosis brucei 

(=Trypanosomatosis africana) 

 
Morfologia. Pierwotniak (wiciowiec) kształtu wrzecionowatego, długości 15-30 µm. 

Zawiera wić i błonkę falującą – organelle ruchu. Jądro leży centralnie. U podstawy wici 

zlokalizowane jest ciałko podstawowe i kinetoplast (blefaroplast). Kinetoplast to organella 

woreczkowata, otoczona dwiema błonami elementarnymi, zawierająca zestaw enzymów 

charakterystyczny dla mitochondrium. U świdrowców jest częścią mitochondrium. Posiada 
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własne DNA kodujące swoiste białka strukturalne i enzymatyczne. Procesy zachodzące w 

kinetoplaście dostarczają energię niezbędną do poruszania wici. Nazwa rzędu Kinetoplastida 

pochodzi właśnie od tej organelli. 

Biologia. Cykl rozwojowy. Parazyt pobiera pokarm całą powierzchnią ciała. 

Rozmnaża się przez podział podłużny. Pasożytuje we krwi i w limfie, poruszając się ruchem 

świdrowatym; stąd przedostaje się do płynu mózgowo-rdzeniowego. 

Przenosicielami parazytów są muchy z rodzaju Glossina (tse-tse). Pasożytują we krwi 

człowieka i antylop. Antylopy stanowią więc rezerwuar pasożyta. Antylopy nie wykazują 

objawów chorobowych. Żywicielem pośrednim jest mucha tse-tse, a żywicielem ostatecznym 

–człowiek. W jelicie much następuje rozmnażanie pasożyta. Podczas odżywiania się krwią, 

muchy tse-tse przenoszą pasożyta z antylopy lub z zakażonego człowieka na osobnika 

zdrowego. Zakażenie objawia się powiększeniem węzłów chłonnych, głównie karkowych 

(objaw Winterbottona), wątroby i śledziony. Występują 1-4-dniowe ataki gorączki, wysięki 

okołostawowe, swędzące plamy i wysypki skórne, opuchnięcie okolic oczu. Gdy pasożyt 

przedostanie się do płynu mózgowo-rdzeniowego dochodzi do zaburzeń neurologicznych  

i ruchowych:  bóle głowy, drżenie języka, drżenie mięśni twarzy i kończyn, szybkie zmiany 

nastroju, omamy, zaburzenia mowy. W końcowym stadium choroby występuje apatia  

i przedłużające się stany śpiączki kończące się śmiercią.  

 Diagnostyka. Pasożyta stwierdza się badaniem mikroskopowym (mikroskop świetlny 

lub fluorescencyjny) rozmazów krwi w izotonicznym roztworze chlorku sodu (obserwacje 

przyżyciowe). Do wybarwiania preparatów stosuje się barwnik Giemsy. Osad płynu 

mózgowo-rdzeniowego również zawiera świdrowce.  

Leczenie. Pozajelitowo (dożylnie lub domięśniowo) podaje się Pentamidine 

(Pentacarinat): 4 mg/kg m.c. (w formie izetionianu) co drugi dzień (7-10 wstrzyknięć). 

W II etapie choroby (objawy neurologiczne) podaje się Melarsoprol – powolny wlew dożylny 

3,6 mg dz. przez 3-4 dni; kuracje powtarza się po 7 dniach. 

 Uwagi. Wyróżnia się dwa rodzaje choroby: trypanosomatoza rodezyjska 

(podgatunek Trypanosoma rhodesiense (we wschodniej Afryce), która powoduje wczesne 

uszkodzenie układu nerwowego, zapalenie mięśnia sercowego i daje złe rokowania, a także 

trypanosomatoza gambijska (podgatunek T. gambiense) o wolniejszym przebiegu i 

późnymi zmianami patologicznymi w układzie nerwowym. 

 W Ameryce Południowej i Środkowej rozpowszechniona jest śpiączka amerykańska 

(choroba Chagasa), wywołana przez gatunek Trypanosoma cruzi. Przenosicielem 

pierwotniaka są pluskwiaki. Pasożyt przedostaje się przez uszkodzona skórę. 

 

 

Pasożyt: Rzęsistek pochwowy  Trichomonas vaginalis 

Parazytoza: Rzęsistkowica Trichomonosis 
  

 Morfologia. Biologia. Ciało kształtu owalnego lub gruszkowatego, długości 10-30 

µm. Pierwotniak posiada 4 wici i błonkę falująca jako organellum ruchu. Odżywia się 

nabłonkiem dróg rodnych i moczowo-płciowych oraz płynami ustrojowymi. Pasożytuje w 

układzie rozrodczym (pochwa, szyjka macicy, gruczoł krokowy, nasieniowody) oraz w cewce 

moczowej (u mężczyzn moczowo-płciowej). Zarażenie następuje przy kontaktach 

seksualnych, używanie tych samych urządzeń sanitarnych (np. miednice, gąbki, ręczniki) co 

osoba zarażona. Pasożyt może rozpowszechniać się w basenach z podgrzewaną wodą słabo 

chlorowaną. U lesbijek występuje szczep oporny na metronidazol. 

 Objawy. Kobiety: zaburzenia w oddawaniu moczu, świąd, upławy zielonkawe lub 

żółtawe, pieniste, o niemiłej woni, wypryski wokół warg sromowych, stan zapalny, 
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owrzodzenia śluzówki pochwy, bóle podczas stosunków płciowych, pieczenie narządów 

płciowych, zaburzenia miesiączkowania, alkaliczny odczyn wydzieliny pochwy. 

 Mężczyźni: swędzenie cewki moczowo-płciowej, zapalenie żołędzia i (lub) napletka, 

szklista wydzielina z prącia (głównie poranna), zaburzenia w oddawaniu moczu. Rzadziej 

zapalenie gruczołu krokowego czy najądrzy. 

 Diagnostyka: badanie wymazów z  pochwy lub wydzieliny z prącia; barwienie 

Giemsy, safraniną lub błękitem Evansa. Niebarwione preparaty ogląda się w ciemnym polu 

widzenia. 

 Leczenie: Metronidazol – 1,5-2 g jednorazowo lub 250 mg 3 razy dz. przez 7-10 dni. 

Tinidazol – 2 g jednorazowo. U kobiet dodatkowo – tabletkę dopochwowo 500 mg przed 

snem. Leczenie dotyczy wszystkich członków rodziny zakażonej (zkażonego). 

 Profilaktyka: unikanie przygodnych stosunków płciowych, przestrzeganie zasad 

higieny, wystrzeganie się publicznych wanien, miednic i cudzych przyborów higienicznych. 

 

 

Pasożyt: Leiszmania Leishmania donovani et Leishmania tropica 

Parazytoza: Leiszmanioza Leishmaniosis 

 
 Leiszmaniozy występują w Afryce, w Ameryce Pd., w południowej Europie i w Azji. 

Spośród wielu opisanych gatunków najważniejsze to: Leishmania Donovani – leiszmania 

Donovana (od nazwisk badaczy Leishman, Donovan), Leishmania tropica – leiszmania 

tropikalna, Leishmania brazilensis – leiszmania brazylijska, Leishmania aethiopica – 

leiszmania abisyńska, Leishmania maior – leiszmania większa. Leiszmania brazylijska, 

leiszmania tropikalna, leiszmania większa i leiszmania abisyńska wywołują leiszmaniozę 

skórno-śluzową – pendynkę. Leiszmania Donovana (podgatunki L. infantum, L. Chagasi) 

powoduje leiszmaniozę trzewną – kala-azar (czarna febra). Wymienione gatunki obejmują 

szereg podgatunków i szczepów (wyróżnianych na podstawie charakteru zmian chorobowych 

jakie wywołują i rodzaju lekooporności). Na tę chorobą choruje około 100 milionów ludzi. 
Morfologia. Pierwotniak (wiciowiec) przybierający dwie postacie: wiciową i 

bezwiciową. Bezwiciowa forma jest owalna i pasożytuje (wewnątrzkomórkowo!) u zwierząt 

ciepłokrwistych (pies, człowiek). Forma wiciowa (kształt wrzecionowaty) pasożytuje w 

przewodzie pokarmowym owadów – muchówek z rodzaju Phlebotomus. 

Objawy choroby.  

1. Leiszmanioza skórno-śluzowa: pierwotniak przenoszony jest na osobniki zdrowe 

przez muchówki (samice ssące krew), głównie z zakażonych psów, gryzoni i ludzi. 

W miejscach wysysania krwi (po 2 tygodniach lub kilku miesiącach) pojawiają się 

początkowo obrzęki (guzy), potem owrzodzenia, do których przyłączają się 

zakażenia bakteryjne (zakażenia wtórne). W krwinkach napływających do zmiany 

zapalnej pasożytują wiciowce. Owrzodzenia utrzymują się nawet 2 lata, po czym 

zanikają pozostawiając po sobie szpecące blizny i przebarwienia. Węzły chłonne 

są powiększone. Leiszmanioza brazylijska ma postać rozproszoną i obejmuje także 

błony śluzowe (narządy płciowe, jama ustna, jama nosowa). 

2. Leiszmanioza trzewna: pierwotniak przenoszony jest przez muchówki. Choroba 

rozwija się około 3 miesięcy. Objawami są: nocne gorączki, biegunka, kaszel, 

powiększenie śledziony i wątroby, niedokrwistość, owrzodzenia na śluzówkach, 

przebarwienia (szare zabarwienie) skórne. Pasożyt atakuje komórki szpiku, 

wątroby, śledziony komórki śródbłonków i makrofagi. Wiciowiec rozmnaża się 

przez podział. Nie leczona kończy się śmiercią. 

Leczenie.  Pentamidine – 3-4 mg/kg mc. co drugi dzień. Kuracja obejmuje 8-10 

wstrzyknięć domięśniowych lub dożylnych. Od dawna są stosowane w leczeniu związki 
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antymonu: Pentostam, Triostam, Stilbogluconate, Hydroxystilbamidine – 20 mg/kg m.c. 1 raz 

na dobę powolny (1-2 godzinny) wlew dożylny. W razie oporności dodatkowo Allopurinol: 

10-20 mg/kg m.c./24 h w 3 dawkach. Preparatu antymonu są bardzo toksyczne i obecnie  

wychodzą z użycia. 

 

Pasożyt: Lamblia Lamblia intestinalis (=Giardia lamblia) 

Parazytoza: Lamblioza = Giardioza Lambliosis (Giardiosis) 
 

 Morfologia. Biologia. Ciało kształtu gruszkowatego, długości 10-20 µm. Zawiera 

cztery pary wici, 2 pałeczki usztywniające – aksonemy oraz dwa jądra. Strona grzbietowa jest 

wypukła, a brzuszna płaska. W przedniej części posiada krążek czepny. Rozmnaża się przez 

podział. Ma zdolność tworzenia cyst – encystacji. Cysty wydalane są z kałem (1 g kału może 

zawierać kilka milionów cyst). Osiedla się w jelicie cienkim, w trzustce i w drogach 

żółciowych. Odżywia się nabłonkiem i krwią. Lamblioza przebiega w formie utajonej lub 

ostrej. Wiele ludzi jest zakażonych lamblią. Zakażenie następuje po spożyciu wody i pokarmu 

zanieczyszczonych cystami. Owady i zwierzęta mają zdolność przenoszenia cyst z kału na 

pożywienie. 

 Objawy: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, gorączka, owrzodzenia jelit, 

stany zapalne dróg żółciowych i trzustki, żółtaczka. Lambliozie towarzyszy często zakażenie 

bakterią Helicobacter pylori. 

 Diagnostyka: badanie treści dwunastniczej lub kału na obecność pasożyta; barwienie 

płynem Lugola lub hematoksyliną. Test ELISA – wykrywa antygen lamblii. 

 Leczenie: Metronidazol 1-1,5 g/24 h w 3 dawkach przez 5 dni lub Tinidazol –600 

mg/24 h w dwóch dawkach przez 5 dni. 

 Epidemiologia. Choroba częsta, zwłaszcza wśród młodzieży. Profilaktyka to 

zachowanie podstawowych zasad higieny i czystości pożywienia oraz wody. Zakażenie 

następuje głównie po spożyciu brudnych warzyw i owoców oraz podczas zabaw ze 

zwierzętami, które uprzednio zanieczyściły ciało (sierść, jamę ustną) odchodami. 

 
Pasożyt: Babesia Babesia microti, Babesia divergens et Babesia bovis 

Parazytoza: Babeszioza Babesiosis 

 
Chorobę (opisywana w Europie i w Ameryce Północnej) wywołują pierwotniaki z 

rzędu Piroplasmida. Żywicielem Babesia microti jest nornica, natomiast B. bovis i B. 

divergens – przeżuwacze. Żywicielem jest również bezkręgowiec: kleszcz z rodzaju Ixodes. 

Zakażone kleszcze przenoszą pasożyty do krwi człowieka, zatem babeszioza to choroba 

odzwierzęca. Babesie pasożytują w krwinkach. Babesie mają kształt rogalikowaty, o 

wymiarach 1,5-2x0,4-0,5 µm. B. divergens wywołuje u bydła chorobę o nazwie krwawy 

mocz. 

Babeszioza u człowieka objawia się gorączką, dreszczami, krwiomoczem, 

nudnościami, wymiotami, niedokrwistością hemolityczną, powiększeniem wątroby i 

śledziony. Niekiedy kończy się śmiercią. 

Leczenie polega na podawaniu preparatów chininowych i klindamycyny. W 

intensywnym zakażeniu konieczna jest wymienna transfuzja krwi. 

 
Pasożyt: Zarodziec malaryczny Plasmodium vivax 

Parazytoza: Zimnica Malaria 
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 Biologia. Cykl rozwojowy. Żywicielem pośrednim pasożyta jest człowiek. W 

organizmie człowieka rozmnaża się bezpłciowo. Żywicielem ostatecznym jest komar z 

rodzaju Anopheles. W ciele komara parazyt rozmnaża się płciowo i bezpłciowo.  

Zakażony komar ssąc krew wprowadza do organizmu człowieka sporozoity. Sporozoity wraz 

z krwią płyną do wątroby, śledziony i węzłów chłonnych. Tutaj przekształcają się w 

schizonty, dzielące się na kryptozoity. Jest to tzw. schizogonia pozakrwinkowa 

(egzoerytrocytarna). Po około 14 dniach kryptozoity przenikają do krwinek, gdzie tworzą 

pierścieniowate formy. W erytrocytach przekształcają się w schizonty właściwe, które ulegają 

podziałowi na merozoity. To stadium cyklu rozwojowego pasożyta nosi nazwę schizogonii 

krwinkowej (endoerytrocytarnej). Podczas podziałów schizontów na merozoity dochodzi do 

masowego pękania krwinek. Objawia się to dreszczami, gorączką, uczuciem zimna i obfitymi 

potami. Taki gorączki pojawiają się co 48 h. Po około 5 dniach niektóre merozoity 

przeobrażają się w makro- i w mikrogametocyty (mikro- i makrogamonty). Podczas 

wysysania krwi komar pobiera gamonty, które w jego ciele przekształcaja się w mikro- i w 

makrogamety; dochodzi do zapłodnienia i powstania ruchliwej zygoty – ookinety. Ookineta 

przebija ścianę przewodu pokarmowego i osiedla na zewnętrznej jego stronie, przekształcając 

się w oocystę. Oocysta przechodzi w sporocystę, która po podziale daje sporozoity. 

Sporozoity przedostają się do ślinianek komara i wraz ze ślina opuszczają ciało owada. 

Diagnostyka. Krew do badań najlepiej pobierać w czasie wystąpienia gorączki i 

uczucia zimna. Można zastosować barwienie Giemsy-Romanowskiego. W krwinkach 

spostrzec można charakterystyczne pierścienie z czerwonym oczkiem. 

 Leczenie. Najczęściej: chlorochina (Arechin): per os pierwsza dawka 4 tabl. 250 mg, 

po 6 h 2 tabl. 250 mg, potem przez 3 dni po 500 mg 1 raz dz. W II etapie leczenia podaje się 

prymachinę (Primaquin) 15 mg dziennie przez 2 tygodnie. W razie oporności stosuje się 

Fansidar (pirymetamina 25 mg+sulfadoksyna 500 mg) – 3 tabl. lub 3 amp. domięśniowo 

jednorazowo. 

Epidemiologia. Zapobieganie zimnicy polega głównie na biologicznym i chemicznym 

zwalczaniu komarów w różnych stadiach rozwojowych. Zapobieganie przedostawaniu się 

komarów do pomieszczeń mieszkalnych. Duże znaczenie ma chemioprofilaktyka (Meflochin 

= Lariam, Mefloquin: 250 mg raz na 7 dni; Arechin 1 raz w tygodniu 500 mg, kurację 

zastosować z 1 tygodniowym wyprzedzeniem wyjazdu do kraju w którym panuje zimnica).  

 
Pasożyt: Toksoplazmowiec Toxoplasma gondii 

Parazytoza: Toksoplazmoza Toxoplasmosis 

 
Morfologia. Pierwotniak z gromady Coccidia; ma kształt rogalikowaty, zaostrzony w 

przodzie ciała i wyposażony w aparat apikalny. Jądro leży centralnie. 

Biologia. Cykl rozwojowy.  Pasożytuje w miocytach i w neuronach. Żywicielami są: 

człowiek, gryzonie, ptaki, psy, koty, przeżuwacze. Około 50% populacji ludzkiej jest 

zarażona tym pasożytem. Zakażenie następuje za pośrednictwem krwi (pracownicy rzeźni) i 

zanieczyszczonego cystami pożywienia oraz wody. Poważnym źródłem zakażenia jest surowe 

i półsurowe mięso zakażone cystami. Dzieci zakażają się najczęściej wkładając do ust 

przedmioty zanieczyszczone cystami i przytulając twarz do zakażonych zwierząt. U kota 

opisano pełen cykl rozwojowy parazyta wraz z rozmnażaniem płciowym.  

Z cyst (oocyst) rozwijają się trofozoity, atakujące komórki gospodarza. Układ 

immunologiczny żywiciela ogranicza liczebność parazyta w organizmie. Pod wpływem 

antygenów pasożyta następuje aktywacja cytotoksycznych limfocytów grasicozależnych T, 

zwiększona synteza interferonu gamma oraz wzrost stężenia immunoglobulin IgG, IgM i IgA. 

Przeciwciała przeciwko toksoplazmozie utrzymują się w osoczu nawet do końca życia 
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żywiciela. Toksoplazmoza występuje w formie aktywnej lub utajonej. Ma zdolność 

przenikania przez łożysko do krwi płodu wywołując toksoplazmozę wrodzoną. 

Toksoplazmoza może więc być wrodzona lub nabyta. Zakażenie (śródmaciczne) płodu jest 

niebezpieczne bowiem konsekwencją tego są zaburzenia rozwojowe: wodogłowie, 

małogłowie, zwapnienia w mózgu, uszkodzenie wzroku, wrodzone wady serca i nerek. 

Pasożyt przenika do płodu w razie wystąpienia parazytozy u matki, zwłaszcza gdy jest 

seroujemna, czyli nie posiada przeciwciał i wcześniej nie zetknęła się z pierwotniakiem. 

Przed zaplanowaniem ciąży warto więc zorientować się, czy kobieta posiada przeciwciała 

przeciwko antygenom toksoplazmowca. Leki immunosupresyjne oraz AIDS sprzyjają 

rozwojowi i ekspresji pasożyta.  

Diagnostyka. Obecnie stosuje się testy: ELISA – test immunoenzymatyczny, który 

wykrywa swoiste immunoglobuliny A, M i G i wyraża w jednostkach międzynarodowych IU 

lub w absorbancjach; OIF – określa odczyn immunofluorescencji – określa zawartość 

przeciwciał IgG w IU i w mianie. Ujemność testu wskazuje na brak przeciwciał; ISAGA – 

aglutynacja immunoabsorpcyjna wykrywająca swoiste IgA i IgM. Badania mikroskopowe 

płynu mózgowo-rdzeniowego, szpiku lub limfy z węzłów chłonnych są trudne do wykonania 

(barwienie Giemsy). 

Objawy toksoplazmozy. Istnieje kilka postaci klinicznych tej choroby: węzłowa 

(najczęściej u młodych ludzi i dzieci: powiększenie i bóle węzłów chłonnych, głównie 

karkowych, szyjnych i potylicznych, stan podgorączkowy lub gorączka), narządu wzroku 

(zmiany zapalne i zwyrodnieniowe w siatkówce i naczyniówce), neurologiczna (stan zapalny 

mózgowia, ropień mózgu, zmienność nastrojów, zaburzenia ruchowe, bóle głowy, niedowład 

połowiczy, padaczka), układowa (towarzyszy białaczkom, AIDS, nowotworom, szpiczakom, 

ziarnicy złośliwej, ponadto po przeszczepach i leczeniu sterydami nadnerczy), wrodzona 

(wiadomo), przewlekła (każda postać może przybrać charakter przewlekły: bóle mięśni, 

zaburzenia snu, bóle stawów, nadmierna potliwość), płucna i sercowa (zapalenie płuc, 

zapalenie mięśnia sercowego). 

Leczenie. Pirymetamina: 0,5-1 mg/kg mc./24 h przez 2-4 tygodnie oraz spiramycyna 

(Rovamycin) – 2-3 g/24 h. Ten zestaw zastępuje preparat Fansidar zawierający pirymetaminę 

i sulfadoksynę. 

Epidemiologia. Profilaktyka: niespożywanie surowego mięsa, zwłaszcza podczas 

ciąży, unikanie kontaktu z kotami podczas ciąży. Unikanie piaskownic i gleb 

zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi, gównie kocimi (zagrożenie u dzieci i kobiet 

ciężarnych). Dbanie o czystość placów zabaw i zabawek (zapobieganie kontaktowi zwierząt z 

zabawkami dzieci). Dbanie o czystość pożywienia (warzywa, owoce). 

 
Pasożyt: Pełzak czerwonki Entamoeba histolytica  

Parazytoza: Czerwonka pełzakowa = pełzakowica Amoebosis 
  

 Biologia. Kształt ciała zmienny, średnica 10-60 µm, wytwarza wypustki 

cytoplazmatyczne, dzięki czemu porusza się (pełzając). Posiada wodniczki pokarmowe, 

tętniące, jedno jądro i materiały zapasowe. Pożera krwinki czerwone i enterocyty. Występuje 

w dwóch formach: minuta (drobna 10-20 µm) i magna (wielka 30-60 µm). Forma mała ma 

zdolność tworzenia cyst, podczas gdy forma magna nie ma tej zdolności. Minuta odżywia się 

w świetle jelita grzybami i bakteriami. Magna jest pasożytem i fagocytuje komórki jelita. 

Rozmnażają się przez podział. Minuta tworzy cysty, które są wydalane z kałem. Zakażenie 

następuje po spożyciu wody lub pokarmu zanieczyszczonych cystami. W jelicie następuje 

ekscystacja – wydostanie się wielojądrowej (4) metacysty i podział jej na osobniki 

monokariotyczne (po mitozie 8 osobników). 
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 Objawy: bóle brzucha, kolki,  gorączka, dreszcze, nudności, wzdęcia, biegunka z 

domieszką krwi, owrzodzenia jelit, brak apetytu, neurastenia. Przyśpieszone OB., 

powiększenie i bóle wątroby. W poważnym przebiegu dochodzi do rozdęcia jelita grubego, a 

nawet jego przedziurawienia (ostry brzuch), co grozi zgonem (50% śmiertelność). W razie 

przedostania się pełzaka do narządów miąższowych powstają ropnie, np. ropień wątroby. 

 Diagnostyka: badanie kału (barwienie hematoksyliną) i stwierdzenie obecności 

parazytów. Testy ELISA wykrywające antygeny pełzaka w kale. 

 Leczenie: Metronidazol (Flagyl) – 10-15 mg/kg mc. 3 razy dziennie przez 8-10 dni 

lub Tinidazol – 1 g 2 razy dz. przez 3 dni. 

 Epidemiologia. Choroba występuje głównie w Afryce, Azji i w Ameryce. 

Profilaktyka polega na zachowaniu warunków higienicznych w pomieszczeniach 

mieszkalnych i sanitarnych. Należy pić wodę przegotowaną i spożywać czysty pokarm. 

 

Platyhelminthes (=Platodes, Plathelminthes) 

 
Typ: Platyhelminthes - płazińce 

Gromada: Trematoda - przywry 

Fasciola hepatica – motylica wątrobowa 

Gromada: Cestoda - tasiemce 

Diphyllobothrium latum – bruzdogłowiec szeroki 

Taenia saginata – tasiemiec nieuzbrojony 

Taenia solium – tasiemiec uzbrojony 

Echinococcus granulosus – tasiemiec bąblowiec 

 

Parazyt: motylica wątrobowa Fasciola hepatica 

Parazytoza: fascioloza Fasciolosis 

 

 Dane ogólne. Pasożyt dwudomowy. Żywicielem ostatecznym jest ssak (dzik, 

świnia, przeżuwacze, duże gryzonie, człowiek), a pośrednim – bezkręgowiec błotniarka 

moczarowa Galba truncatula (stara nazwa Lymnaea truncatula). U ssaków pasożytuje 

głównie w układzie żółciowym, rzadziej w trzustce, płucach czy węzłach chłonnych. 

Morfologia i anatomia. Ciało listkowate, spłaszczone, barwy białej, na brzegach 

szarawej, nieco przeźroczyste, zaostrzone lancetowato. Dorasta do 5 cm długości. Ciało 

okryte kutikulą, czyli oskórkiem chroniącym przed strawieniem w przewodzie pokarmowym 

żywiciela. Kolce na oskórku ułatwiają zaczepianie się o ścianki narządów wewnętrznych 

gospodarza. W przedniej części ciała leży przyssawka okołogębowa (realizuje funkcje czepne 

i ssące), a po stronie brzusznej druga przyssawka – brzuszna, pełniąca funkcje czepne. 

Kutikula jest wytworem nabłonka wora skórno-mięśniowego. Wnętrze ciała wypełnia 

parenchyma, w której zlokalizowane są narządy wewnętrzne.  

Do nabłonka docierają zmysły dotyku. Układ nerwowy zbudowany jest z dwóch 

głównych (rozgałęzionych) pni nerwowych, połączonych pierścieniem okołoprzełykowym. 

Układ wydalniczy typu protonefrydialnego zbudowany z kanału centralnego 

(środkowego), kanalików doprowadzających, rozpoczynających się komórkami 

płomykowymi zbierającymi metabolity płynne.  Ujście układu leży w tylnej części ciała 

(otwór wydalniczy). Komórki płomykowe wyposażone są w liczne, przylegające do siebie 

rzęski. Zachodzi tutaj ultrafiltacja płynów i tworzenie moczu. 

Układ pokarmowy rozpoczyna się otworem gębowym uzbrojonym w przyssawkę 

okołogębową. Otwór prowadzi do krótkiego przełyku, który następnie przechodzi w dwa 
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główne kanały jelita. Jelito silnie rozgałęzia się, przez co pełni funkcje trawienne  

i rozprowadzające pokarm po ciele. Trawienie jest wewnątrzkomórkowe! Brak układu 

krążenia. Przełyk ( w pewnym sensie można go określić mianem gardzieli) wraz z 

przyssawką wykazuje aktywność ssąco-tłoczącą. Motylica odżywia się śluzem, krwinkami, 

żółcią i nabłonkiem. Między przyssawkami mieści się ujście układu rozrodczego. 

Motylica to obojnak, czyli hermafrodyta. Układ rozrodczy plemnikotwórczy 

zbudowany jest z jąder, nasieniowodów, kanału wytryskowego, prącia. Prącie wypsażone jest 

w miocyty i może wysuwać się na zewnątrz. Układ produkujący komórko jajowe – ovocyty 

zbudowany jest z jajnika, gruczołów i przewodów żółtkowych, jajowodu, macicy, kanału 

Laurera i gruczołu skorupkowego. Rozszerzona część jajnika to ootyp, w którym zachodzi 

zapłodnienie. Gruczoły i przewody żółtkowe wyposażają ovocyty w materiały odżywcze. 

Kanał Laurera biegnący od ootypu otwiera się samodzielnie na zewnątrz. Zaplemnienie jest 

krzyżowe. W macicy zachodzi dojrzewanie zapłodnionych jaj. 

Cykl rozwojowy. Zapłodnione jaja wraz z żółcią zostają przesunięte do jelit, a 

następnie wydalone z kałem. Gdy jaja przedostaną się na podmokłą glebę, na mokrą 

roślinność, do rowów melioracyjnych, wówczas wylęgają się z nich orzęsione, pływające 

larwy – dziwadełka (miracidia, l.poj. miracidium – dziwadełko). Dziwadełka żyją kosztem 

zapasowego glikogenu zgromadzonego w komórkach ciała. Larwy wnikają do jamy 

oddechowej, a następnie wątrobotrzustki ślimaka – błotniarki i przekształcają w sporocysty. 

Ze sporocyst powstają redie, a z tych z kolei – cerkarie. Z każdej redii powstaje 15-20 

cerkarii. Cerkarie posiadają ogonek, będący organem ruchu w wodzie. Wydostają się one z 

ciała ślimaka przez otwór odddechowy do wody i swobodnie pływają przez 30-34 godziny. W 

budowie zawierają układ wydalniczy, przyssawkę, układ nerwowy i pokarmowy. Następnie 

tracą ogonek, wpełzają na rośliny, otaczają się osłonką i czekają na swojego żywiciela, będąc 

odpornym na wysychanie i wahania temperatury. Są to metacerkarie. Gdy żywiciel spożyje 

rośliny z maleńkimi metacerkariami wówczas pasożyt uwalnia się w przewodzie 

pokarmowym pod wpływem soków trawiennych i przedostaje do układu żółciowego lub 

trzustki, rozpoczynając pasożytowanie.  

Objawy fasciolozy: gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, osłabienie, nudności, 

wymioty, zaparcia (=obstrukcje) na przemian z rozwolnieniami, bóle brzucha, powiększenie i 

bóle wątroby i trzustki, eozynofilia, stan zapalny dróg żółciowych i trzustki, stany 

podżółtaczkowe, zmiany pokrzywkowe na skórze, przyśpieszone OB. 

Diagnostyka. W kale i w treści dwunastniczej stwierdza się jaja pasożyta. Tomografia 

komputerowa pozwala na wykrycie zmian w wątrobie (ubytki). Ultrasonografia wykazuje 

zwężenie dróg żółciowych i zapalenie pęcherzyka żółciowego. 

Epidemiologia i profilaktyka. Człowiek zaraża się metacerkariami żując 

przypadkowo źdźbła traw, jedząc szczaw lub zioła w formie świeżej (np. rzeżucha, mniszek, 

pokrzywa, żywokost). Zakażenie jest możliwe również przez spożycie zanieczyszczonej 

metacerkariami, nieprzegotowanej wody. Obecnie rzadko występuje, dotyczy z reguły 

ludności wiejskiej. 

Fascioloza powoduje duże straty wśród bydła, owiec, kóz, saren, dzików i jeleni. W 

rolnictwie stosuje się odpowiednie zabiegi agrotechniczne, zmierzające do uregulowania 

stosunków wodno-powietrznych gleby (melioracje) oraz zmniejszenia liczebności populacji 

błotniarki moczarowej (pestycydy, nawożenie). 

Leczenie. Stosuje się jeden z wymienionych preparatów: 

Prazykwantel (Praziquantel): 25 mg/kg m.c. 3 razy dz. Lub 40 mg/kg m.c. 

jednorazowo (nazwy handlowe leku: Biltricide Bayer – tabl. 600 mg; Cesol Merck – tabl. 150 

mg). 

Albendazole (Albenza – tabl. 200 mg, Eskazole – tabl. 400 mg, Zentel SmithKline 

Beecham – tabl. 200 mg, fl. 20 ml – 5 ml zawiesiny zawiera 100 mg): dzieci 100 mg, dorośli 
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400 mg jednorazowo, po 7 dniach powtórnie zastosować lek; albo też 10-15 mg/kg m.c. przez 

3-5 dni. 

Bitinol – 50 mg/kg m.c. przez 2-4 tygodnie co dwa dni. 

 

 

Ogólna budowa morfologiczna i anatomiczna  

tasiemców Cestodes 
  

Ciało tasiemców nosi nazwę strobilum (strobila). Strobilum zbudowane jest z główki – 

czerwiocha (scolex), szyjki i członów (proglotydy). Skolex wyposażony jest w narządy 

czepne (bruzdy przyssawkowe, haki, przyssawki). W szyjce powstają nowe człony (strefa 

wzrostu). Ostatnie człony, zwane macicznymi wypełnione są zapłodnionymi jajami i 

odrywają się od strobili. W członach dojrzałych następuje wytwarzanie komórek płciowych. 

W członach dojrzewających zachodzi rozwój narządów rozrodczych. 

Ciało tasiemca okryte jest oskórkiem, pod którym leży nabłonek wora skórno–

mięśniowego - tegumentum. Pod nabłonkiem leżą miocyty tworzące warstwę okrężną 

(zewnętrznie położona) i warstwę podłużną (głębiej położona). Na powierzchni ciała znajdują 

się kosmki, pełniące czynności absorpcyjne w stosunku do pokarmu (mleczka pokarmowego 

gospodarza2). Mikrokosmki zwiększają efektywnie powierzchnię chłonną ciała tasiemca. Pod 

warstwą mięśni leżą mioblasty i komórki parenchymatyczne. Do nabłonka tegumentum 

docierają receptory dotyku. Pomiędzy komórkami parenchymy leżą ciałka wapienne. 

Układ wydalniczy jest typu protonefrydialnego drabinkowego; zbudowany z czterech 

głównych kanałów. Obie pary kanałów leżą bocznie. Jeden kanał danej pary leży brzusznie, a 

jeden grzbietowo. Niekiedy jeden z kanałów (grzbietowych) zanika. W główce oraz przy 

końcu każdego członu kanały główne są połączone kanałami poprzecznymi. W pobliżu 

kanałów poprzecznych, w kanałach głównych znajdują się zastawki. Układ wydalniczy 

kończy się otworem wydalniczym. Każdy kanał posiada własny otwór na aktualnie ostatnim 

członie lub najpierw uchodzą do kurczliwego pęcherza moczowego. Komórki płomykowe 

zbierają metabolity płynne dokonują ultrafiltracji płynu wnętrza ciała. 

Brak układu pokarmowego i układu krążenia. Oddychają beztlenowo (fermentacja). 

Układ nerwowy to dwa główne pnie nerwowe biegnące bocznie. W główce leży 

spoidło poprzeczne (zwój centralny, mózgowy). Pod nabłonkiem tegumentum leżą sploty 

podskórnej sieci nerwowej. Pnie są rozgałęzione w członach. 

Tasiemce są hermafrodytami – obojnakami. 

Układ rozrodczy żeński zbudowany jest z jajników, jajowodów z ootypem. Z ootypem 

połączona jest pochwa i macica oraz gruczoł żółtkowy. Pochwa otwiera się otworem w zatoce 

płciowej. 

Układ rozrodczy męski to jądra, przewody wyprowadzające schodzące się w 

nasieniowód, a ten kieruje się następnie do prącia uchodzącego w zatoce płciowej.  

W zależności od gatunku macica ma osobne ujście lub go nie posiada i zapłodnione 

jaja wydostają się po rozerwaniu członu. Plemniki wnikają do ootypu przez pochwę. W 

ootypie zachodzi zapłodnienie jaj – owocytów (oocytów). U tasiemców zachodzi 

samozapłodnienie lub zaplemnienie krzyżowe. W zapłodnionych jajach znajduje się larwa – 

onkosfera, która zależnie od gatunku posiada haczyki lub rzęski. Onkosfera w ciele żywiciela 

przejściowego (pośredniego) przekształca się w finnę (wągier). W finnie rozwija się 

czerwioch, czyli główka (scolex). 

 
2 Dawne określenie upłynnionego strawionego pokarmu w jelicie cienkim, które następnie zostaje wchłonięte 

poprzez enterocyty do krwi i limfy. Tasiemiec przebywając w jelicie cienkim żywiciela jest więc zanurzony w 

mleczku pokarmowym.  
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Parazyt: bruzdogłowiec szeroki Diphyllobothrium latum  

(dawna nazwa: Dibothriocephalus latus) 

Parazytoza: difilobotrioza Diphyllobothriosis 

 
Dane ogólne. Tasiemiec wielodomowy: żywicielem ostatecznym jest ssak: 

człowiek, pies, wydra, foka, lis, kot; żywicielami pośrednimi są: oczlik i ryba. U ssaków 

pasożytuje w jelicie cienkim. 

Morfologia i anatomia. Tasiemiec ten dorasta do 10 m długości; ciało liczy 

wówczas około 4 tysięcy członów (proglotydów; l.poj. proglotyd – człon, l.mn. proglotydy, 

łac. proglottis). Główka – scolex, dawniej określana nazwą czerwioch ma długość 3 mm i 

dwie bruzdy przyssawkowe.  

Hermafrodyta. Układ rozrodczy męski leży po grzbietowej części członów i 

zbudowany jest z jąder, nasieniowodów, pęcherzyka nasiennego, przewodu wytryskowego i 

prącia uchodzącego do zatoki płciowej. 

Układ rozrodczy żeński po brzusznej stronie członów i zbudowany jest z jajników, 

jajowodów, ootypu (zbiornik nasienny), gruczołu żółtkowego, pochwy, gruczołów 

skorupkowych i macicy. Zapłodnienie zachodzi w ootypie. Plemniki wnikają do ootypu przez 

pochwę. Najczęściej zachodzi samozaplemnienie, rzadko bowiem w jednym żywicielu są dwa 

osobniki (zaplemnienie krzyżowe). 

Cykl rozwojowy. Zapłodnione jaja wydostają się wraz z kałem do wody (zbiorniki i 

cieki wodne). Wylęgłe onkosfery (koracidia) dzięki posiadaniu rzęsek pływają; wyposażone 

są w 6 haków. Zostają pożarte przez widłonogi - oczliki. W jelicie widłonoga (Cyclops, 

Diaptomus) koracidium traci rzęski, przebija się do jamy ciała i przekształca w procerkoid3  

Procerkoid posiada cerkomer, czyli wachlarzykowaty ogonek z 6 hakami. Oczlik zostaje 

zjedzony przez rybę. W ciele ryby procerkoid traci cerkomer i rozwija się w finnę 

pleurocerkoid4 (forma wągra niepęcherzykowata). Pleurocerkoid zasiedla tkankę mięśniową i 

wątrobę ryby. Człowiek lub inny ssak staje się żywicielem ostatecznym po spożyciu ryby z 

finnami. Pasożyt rozpowszechniony jest wśród ludności spożywającej ryby surowe lub 

półsurowe (Kanada, Norwegia, Finlandia, kraje byłego Związku Radzieckiego, Alaska, 

Afryka, Eskimosi). 

Objawy. Tasiemiec chłonie znaczne ilości kobaltu i witaminy B12, przez co człowiek 

narażony jest na wystąpienie niedokrwistości megaloblastycznej (Addisona-Biermera). 

Istotna jest rozmowa z pacjentem na temat stosowanej diety i zwyczajów dietetycznych, co 

może ułatwić podjęcie właściwych metod diagnostycznych. U chorych występują nudności, 

wymioty, zgaga, wilczy głód lub brak łaknienia, rozszerzenie źrenic, wychudzenie, biegunka, 

eozynofilia, bóle brzucha, dreszcze nocne. 

Diagnostyka. Badanie kału na obecność żółtych lub brązowawych jaj z wieczkiem. 

Leczenie. Prazykwantel (Cesol, Biltricide) 20 mg/kg m.c. Domięśniowo witamina B12. 

Ponadto pełna witaminoterapia.  

Profilaktyka. Unikanie spożywania na surowo ryb.  

 

Parazyt: tasiemiec uzbrojony (tasiemiec samotny)  

Taenia solium  

Parazytoza: tasiemczyca (cestodoza) -Taeniosis (Cestodosis) 

 
3 Długość 0,5 mm i robakowaty kształt. 
4 Długość 10 mm, z dwiema bruzdami przyssawkowymi. 



 21 

 
Dane ogólne. Parazyt dwudomowy; żywicielem pośrednim jest świnia lub dzik, 

żywicielem ostatecznym jest człowiek. 

Morfologia i anatomia. Główka wyposażona w 4 przyssawki i wieniec haczyków 

(22-32 sztuk). Główka szerokości około 1-1,5 mm, długość ciała 2-3 m. Człony maciczne 

mają szerokość około 6 mm a długość 12 mm, liczba proglotydów około 900. Barwa 

strobilum żółtawomleczna. Macica rozgałęziona, do 12 par odgałęzień, rzadko rozłożonych, 

w przeciwieństwie do tasiemca nieuzbrojonego (ponad 15 do 30 par rozgałęzień, gęsto 

ułożonych). Zapłodnione jaja są wydalane w członach wraz z kałem. W jajach zawarte są 

onkosfery.  

Cykl rozwojowy. Pasze zanieczyszczone odchodami ludzkimi z jajami pasożyta są 

źródłem zakażenia zwierząt – żywicieli pośrednich. Pod wpływem soku trawiennego, 

onkosfera zostaje uwolniona, przedostaje się do naczyń świni lub dzika i wędruje wraz z 

krwią do mięśni, gdzie osiedla się w formie finny – wągra typu cysticercus. Człowiek 

spożywając niedogotowane, niedosmażone lub surowe mięso z dzika lub świni (metka, tatar) 

umożliwia dalszy rozwój pasożyta. Wpuklony czerwioch czyli scolex wywraca się (uwypukla 

na zewnątrz) z finny, pęcherzyk w którym przebywał zanika, a główka i szyjka wzrastają oraz 

rozwijają się w dojrzałego tasiemca. Pasożyt egzystuje w jelicie cienkim człowieka. 

Tasiemiec żyje około 20 lat. Żywicielem pośrednim może być również królik. 

Objawy: eozynofilia, bóle brzucha, nudności, zgaga, wychudzenie. 

Diagnostyka. Badanie kału na obecność członów lub jaj. Metoda dekantacji, metoda 

flotacji, metoda rozmazu Kato-Miura. Test ELISA wykrywający antygeny tasiemca. 

Leczenie. Prazykwantel (Cesol, Biltricide, Cisticide Merck - tabl.) 10-20 mg/kg m.c. 

jednorazowo. 

Niclosamide (Tredemine, Yomesan) – tabl. 500 mg, nowy lek tasiemcobójczy 

przeciwwskazany w okresie ciąży. Stosowany w dawce 1 g (2 tabl.) na raz, po 1 godzinie 

ponownie w tej samej dawce; kuracja musi być stosowana na czczo. Na drugi dzień 

zastosować środek łagodnie przeczyszczający. 

 

Epidemiologia i profilaktyka. Zakażenie dzików i świń następuje wskutek 

nawożenia pól uprawnych fekaliami ludzkimi (szambo) i osadami z oczyszczalni ścieków. 

Roślinność pochodząca z takich pól jest zanieczyszczona jajami i stanowi potencjalne 

zagrożenie. Człowiek przez to może również stać się żywicielem pośrednim, a nie tylko 

ostatecznym. 

 

 

Parazyt: tasiemiec nieuzbrojony  

(tasiemiec przewiercony) Taenia saginata 

Parazytoza: tasiemczyca (cestodoza) Taeniosis (Cestodosis) 

 
 Dane ogólne. Pasożyt dwudomowy. Żywicielem pośrednim jest bydło. Żywicielem 

ostatecznym jest człowiek. 

 Morfologia i anatomia. Główka gruszkowata, 2 mm dł., zawiera 4 przyssawki, brak 

haczyków. Długość ciała wynosi 4-8 m. Barwa kremowa.  Liczba członów około 2000. 

Człony szer. 7 mm, dł. 17-20 mm. Jajnik dwupłatowy (u tasiemca uzbrojonego trzypłatowy). 

Macica zawiera ponad 15 par odgałęzień, gęsto ułożonych. Proglotydy wypełnione 

zapłodnionymi jajami mają zdolność pełzania w kierunku odbytu. 
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 Cykl rozwojowy. Bydło (przeżuwacze) zaraża się roślinnością lub wodą 

zanieczyszczoną odchodami ludzkimi zawierającymi jaja tasiemca. W żołądku następuje 

oswobodzenie wągra – finny typu cisticercus. Onkosfery przebijają ścianę przewodu 

pokarmowego i wnikają do naczyń krwionośnych lub limfatycznych. Prąd krwi lub limfy 

przenosi je do tkanki łącznej i mięśni (do mięśni docierają z krwią). W mięśniach osiedlają się 

onkosfery w formie pęcherzyków z czerwiochem. Człowiek zakaża się po spożyciu surowego 

(metka, tatar), niedogotowanego lub niedosmażonego (np. na grillu) mięsa wołowego. W 

przewodzie pokarmowym człowieka zachodzi rozwój scolexu i szyjki w postać dorosłą z 

członami.  

 Objawy. Nie są swoiste. Występuje zgaga, nudności, bóle brzucha, zaparcia na 

przemian z biegunką, rozszerzenie źrenic, eozynofilia, wilczy apetyt lub brak apetytu, wstręt 

do niektórych (niegdyś lubianych) potraw, nocne dreszcze, rozdrażnienie nerwowe, 

wychudzenie, niedokrwistość, niekiedy zapalenie wyrostka robaczkowego. 

 Diagnostyka – patrz tasiemiec uzbrojony. 

 Epidemiologia i profilaktyka. Główną przyczyną rozpowszechnienia choroby jest 

stosowanie szamba i osadów ściekowych do nawożenia pól uprawnych i pastwisk oraz 

odprowadzanie ścieków (fekalia) do wód powierzchniowych, z których czerpana jest woda do 

celów konsumpcyjnych lub gospodarskich.  

 Należy unikać spożywania mięsa z niewiadomego źródła. 

 Leczenie. Podobne jak w leczeniu tasiemca uzbrojonego. Stosowane są również: 

- Dichlorofen (Ovis, Hyosan, Plath-Lyse – draż 500 mg). Obecnie nie sprowadzany do 

Polski, za granicą jednak nadal stosowany w dawce 70 mg/kg m.c. jednorazowo, na 

czczo. Przeciwwskazany w chorobach wątroby. 

- Paromomycyna (Humatin) – antybiotyk aminoglikozydowy nie wchłaniający się  

z przewodu pokarmowego. Stosowany za granicą w leczeniu chorób bakteryjnych, 

czerwonki pełzakowej, leishmaniozy i tasiemczyc przewodu pokarmowego. Stosuje się w 

dawce jednorazowej 4 g w ciągu godziny, zażytej co 15 minut w formie kapsułek 250 mg. 

Następnie stosuje się silny lek przeczyszczający (po 8 godzinach). 

 

Parazytoza: wągrzyca (finnoza, cystycerkoza) – 

Cysticercosis 

 
Jeśli człowiek stanie się żywicielem pośrednim tasiemca uzbrojonego, wówczas mamy 

do czynienia z chorobą – wągrzycą Cysticercosis. Jest ona niebezpieczna, bowiem wągry 

zasiedlają mięśnie, gałkę oczną, rdzeń kręgowy i mózg. Objawy są oczywiście ze strony 

tych organów, typu neurologicznego. Nieleczona prowadzi do zgonu. Rozpoznanie 

umożliwia zdjęcie rentgenowskie, tomografia i rezonans magnetyczny (zwapniałe otoczki 

wokół wągrów, poszerzone komory mózgu), test ELISA. 

Leczenie. Stosuje się leczenie chirurgiczne i farmakologiczne (prazykwantel 50 mg/kg 

m.c./24 h w dawkach podzielonych przez 1-2 tygodnie). Dawniej stosowano także 

naświetlanie wągrów promieniami Roentgena. 

 

Parazyt: tasiemiec bąblowiec Echinococcus granulosus 

(Taenia echinococcus) 

Parazytoza: bąblowica – Echinococcosis 
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Dane ogólne. Żywicielem pośrednim są: człowiek, owce, bydło, świnie, konie, dziki, 

psy, sarny, jelenie, zające, króliki. Żywicielem ostatecznym jest pies, wilk, lis i kot. Larwy 

wywołują bąblowicę. Forma dorosła tasiemca pasożytuje w jelicie cienkim żywiciela 

ostatecznego, w nim też rozmnaża się płciowo. Inny gatunek, Echinococcus multilocularis 

wywołuję tzw. bąblowicę wielokomorową (pęcherz echinokoka jest złożony z wielu 

mniejszych – wtórnych pęcherzyków, w których mieszczą się protoskoleksy). Żywicielem 

ostatecznymdla bąblowca wielokomorowego jest kot, a pośrednim gryzonie i człowiek. 

Morfologia i anatomia. Tasiemiec ten posiada 3-4 człony (niedojrzały, dojrzały i 

maciczny). Długość tasiemca jest bardzo mała i wynosi około 6 mm. Czerwioch posiada 

ryjek,  4 przyssawki i 28-50 haczyków ustawionych w dwóch rzędach.  

Cykl rozwojowy. Zarażenie pasożytem następuje po spożyciu pokarmu lub wody 

zanieczyszczonej jajami bąblowca. Bezpośrednie stykanie się z kotami i psami sprzyja 

zakażeniu bąblowcem. Jaja wydostają się z ustroju żywiciela ostatecznego wraz z kałem 

na zewnątrz i zanieczyszczają wodę lub rośliny spożywane przez ludzi lub zwierzęta 

gospodarskie. W zapłodnionych jajach znajdują się onkosfery, które zostają uwolnione w 

przewodzie pokarmowym żywiciela pośredniego. Onkosfery przedostają się do naczyń i 

płyną wraz z krwią  lub limfą do różnych organów: wątroba, płuca, gałka oczna, mózg, 

węzły chłonne, serce, nerki, śledziona, trzustka, a nawet kości. Może osiedlić się także w 

mięśniach. Onkosfera w miejscu docelowym otacza się osłonką i przekształca w 

echinokokus. Od tej chwili wokół larwy zbiera się płyn bezbarwny, a pęcherzyk zwiększa 

swoje rozmiary. Poprzez pączkowanie powstają z larwy protoskoleksy, czyli formy 

larwalne potomne, leżące w tzw. komorach lęgowych (larwy wtórne). Echinokokus żyje 

nawet 20 lat. Zakażenie bakteryjne (paciorkowce, gronkowce, pałeczki) echinokoka jest 

powodem powstania wielkiego ropniaka. Pęcherz bąblowca uciskając na okoliczne tkanki 

i organy wywołuje objawy chorobowe, może nastąpić przebicie pęcherza do jamy ciała, 

żołądka, worka osierdziowego, pęcherza moczowego, naczyń krwionośnych, jelit, czy 

komór mózgowych. W razie wylania się płynu z pęcherza bąblowca (pęknięcia) do tkanek 

dochodzi do zatrucia organizmu metabolitami pasożyta i wystąpienia uogólnionej 

pokrzywki, a nawet śmierci (np. po pęknięcie pęcherza w płucach). Pęknięcie zropiałego 

pęcherza bąblowca powoduje uogólnione zakażenie ropne, kończące się śmiercią. 

Wreszcie rozerwanie cysty bąblowca powoduje rozpowszechnienie się protoskoleksów w 

ustroju (przerzuty). 

Bąblowica wątroby – choroba rozwija się wiele lat, w utajeniu, nie dając ostrych 

objawów. Po pewnym czasie występują objawy zatrucia metabolitami tasiemca i 

eozynofilia. Wątroba stopniowo powiększa się, staje się obolała, badaniem palpacyjnym 

stwierdza się niekiedy chełbotanie. Niekiedy obserwuje się stany podżółtaczkowe lub 

żółtaczkę i puchlinę wodną. Pęknięcie pęcherza echinokoka objawia się nagłą pokrzywką, 

drgawkami, nudnościami, wymiotami, i zapaścią. Chory wykazuje wstręt do potraw 

tłustych. W razie zropienia pojawia się leukocytoza obojętnochłonna i gorączka. 

Powiększeniu ulega śledziona i węzły chłonne. Zwiększa się stężenie Ig G i E. Bąblowica 

wielokomorowa wątroby grozi zgonem żywiciela. 

Bąblowiec płuc. Początkowo choroba objawia się kaszlem i krwiopluciem. Następnie 

kaszel nasila się, przy osłuchiwaniu stwierdza się osłabienie szmeru oddechowego, 

stłumienie odgłosu opukowego i rzężenie drobnobańkowe. Przebicie pęcherza do 

tchawicy objawia się ostrym kaszlem i wykrztuszaniem żółtawej wydzieliny. Przebiciu 

towarzysz wstrząs anafilaktyczny i drgawki. Zgon następuje wskutek wstrząsu i 

uduszenia. 

Rozpoznanie. W rozpoznaniu istotną rolę odgrywają: tomografia komputerowa, 

ultrasonografia, technika obrazowania rentgenowskiego, testy ELISA. W przypadku 

bąblowicy płuc w plwocinie można wykazać obecność skoleksów. 



 24 

Leczenie. Stosuje się leczenie chirurgiczne i farmakologiczne. Spośród leków, 

najczęściej wykorzystuje się albendazol i mebendazol. Albendazol (Zentel, Eskazole, 

Albenza) stosuje się w dawce 400 mg 2 razy dz. przez 2-3 tygodnie. Mebendazol 

(Vermox) stosuje się w dawce 50 mg/kg m.c./24 h przez kilka miesięcy. 

Podczas operacji chirurgicznej dąży się do wyłuszczenia pęcherza wraz z jego torebką. 

Jeśli nie jest możliwe wyłuszczenie, wówczas opróżnia się pęcherz, a następnie wypełnia 

go roztworem soli fizjologicznej (metoda Bobrowa) lub stężonym roztworem NaCl. Starą 

techniką jest także wypełnienie pęcherza etanolem lub nawet formaliną (metoda Frenkela 

czy Spasokukockiego). Oczywiście formalina nie jest już obecnie wprowadzana w krajach 

cywilizowanych. Metody te jednak obrazują nam jak trudno jest wyleczyć bąblowicę i do 

jak skrajnych (toksycznych) środków sięgnięto. 

Epidemiologia i profilaktyka. Konieczne jest dbanie o czystość rąk. Nie wolno 

dawać się lizać po twarzy zwierzętom, przytulać twarzy do sierści zwierząt, spać ze 

zwierzętami. Konieczne jest oddzielenie małych dzieci i ich zabawek od zwierząt dzikich 

i gospodarskich. Należy dbać o czystość owoców i warzyw, unikać piaskownic i 

trawników zanieczyszczonych psimi lub kocimi odchodami, jest to poważne źródło 

zakażenia dla człowieka. Nie wolno podawać zwierzętom odpadków z rzeźni. Koty 

zakażają się polując na gryzonie lub jedząc padlinę, podobnie jak psy, lisy czy wilki. Psy 

i koty takie stanowią źródło zakażenia bąblowcem dla człowieka. 

 

 

Z historii leczenia tasiemczycy. W ziołolecznictwie ludowym i w 

medycynie oficjalnej w leczeniu tasiemczyc stosowano m.in.: 

1. Kłącze paproci narecznicy samczej Rhizoma Filicis maris bogate w związki fenolowe: 

floroglucyna i jej pochodne: aspidynol, kwas filiksowy, kw. flawaspidynowy, 

albaspidyna. Właściwości przeciwczerwiowe5 paproci znane są od starożytności. Ekstrakt 

eterowy nosi nazwę surowej filicyny. W lecznictwie oficjalnym jeszcze w latach 

sześćdziesiątych stosowany był Extractum Filicis maris aethereum. Związki paproci 

powodują silne skurcze mięśni tasiemców, a następnie ich paraliż, przez co możliwe jest 

usunięcie parazyta z żywiciela podczas defekacji. W medycynie ludowej stosowano 

doustnie sproszkowane kłącze narecznicy w dawce 15 g. Surowiec musi spełniać pewne 

wymogi, tzn. powinien mieć w przekroju barwę zielonawą, tylko wtedy jest cenny 

leczniczo. Następnie podawano środek przeczyszczający. Niestety preparaty paprociowe 

zastosowane niewłaściwie lub przedawkowane są przyczyną zatrucia, a nawet śmierci. 

Szczególnie niebezpieczne jest zastosowanie jako środka przeczyszczającego oleju 

rycynowego lub spożycie pokarmu tłustego, albo alkoholu podczas kuracji. Trujące 

składniki zawarte w paproci dobrze rozpuszczają się w tłuszczach i wraz z nimi ulegają 

wchłonięciu do krwi. Efektem jest zatrucie pacjenta: bóle żołądka, wymioty, biegunka, 

żółtaczka zawroty i bóle głowy, bolesne skurcze mięśni, drgawki, zaburzenia widzenia, a 

nawet utrata wzroku. Śmierć następuje wskutek porażenia ośrodka oddechowego. Wielu 

niedouczonych znachorów zalecało dla wzmocnienia kuracji wypicie alkoholu, co niestety 

zakończyło się zatruciem pacjenta. Jako środka przeczyszczającego należy zastosować sól 

gorzką lub wodny wywar z ziół przeczyszczających. Nigdy paproci samczej nie wolno 

stosować u kobiet ciężarnych (poronienie!). Co gorsze w niektórych podręcznikach dla 

felczerów autorzy zalecali po podaniu preparatu z narecznicy zastosowanie oleju 

rycynowego jako środka czyszczącego. Niepowodzenia w leczeniu, liczne przypadki 

 
5 Dawna nazwa przeciwrobacze, od nazwy główki tasiemca czerwioch. 
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zatruć były powodem wycofania narecznicy z farmakopei6 wielu krajów, w tym z 

Farmakopei Polskiej oraz z Urzędowego Spisu Leków. 

Extractum filicis maris stosowano w formie emulsji po przeczyszczeniu jelit w dawce 

maksymalnej jednorazowej 10 g, a po 2 godzinach zastosowano ponownie środek 

przeczyszczający. 

2. Kwiat krasawy czyli Flos Koso vel Kusso zawiera pochodne floroglucyny 

(kosotoksyna). Obecny był w Farmakopei Polskiej II. Stosowany był w formie ekstraktu 

eterowego w dawce pro dosi7 10-20 g w 3 dawkach co pół godziny, po czym stosowano 

środek przeczyszczający siarczan magnezu. Z punktu widzenia botanicznego jest to żeński 

kwiat z drzewa Hagenia abyssynica z rodziny Rosaceae. 

3. Kamala – żywica z gruczołów owocu wiecznie zielonego drzewa Rottleria tinctoria z 

rodziny Euphorbiacea. Stosowany powszechnie w Indiach w formie ceglastego proszku. 

Figurował w Farmakopei Polskiej III. Jest szczególnie przydatny w leczeniu 

difilobotriozy. Posiada właściwości przeczyszczające, przez co nie ma potrzeby 

stosowania leków dodatkowych. Zawiera pochodne floroglucyny (rottleryny). Stosowana 

w dawce 6-12 g pro dosi. 

4. Nasiona dyni Semina cucurbitae – świeże nasiona dyni miażdżone podane w dawce 350-

700 g jednorazowo działają przeciwczerwiowo. Suszone nie działają. Potem należy 

zastosować środek przeczyszczający. 

5. Kora granatowca Cortex Granati – zawiera alkaloidy pochodne pirydyny (pelletieryny). 

Niegdyś we wszystkich farmakopeach, obecnie stosowana w krajach śródziemnomorskich 

i w Indiach. Pochodzi z drzewa (niekiedy w formie krzewu) granat właściwy Punica 

granatum z rodziny Punicaceae. Przedawkowany jest niebezpieczny (zaburzenia 

widzenia, uszkodzenie siatkówki, zwolnienie tętna, zaburzenia sercowe, zapaść). 

Stosowany w formie maceratu (20-30 g sproszkowanej kory/200 ml wody) – zażytego w 

dwóch dawkach co pół godziny. Odwar: 60 g sproszkowanej kory wygotować w 750 ml 

wody do obj. 500 ml, spożyć w 3 dawkach co pół godziny, a następnie przyjąć per os olej 

rycynowy (30 g). 

 

 

Nemathelminthes  

(dawniej Aschelminthes) 

 
Typ: Nemathelminthes - obleńce 

Gromada: Nematoda – nicienie (dawniej Nematodes) 

Enterobius vermicularis – owsik ludzki 

Ascaris lumbricoides – glista ludzka 

Trichinella spiralis – włosień spiralny 

Toxocara canis- glista psia 

Toxocara cati – glista kocia 

Trichocephalus trichiurus – włosogłówka ludzka 

Filaria medinensis – nitkowiec podskórny 

Filaria sanguinis hominis Bancrofti – nitkowiec ludzki 

 

 
6 Famakopea – urzędowy spis monografii określających wymogi jakościowe oraz metody badań surowców 

farmaceutycznych i środków leczniczych. Wymogi farmakopealne określają warunki dopuszczenia leku do 

obrotu handlowego. 
7 Dosis pro dosi – dawka jednorazowa, dosis pro di - dawka dobowa. 
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Zarys anatomii obleńców 
 

Wór skórno-mięsniowy. Otacza pierwotna jamę ciała. Wnętrze ciała nie wypełnia 

parenchyma, lecz płyn. Płyn jest pod pewnym ciśnieniem i wywiera nacisk na powłoki ciała, 

dzięki czemu ciało jest sprężyste i elastyczne, utrzymuje właściwy kształt. Wór okryty jest 

kutikulą – oskórkiem o budowie warstwowej. Pod oskórkiem leży nabłonek. Nabłonek i 

oskórek tworzą razem hipodermę. Pod hipoderma rozciągają się warstwy miocytów.  

Układ pokarmowy. Otwór gębowy otoczony jest trzema  wargami: grzbietową i 2 

boczno-brzusznymi. Dalej leży jama gębowa, gardziel, jelito środkowe i jelito tylne. W jelicie 

jest nabłonek cylindryczny. Trawienie odbywa się w świetle jelita, a strawiony pokarm jest 

następnie resorbowany przez komórki jelitowe. 

Układ nerwowy zbudowany jest z pierścienia okołoprzełykowego 

(okołogardzielowy) i z pni nerwowych: brzusznego oraz grzbietowego. Pnie połączone są 

poprzecznymi spoidłami. U niektórych nicieni (Ascaris) występują jeszcze pnie boczne (w 

sumie wszystkich jest wówczas 6 pni odbiegających ku przodowi i ku tyłowi od obrączki 

okołogardzielowej). Do hipodermy docierają nerwy zakończone receptorami dotyku oraz 

chemoreceptory (wrażliwe na substancje chemiczne). 

Układ wydalniczy. Jest to system cewek (2 wydłużone rurki) w kształcie litery H, 

wywodzący się z komórek olbrzymich (1 cewka powstaje z jednej komórki). W tylnej części 

są one ślepo zakończone, a w przedniej łączą się kanalikiem poprzecznym i uchodzą otworem 

wydalniczym po stronie brzusznej. Po bokach rurek wydalniczych leżą komórki fagocytarne  

wychwytujące metabolity szkodliwe i zbędne nierozpuszczalne w wodzie (kumulacja 

wewnątrzkomórkowa).  

Układ rozrodczy żeński zbudowany jest z jajników, jajowodów i wspólnej dla nich 

macicy. Do macicy prowadzi otwór płciowy – pochwa przez który zachodzi zaplemnienie w 

trakcie kopulacji. 

Układ rozrodczy męski zbudowany jest z jąder, nasieniowodów, przewodów 

wytryskowych uchodzących do kloaki. Brodawki płciowe, szczecinki i torebki kopulacyjne 

umożliwiają zaplemnienie samicy. Szczecinki kopulacyjne znajdują się w kieszonce przy 

kloace. Torebki kopulacyjne leżą w tylnej części ciała i ułatwiają przywieranie samca do 

samicy. 

Parazyt: owsik spiralny Enterobius vermicularis  

seu Oxyuris vermicularis 

Parazytoza: owsica – Enterobiosis (oxyuriosis) 
 

 Dane ogólne. Parazyt jednodomowy. Pasożytuje u człowieka, w jelicie grubym. 

Morfologia i anatomia.  Ciało obłe (walcowate), białawe, okryte oskórkiem – 

kutikulą. Rozdzielnopłciowy z zaznaczonym dymorfizmem płciowym. Samica dorasta do 12 

mm długości i 0,6 mm szerokości. Samiec dorasta do 3 mm długości i 0,2-0,3 mm szerokości. 

Koniec ciała samca jest zawinięty. 

Przednia część ciała owsików jest rozszerzona buławkowato. W przedniej części znajduje się 

otwór gębowy, w tylnej odbyt.  

Otwór gębowy otoczony jest trzema wargami i prowadzi do jamy gębowej. Dalej leży 

gardziel z rozszerzeniem i jelito środkowe, a za nim jelito tylne, kończące się odbytem. 

 Układ rozrodczy samca zbudowany jest z nitkowatego jądra, nasieniowodu i 

szczecinki kopulacyjnej schowanej w kloace. Nasieniowód prowadzi do przewodu 

wytryskowego, a ten otwiera się do jelita tylnego (kloaka). Szczecinki kopulacyjne, czyli 

spicule oraz brodawki płciowe umożliwiają przyczepienie się w okolicy otworu płciowego 

samicy oraz zaplemnienie. 
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 Układ rozrodczy samicy zbudowany jest z dwóch jajników, dwóch jajowodów i 

dwóch macic. Macice przechodzą we wspólną pochwę otwierającą się po stronie brzusznej.  

 Zakażenie. Zakażenie owsikiem następuje wskutek spożycia pokarmu 

zanieczyszczonego jajami, ponadto podczas wkładania do ust różnych przedmiotów i rąk 

zanieczyszczonych jajami. Choroba rozpowszechniona głównie wśród dzieci. Owsiki 

przebywają w końcowej części jelita cienkiego i w jelicie grubym (okrężnica). Po osiągnięciu 

dojrzałości płciowej samice są  zapładniane przez samców. Zapłodnione samice wędrują do 

odbytnicy, zazwyczaj nocą i wypełzają na zewnątrz w celu zniesienia jaj w fałdach 

okołoodbytowych (w fałdach zwieracza zewnętrznego odbytu). Składanie jaj wywołuje  

u chorego swędzenie. Drapanie w okolicy odbytu powoduje naniesienie jaj na dłonie  

i wprowadzenie ich pod paznokcie. Łatwo więc dochodzi do samozarażenia jak i też 

zakażania innych ludzi (dotykanie żywności, zabawek wkładanych przez dzieci do ust). U 

dziewczynek samice wędrują również do przedsionka pochwy, w celu zniesienia jaj. Samica 

składa 8-10 tysięcy jaj. 

 W przewodzie pokarmowym, z jaj wylęgają się larwy, które następnie rozwijają się w 

jelicie do postaci dorosłych. 

 Objawy: swędzenie w okolicy odbytu, u dziewcząt – świąd i stan zapalny warg 

sromowych oraz przedsionka pochwy, niekiedy upławy. Ponadto nerwowość, wychudzenie, 

ogólne osłabienie, bóle brzucha., rzadziej zapalenie wyrostka robaczkowego. 

 Diagnostyka. W celu stwierdzenia zakażenia należy wykonać wymaz z okolicy 

odbytu (bagietka szklana, łopatka obłożona celofanem). Jaja bezbarwne, owalne lub 

elipsoidalne, długości 55 um, po jednej stronie wklęsłe. 

 Leczenie. Pyranthelum tabl. 250 mg, zawiesina 1 ml = 50 mg (Combantrin – tabl. 125 

mg; zawiesina 1 ml = 50 mg) – podaje się per os jednorazowo 750 mg (maksymalna dawka 

jednorazowa 1000 mg). Po dwóch tygodniach kurację należy powtórzyć. Nie podawać 

równocześnie z piperazyną (interakcja) oraz kobietom w ciąży. 

 Mebendazol (Vermox) – tabl. 100 mg, zawisina 5 ml = 100 mg – stosuje się per os 2 

razy dziennie przez 3 dni lub 200 mg jednorazowo, a po 2 tygodniach powtórnie podaje lek. 

Nie podawać ciężarnym i karmiącym kobietom oraz dzieciom do 2 r.ż. Lek teratogenny. 

 Tiabendazol (Mintezol – tabl. do żucia 500 mg, flakony 120 ml – zawiesina – 5 ml = 

500 mg) – per os 25 mg/kg m.c. 2 razy dz. przez dwa dni. Po 7 dniach leczenie powtórzyć. 

Nie podawać ciężarnym (teratogenny lek) i karmiącym matkom. 

 Albendazol (Albenza – tabl. 200 mg, Eskazole – tabl. powl. 400 mg, Zentel – tabl. 200 

mg, flakony 20 ml – zawiesina 5 ml=100 mg) – doustnie dorosłym 400 mg jednorazowo, 

dzieciom 100 mg jednorazowo. Po 7 dniach lek podać ponownie. Nie podawać w okresie 

laktacji i ciężarnym kobietom oraz dzieciom do 3 r.ż. Lek embriotoksyczny i teratogenny. 

 Epidemiologia i profilaktyka. Choroba częsta wśród dzieci uczęszczających do 

publicznych żłobków i przedszkoli (80-90%). Jaj są odporne na wysychanie przez wiele 

tygodni. Mogą unosić się wraz z kurzem i osiadać na ludzi oraz żywność. Choroba „brudnych 

rąk”. 

 Profilaktyka polega na zachowaniu zasad higieny osobistej i higieny żywienia. 

 

 

Parazyt: glista ludzka Ascaris lumbricoides 

Parazytoza: glistnica (askarydoza) Ascariosis  

(Ascariasis, Ascaridosis) 

 
  

 Dane ogólne. Glista ludzka pasożytuje w jelicie cienkim człowieka, dzika i świni. 
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 Morfologia, anatomia, fizjologia. Wykazuje dymorfizm płciowy. Samica dorasta do 

25 cm, a samiec do 17 cm; szerokość wynosi 4-6 mm. Tylny koniec samca jest zakrzywiony. 

Barwa ciała biaława lub żółtawa. Ciało walcowate, zwężone na obu końcach. Powierzchnia 

fałdowana, okryta oskórkiem chroniącym pasożyta przed strawieniem. Na przednim końcu 

otwór gębowy z trzema wargami. Wargi zawierają chemoreceptory. Pod oskórkiem leży 

nabłonek, dalej mięśnie w formie 4 głównych pasm podłużnych. Pierwotna jama ciała 

wypełniona jest płynem surowiczym. Przewód pokarmowy rurkowaty, rozpoczynający się 

otworem gębowym, a kończący otworem odbytowym po brzusznej stronie ciała. Pokarm 

przez otwór gębowy przesunięty jest do jamy gębowej, potem umięśnionej gardzieli 

(przełyku) z gruczołami śluzowymi i dalej do jelita środkowego wyścielonego nabłonkiem 

cylindrycznym wydzielającym enzymy. Gardziel pełni funkcje ssąco-tłoczące. Trawienie jest 

zewnątrzkomórkowe. Składniki pokarmowe są pochłonięte i rozprowadzone po całym ciele 

dzięki wspomnianemu płynowi jamy ciała. Niestrawione resztki przesunięte zostają do 

umięśnionego, kurczącego się jelita tylnego i wydalone przez otwór odbytowy na zewnątrz. 

 W układzie rozrodczym męskim przewód wytryskowy otwiera się do kloaki. W kloace 

mieszczą się torebki szczecinek kopulacyjnych. Szczecinki są zbudowane z kutikuli. Samiec 

zawiera jedno nitkowate jądro. 

 Jaja powstają w jajnikach (2 nitkowate jajniki). Plemniki zostają wprowadzone do 

pochwy przez samca, a następnie przesunięte do macicy (plemniki nie mają wici, lecz mogą 

pełzać dzięki wypustkom cytoplazmatycznym). Zapłodnienie następuje w macicy. 

Zapłodnione jaja rozwijają skorupkę, są barwy żółtobrązowej lub brunatnej. Samica składa w 

ciągu doby około 200 tys. jaj.  

 Cykl rozwojowy. Zapłodnione jaja wraz z kałem wydostają się na zewnątrz. W 

środowisku zewnętrznym w jajach rozwijają się larwy glisty. Gdy jaja dostana się do 

przewodu pokarmowego żywiciela zostają nadtrawione, wówczas larwy czynnie opuszczają 

otoczki jajowe, przebijają ścianę jelita i wnikają do naczyń krwionośnych oraz limfatycznych. 

Z krwią dostają się poprzez wątrobę i serce do płuc. Przebijają śródbłonek naczyń i nabłonek 

pęcherzyka płucnego, przechodzą do światła pęcherzyków, oskrzelików i oskrzeli. Ruchy 

migawkowe nabłonka i odruchy kaszlu transportują larwy do gardła. Zostają połknięte, dzięki 

czemu pasożyt ponownie trafia do jelita cienkiego, gdzie dojrzewa i wzrasta. Glista żyje 

około 1 roku. W trakcie wędrówki larwy linieją dwukrotnie. Dojrzewają w ciągu 3 miesięcy. 

Dojrzałe osobniki mają zdolność wpełzania do przewodu trzustkowego, dróg żółciowych i 

wyrostka robaczkowego.  

 Objawy: przy pustym żołądku uczucie ssania w okolicy podżebrowej i żołądka, 

nudności, śliniotok, zwiększony apetyt lub brak apetytu, świąd odbytu, pokrzywka na skórze, 

swędzenie końca nosa i narządów płciowych, bóle napadowe brzucha, wzdęcia, zaparcia 

czasem na przemian z rozwolnieniami lub biegunkami. Źrenice rozszerzone. Chorzy są 

nerwowi, cierpią na bezsenność i nocne dreszcze, niekiedy pojawiają się u nich drgawki. 

Ponadto eozynofilia, niedokrwistość, bóle głowy, osłabienie, spadek masy ciała, opuchnięcie 

powiek Zapętlenie się licznych glist powoduje niedrożność jelita. W czasie przechodzenia 

larw do płuc występuje kaszel, gorączka i ataki duszności. W razie wniknięcia glist do 

trzustki – zapalenie a nawet martwica trzustki. Przedostanie się glist do przewodu żółciowego 

objawia się stanem zapalnym i żółtaczką. 

 Diagnostyka. Koproskopia umożliwia stwierdzenie jaj w kale. Pomocne są badania 

radiologiczne płuc (w obrazie rtg nacieki Löfflera) i jelit przy użyciu środków cieniujących. 

 Leczenie.  

 Levamisole hydrochloride – Decaris – tabl. 150 mg (dorośli per os przed snem 150 

mg, dzieci 2,5 mg/kg m.c. 

 Mebendazole – Vermox – tabl. 100 mg (dorośli i dzieci powyżej 2 r.ż. 1 tabl. 2 razy 

dz. przez 3 dni). 
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 Albendazole – Zentel – tabl. 200 mg; zawiesina 200 mg/10 ml (dorośli i dzieci 

powyżej 2 r.ż. – 400 mg jednorazowo). 

 Pyrantelum – tabl. 250 mg; zawiesina 250 mg/5 ml (dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż 

750 mg jednorazowo, dzieci od 7 m.ż do 3 r.ż. 125 mg jednorazowo). 

 Epidemiologia i profilaktyka. Głównym powodem rozpowszechnienia choroby jest 

nawożenie pól uprawnych szambem lub kompostem z osadów ściekowych. W celu 

zapobiegania zakażeniu należy zachować podstawowe zasady higieny osobistej i czystości 

żywienia.  

  

Parazyt: włosień spiralny = trychina (włosień kręty)  

Trichinella spiralis 

Parazytoza: włośnica  Trichinellosis = Trichinosis 
 

 Dane ogólne. Jest rozdzielnopłciowym parazytem człowieka, świń, dzików, kotów, 

lisów, szczurów i myszy. Rozmnażanie form dojrzałych i wydawanie otorbiających się larw 

odbywa się w jednym żywicielu (pasożyt jednodomowy). Zakażenie następuje wskutek 

spożycia mięsa surowego zawierającego cysty z larwami. Formy dojrzałe pasożytują w jelicie 

cienkim, a formy larwalne w mięśniach. 

 Morfologia i anatomia. Samice dorastają do 4 mm, a samce do 1,5 mm długości. 

Ciało obłe, w tylnym odcinku nieco szersze niż w przednim. Otwór gębowy zlokalizowany 

jest w przedniej części i prowadzi do jamy gębowej wyposażonej w sztylecik, a dalej do 

gardzieli, jelita środkowego i jelita tylnego, kończącego się odbytem. W gardzieli znajdują się 

gruczoły ślinowe. 

Układ rozrodczy żeński zbudowany jest z jajnika, jajowodu, macicy i pochwy. Pochwa 

otwiera się otworem płciowym. Układ rozrodczy męski obejmuje jądro i nasieniowód 

uchodzący do jelita tylnego. Organem kopulacyjnym są wyrostki z brodawkami płciowymi. 

 Cykl rozwojowy. Zakażenie następuje wskutek spożycia mięsa zawierającego 

wapienne cysty parazyta. W przewodzie pokarmowym żywiciela larwy pod wpływem soków 

trawiennych ulegają oswobodzeniu. W jelicie cienkim larwy dojrzewają płciowo kosztem 

żywiciela. Po kopulacji i zapłodnieniu samice rodzą (po 3-4 dniach od zakażenia) żywe larwy 

(jajożyworodność) w ilości około 1500 ( w ciągu 1-3 tygodni). Larwy aktywnie przebijają się 

do naczyń krwionośnych i limfatycznych i z prądem krwi lub chłonki przenoszone są do 

mięsni oraz węzłów chłonnych i tkanki łącznej. Tkanką docelową jest tkanka mięśniowa 

poprzecznie prążkowana, w której osiadają, otaczają się błoną i zwijają w spiralkę (po 30-40 

dniach od zakażenia). Błona cysty ulega z czasem zwapnieniu. Dalszy rozwój larw możliwy 

jest w przewodzie pokarmowym kolejnego żywiciela. U człowieka rozwój danej generacji 

praktycznie zostaje zahamowany – zatrzymany w stadium cysty mięśniowej. U innych 

żywicieli natomiast stadia larwalne w cystach mięśniowych oczekują na zjedzenie przez 

drapieżnika lub padlinożercę. Cysty mają długość około 0,4-0,6 mm, szerokość 0,3 mm. 

Ścianki cysty na biegunach są najgrubsze. 

Larwy otorbiają się (tworzą cysty) głównie w mięśniach międzyżebrowych, w mięśniach 

języka, gardła i w przeponie. Larwy mięśniowe żyją nawet 40- 60 lat. Zwapnienie otoczek 

cyst występuje po około 8-10 miesiącach. 

 Objawy: opuchnięcie powiek, wysypka (pokrzywka) na skórze, obrzęk twarzy, 

wzrost stężenia gamma-globulin, bóle brzucha, nudności, brak łaknienia, biegunka 

(niekiedy z domieszką krwi), zaparcia, wzdęcia. Objawy występują po 1-2 dniach od 

zakażenia. Ponadto dreszcze, gorączka (nawet przez kilka tygodni). Po 7-8 dniach 

pojawiają się bóle i porażenia mięśni oraz obrzęk twarzy. Następuje wzrost liczby 

krwinek kwasochłonnych. W moczy często obecne jest białko (białkomocz). Pod 
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paznokciami widnieją tzw. „drzazgi włośnicze” (liniowe krwawe wybroczyny). 

Podwyższona aktywność kinazy fosfokreatynowej. Chorobie często towarzyszy zapalenie 

płuc lub opłucnej. 

 Diagnostyka. Rozpoznanie choroby opiera się na podstawie występujących objawów  

i wywiadu z pacjentem (ostatnio spożywany pokarm). Testy biochemiczne z reguły zawodzą. 

Badania wycinków mięśni są uciążliwe dla chorego, jednakże mogą potwierdzić obecność 

cyst larwalnych. 

 Leczenie. Mebendazol lub albendazol w dawce 400 mg/24 h (4 razy w ciągu doby po 

100 mg) przez 5 dni. Ważne jest oczyszczanie jelit za pomocą środka przeczyszczającego. 

Ponadto podaje się leki przeciwhistaminowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne  i uspokajające.  

W stadium mięśniowym włośnica jest leczona jedynie objawowo. 

 Epidemiologia i profilaktyka. Choroba rozpowszechniona wśród niedźwiedzi, 

gryzoni, dzików, świń, wilków, borsuków, lisów i kotów. Niebezpieczne jest karmienie 

zwierząt gospodarskich odpadkami rzeźnymi, zwłaszcza po uboju dzikich zwierząt (np. 

lisów). Świnie, kotowate i psowate zakażają się najczęściej po zjedzeniu padliny lub 

gryzoni. Człowiek zaraża się po spożyciu potraw mięsnych surowych (tatar, metka) lub 

półsurowych wędlin. Cysty zabija dopiero około 2 godzinne gotowanie mięsa oraz 

dokładne smażenie. Zwapniałe cysty odporne są na sól, wędzenie i marynowanie. 

Koniecznością jest więc profilaktyczne badanie mięsa przed sprzedażą. Niebezpieczne 

jest spożywanie dziczyzny, zwłaszcza z grilla, które na ogół jest niedopieczone i zakażone 

włośniem. W Polsce około 1 mln ludzi jest zakażona włośniem. 

 

Parazyt: Glista psia Toxocara canis (Ascaris canis) 

Parazytoza: toksokaroza – Toxocarosis 

 
Dane ogólne. Jest to pasożyt psów, wilków, szakali, szopw i lisów. Postać dorosła 

pasożytuje w jelicie cienkim, a larwy w różnych tkankach narządowych. Człowiek jest 

żywicielem przypadkowym, ale dość często ulega zakażeniu, zwłaszcza w krajach 

azjatyckich. Parazyt wykazuje dymorfizm płciowy. Samica dorasta do 19 cm długości, a 

samiec do 13 cm długości. Przednia część samca posiada wąskie skrzydełka.  

 Cykl rozwojowy. Z jaj wylęgają się larwy, które w tym samym żywicielu 

przemieszczają się do naczyń krwionośnych i ulegają propagacji do rozmaitych narządów: 

wątroby, płuc, gałki ocznej, rdzenia kręgowego, mózgu, czy śledziony. Jeśli larwy trafią do 

płuc wówczas przedostają się do oskrzelików i dalej przez tchawicę i gardło z powrotem do 

jelit, gdzie osiągają dojrzałość płciową. Jeżeli larwy przejdą do innych narządów, wówczas 

otorbiają się i przechodzą w stan życia utajonego (spoczynkowego, przetrwalnikowego). 

Zakażenie następuje przez spożycie mięsa z larwami przetrwalnikowymi (wśród zwierząt), jaj 

inwazyjnych wydalonych z kałem lub w trakcie ciąży – zakażenie śródmaciczne (larwy 

wędrują przez żyłę pępkową do płodu).  

 Epidemiologia i profilaktyka. Człowieka zakaża się przez spożycie pokarmu 

zanieczyszczonego jajami pasożyta, przy bezpośrednim kontakcie z psami (przytulanie do 

twarzy zwierząt, całowanie szczeniąt). Możliwe jest także zakażenie po spożyciu 

niedogotowanego lub niedosmażonego mięsa psiego lub lisiego zawierającego cysty (w 

krajach azjatyckich, w niektórych krajach afrykańskich). W Polsce ze względu na nie 

spożywanie tego typu mięsa pasożyt tą droga nie szerzy się. Zagrożenie natomiast stanowią 

piaskownice i trawniki zanieczyszczone odchodami psów. Niebezpieczne jest także 

kontaktowanie się małych dzieci z psami zakażonymi glistą. Mięso dzikich zwierząt 

(niedźwiedzie, dziki, sarny) może zawierać formy przetrwalnikowe larw glisty psiej. 
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Zwierzęta roślinożerne zakażają się jajami pasożyta podczas spożywania roślin 

zanieczyszczonych odchodami chorych zwierząt (psów, wilków, lisów).  

W celach profilaktycznych należy regularnie odrobaczać psy i koty trzymane w domu. 

 Objawy toksokarozy u człowieka zależą od lokalizacji larw przetrwalnikowych. Do 

ogólnych objawów należą: eozynofilia, wzrost stężenia gammaglobulin, powiększenie 

węzłów chłonnych, gorączka, nudności, wymioty, ogólne osłabienie, brak apetytu, 

powiększenie i bóle śledziony oraz wątroby, pokrzywka na skórze. W razie umiejscowienia 

larw w gałce ocznej – widoczne larwy w obrębie tkanek gałki, stan zapalny, wysięk 

komórkowy w komorze przedniej, ziarniaki z limfocytów i eozynocytów w obrębie siatkówki, 

naczyniówki i (lub) nerwy wzrokowego. 

 Larwy obecne w rdzeniu kręgowym lub w mózgu wywołują objawy neurologiczne 

(drgawki, bóle, porażenie) i psychiczne. 

 Larwy obecne w płucach są powodem wystąpienia nacieków Löfflera i stanów 

zapalnych. 

 Diagnostyka. Rozpoznanie choroby ułatwiają badania radiologiczne, rezonans 

magnetytczny i badania histologiczne. Testy biochemiczne zawodzą. 

 Leczenie. Tiabendazol (Mintezol Merck Sharp and Dohme – tabl. do żucia 500 mg, 

flakony 120 ml – zawiesina 5 ml zawiera 500 mg substancji czynnej) 25 mg/kg m.c. 2 razy 

dz. przez 7 dni. 

Ivermectin (Mectizam Merck Sharp and Dohme Chibret – tabl. 2 mg, tabl. podzielone 

6 mg; Stromectol Merck – tabl. podz. 6 mg) – 6-12 mg na czczo jednorazowo. 

Diethylcarbamazine (Hertazan Lederle – tabl. 50 mg) – 6 mg/kg m.c./24 h w dwóch 

dawkach  przez 21 dni.  

 

Parazyt: glista kocia Toxocara cati 
Parazytoza: toksokaroza – Toxocarosis 

 

Dane ogólne. Żywicielami tego pasożyta są kotowate, w tym kot domowy. Człowiek 

zakaża się jajami znajdującymi się w pożywieniu lub na przedmiotach wkładanych do ust. 

Ponadto możliwe jest zarażenie się pasożytem w trakcie zabaw z kotem, przytulania i 

całowania zwierzęcia. Kot może zanieczyścić jajami pościel i zabawki dzieci. Poważne 

zagrożenie stanowią piaskownice i trawniki zanieczyszczone odchodami kocimi. Cykl 

rozwojowy – patrz glista psia. 

Objawy, diagnostyka, leczenie – patrz glista psia. 

 

Parazyt: włosogłówka ludzka (cianka) Trichocephalus trichiurus 

(=Trichuris trichiura) 

Parazytoza: włosogłówczyca (trichurioza) Trichocephaliasis, 

Trichurosis seu Trichuriosis 

 
 Dane ogólne. Epidemiologia. Pasożytuje w jelicie grubym (jelito ślepe, wyrostek 

robaczkowy) człowieka, dzika i świni. Szczególnie rozpowszechniony w południowej 

Europie (Włochy - ponad 50 % populacji, w latach dwudziestych chorowało prawie 100% 

ludności), w Polsce u 3,5 % populacji. Dotyczy głównie ludności wiejskiej. Zakażenie 

następuje droga pokarmową. 

 Morfologia. Pasożyt wykazuje dymorfizm płciowy. Samica na ogół jest dłuższa. 

Koniec tylny samca jest skręcony. Dorastają do 5 cm długości. Przednia część ciała 
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włosowata, tylna zgrubiała. Otwór gębowy jest pozbawiony warg. Układ rozrodczy 

nieparzysty u obu płci. Przednim końcem pasożyt wwierca się w ścianę jelita. Żywi się krwią. 

 Cykl rozwojowy. Samica składa około 3 tys. jaj. Jaja wydostają się wraz z kałem do 

wody lub gleby, gdzie dojrzewają w ciągu kilku tygodni. Zakażenie następuje przez spożycie 

pokarmu lub wody zanieczyszczonej jajami. Jaja w przewodzie pokarmowym (jelito cienkie 

kręte) żywiciela uwalniają larwy. Dojrzewają w ciągu miesiąca, po czym przedostają się do 

jelita grubego. 

 Diagnostyka. Koproskopia umożliwia wykrycie beczułkowatych jaj z dwoma 

charakterystycznymi, przezroczystymi czepkami na biegunach.  Otoczka jaj jest 

brązowożółta. 

 Objawy. Następstwem uszkodzenia nabłonka jelita grubego są zakażenia bakteryjne i 

stany zapalne. Podczas zakażenia na skórze pojawiają się swędzące wysypki.  Objawy są 

słabo zaznaczone. Ze strony przewodu pokarmowego obserwuje się bóle brzucha, nudności, 

biegunki lub zaparcia. Chorzy wykazują nerwowość i cierpią na bezsenność przy 

równoczesnym występowaniu ogólnego osłabienia. Eozynofilia, niedokrwistość. 

 Leczenie. Albendazole (Albenza Tiltab SmithKline Beecham – tabl. 200 mg; Zentel 

SmithKline Beecham – tabl. 200 mg; flakon 20 ml – zawiesina (5 ml zawiera 100 mg)) – 400 

mg jednorazowo, dzieci – 200 mg jednorazowo. 

 Mebendazole (Vermox Janssen – tabl. 100 mg, flakony 30 ml – zawiesina (1 ml 

zawiera 20 mg), Vermox Gedeon Richter – tabl. 100 mg) – 100 mg 2 razy dz. przez 3 dni. 

 

Parazyt: nitkowiec podskórny – Filaria medinensis  

= Dracunculus medinensis 

Parazytoza: nitkowica podskórna(filarioza podskórna) = 

drakunkuloza Filariosis (Dracunculosis) 

 
 Dane ogólne. Pasożyt dwudomowy rozpowszechniony w Azji, w Ameryce 

Południowej i w Afryce. Żywicielem pośrednim są skorupiaki – widłonogi z rodzaju Cyclops, 

a żywicielem ostatecznym – człowiek, małpy, konie, bydło, psy. Zarażenie następuje wskutek 

spożycia wody zanieczyszczonej zakażonymi widłonogami. Pasożytuje w tkance łącznej 

skóry i warstwy podskórnej. 

 Morfologia. Wykazuje dymorfizm płciowy. Samice dorastają do 80-100 cm, a samce 

do 2 cm długości. Średnica obłego ciała wynosi jedynie 1-1,5 mm. Jajożyworodne. 

 Cykl rozwojowy. Zakażone larwami nitkowca oczliki zostają przypadkowo spożyte 

wraz z wodą przez człowieka. W przewodzie pokarmowym człowieka larwy zostają 

uwolnione z ciała oczlików i migrują do naczyń limfatycznych lub krwionośnych. Wraz z 

krwią i limfą przedostają się do tkanki łącznej skóry i strefy podskórnej. W trakcie wędrówki 

w układzie chłonnym dojrzewają płciowo. Samiec zaplemnia samicę wnikając do otworu 

płciowego samicy. Zapłodnione jaja w ilości kilku milionów, zgromadzone są w macicy 

samicy (po około 11 miesiącach od zakażenia). Samica wydala larwy na zewnątrz po 

przebiciu skóry człowieka, najczęściej w czasie kąpieli w wodzie.  

 Objawy: początkowo na skórze pojawia się wzniesienie, barwy różowawo-sinawej, 

świądem i pokrzywką skórną. Przez powłoki skóry prześwituje białawy nitkowaty pasożyt. W 

miejscu wzniesienia rozwija się pęcherz, pojawia się silny ból, miejscowa, a potem ogólna 

gorączka. Pęcherz pęka, sączy się, a w miejscu pęknięcia widnieje biaława plamka – koniec 

ciała wydalający larwy. Chorobie towarzyszy eozynofilia. Miejsce przebywania samicy 

najczęściej ulega zakażeniu bakteryjnemu, co objawia się zropieniem. 

 Diagnostyka.  Rozpoznanie parazytozy opiera się na podstawie występujących zmian 

skórnych i badania mikroskopowego wydzieliny po pęknięciu pęcherza. 
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 Leczenie. Ivermectin (Mectizam – tabl. 3 mg, tabl. podz. 6 mg; Stromectol – tabl. 

podz. 6 mg) – 6-12 mg (150 g/kg m.c./24 h) jeden dzień, na czczo. Nie podaje się leku 

kobietom w ciąży i w czasie laktacji. 

Tiabendazol (Mintezol – tabl. 500 mg) – 50 mg/kg m.c. 2 razy dz. jeden dzień. 

Zalecane jest (obok leczenia farmakologicznego) chirurgiczne usunięcie pasożyta i 

wypłukanie jamy 15% roztworem tiabendazolu. Dawniej do wypłukania kanału po pasożycie 

stosowano etanol lub sublimat (roztwór 1:1000). Często (przy zropieniu) konieczne jest 

równoczesne podanie antybiotyków. 

Epidemiologia i profilaktyka. Główną przyczyną rozpowszechniania się choroby jest 

picie nieprzegotowanej wody lub spożywanie surowych glonów zanieczyszczonych 

zakażonymi skorupiakami. Larwy mogą przetrwać w stanie utajonym w wilgotnej roślinności 

i w wilgotnej glebie, co zwiększa możliwość zanieczyszczenia żywności, zwłaszcza na 

terenach zalewowych. Opisane są możliwości przenoszenia larw z tzw. kurzem błotnym na 

żywność (uprawy) oraz do zbiorników wody konsumpcyjnej. 

Profilaktyka polega na utrzymywaniu w prawidłowym stanie technicznym i 

higienicznym wodociągów oraz zbiorników wody. Wartościowe są filtry przy ujęciach wody i 

konieczne jest spożywanie wody po uprzednim przegotowaniu. 

 

 

Parazyt: nitkowiec ludzki Filaria sanguinis hominis Bancrofti 

(Wuchereria Bancrofti) 

Parazytoza: słoniowatość (słoniowacizna) Elephantiasis arabum 

(Wuchereriosis) 
 

 Dane ogólne. Pasożyt występuje w Ameryce Południowej, w Azji i w Afryce. Parazyt 

dwudomowy. Żywicielem pośrednim są komary z rodzaju Anopheles, Mansonia, Aëdes i 

Culex. Żywicielem ostatecznym jest człowiek i małpy (ssaki naczelne Primates). U ssaków 

pasożytują w układzie chłonnym i krwionośnym. 

 Morfologia.  Ciało obłe, grubości 0,2-0,3 mm, długości 4-10 cm. Wyraźny dymorfizm 

płciowy. Samiec dorasta do 4 cm (grubość 0,1-0,2 mm), a samica do 8-10 cm długości. Otwór 

płciowy samicy jest w przedniej części ciała, podobnie jak u poprzedniego nitkowca. Larwy, 

zwane mikrofilariami nocnymi, dorastają do 0,3 mm długości. Jajożyworodność 

 Cykl rozwojowy. Zakażony larwami komar podczas odżywiania się krwią wprowadza 

do ustroju człowieka larwy. Larwy czynnie migrują do naczyń krwionośnych i limfatycznych. 

Osiadają w węzłach chłonnych, gdzie dojrzewają i wzrastają. Zapłodniona samica wydala 

larwy. Nocą larwy przedostają się z układu chłonnego do krwi obwodowej, skąd są pobierane 

przez komary odżywiające się krwią. W przewodzie pokarmowym komara są krótko, migrują 

do jamy ciała, gdzie dojrzewają i wzrastają, po czym aktywnie przechodzą do ślinianek 

owada, a stąd znów trafiają do żywiciela ostatecznego. 

 Objawy. Pasożyty powodują niedrożność węzłów i naczyń limfatycznych, ponadto 

pobudzają do wzrostu tkankę łączną właściwą. Skutkiem tego są zastoje limfy, wystąpienie 

obrzęków i narastanie tkanki łącznej wokół pasożyta. Chorzy mają gorączkę, dreszcze, 

eozynofilię. Charakterystyczne dla choroby jest wyjątkowe powiększanie się części ciała w 

których egzystuje pasożyt. Najczęściej przebywa on w okolicach narządów płciowych, wokół 

gruczołów sutkowych, w pachwinach i w kończynach. Objawy typu olbrzymich 

zdeformowanych części ciała noszą nazwę słoniowacizny. Mikrofilarie w ciągu dnia 

zlokalizowane są w naczyniach (zatokach) i grudkach chłonnych narządów wewnętrznych 

(serce, płuca, wątroba, trzustka, śledziona, nerki). Mogą wówczas upośledzać ukrwienie tych 
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organów oraz wywoływać stany zapalne. Okolice pasożytowania nitkowca najczęściej ulegają 

zakażeniu paciorkowcami i gronkowcami, co przejawia się zropieniem, i martwicą tkanek. 

 Diagnostyka. Rozpoznanie choroby opiera się na podstawie występujących objawów 

oraz badaniu krwi pobranej z naczyń podskórnych w godzinach nocnych. We krwi stwierdza 

się wówczas mikrofilarie.  

 Leczenie. Patrz - nitkowiec podskórny. Ponadto w leczeniu nadal wykorzystuje się 

diethylcarbamazine (Hertazan Lederle – tabl. 50 mg) – leczenie rozpoczyna się od dawki 25-

50 mg, codziennie dawkę się podwaja do osiągnięcia 6 mg/kg m.c. na 24 h. Lek podaje się w 

dwóch dawkach w trakcie posiłków przez 21 dni. Ponadto zalecane jest usunięcie form 

dorosłych z układu limfatycznego.  

Dawniej w celu zabicia parazyta i odkażenia miejsca jego występowania stosowano 

wstrzyknięcia miejscowe emulsji jodoformowej. Wstrzykiwano również w okolicę pasożyta 

fibrolizynę (plazminy) w celu udrożnienia naczyń limfatycznych. 

Profilaktyka. Zwalczanie komarów, stosowanie środków odstraszających komary 

oraz chroniących przed komarami. 

 

*************************************************************************** 

  

Wprowadzenie do genetyki 
Kwasy nukleinowe jako nośniki informacji genetycznej.  

Poglądy dawne i współczesne. Początki genetyki. 

 
W 1868 r. Miescher wyizolował z komórek wydzieliny ropnej substancję bogatą  

w fosfor, którą nazwał nukleiną. W 1871 Kossel wyodrębnił ten sam związek z komórek 

grasicy thymus i wykazał jego kwasowy charakter, nazwał go więc kwasem 

tymonukleinowym (grasicowym). Potem kwas tymonukleinowy nazwano kwasem 

dezoksyrybonukleinowym DNA. W latach późniejszych z komórek drożdży wyizolowano 

kwas drożdżowy, obecnie nazywany kwasem rybonukleinowym RNA. Wykrycie tych 

substancji nie oznaczało jednak przypisania im roli nośników cech dziedzicznych. 

Niewątpliwie jednak do takiego stwierdzenia przyczyniły się teorie szwajcarskiego botanika 

Karola Wilhelma Naegeli`ego (1817-1891). W teorii Naegeli`ego dopatrzyć się można 

nowego kierunku w biologii - ortogenetycznego (czyli mechanolamarckistycznego). Naegeli 

główną przyczynę ewolucji upatrywał w czynnikach wewnętrznych, tkwiących w samym 

organizmie. Czynniki środowiska pełnią rolę drugorzędną w ewolucji. Czynniki wewnętrzne 

zawarte są w idioplazmie komórek, zbudowanej z miceli. Idioplazma posiada zdolność 

doskonalenia się i komplikowania struktury, a jej tendencje przenoszone są następnie na cały 

organizm; objawia się to zmiennością osobnika. Idioplazma jest więc materiałem 

dziedziczonym przez kolejne pokolenia, poprzez gamety (komórki płciowe). Zdaniem 

Naegeli`ego, czynniki wewnętrzne mieszczące się w idioplazmie płciowej, w trakcie rozwoju 

ustroju, rozpraszają się do wszystkich komórek somatycznych, wykazując przy tym 

odpowiednią ekspresję (działanie). Idioplazma decyduje o kierunku ewolucji. Wewnętrzna 

dążność organizmu do zmian w określonym kierunku – nazwał Naegeli – zasadą 

doskonalenia. Czynniki zewnętrzne mogą zmienić tylko cechy adaptacyjne (np. wysokość 

pędu, wielkość liści) nie zaś cechy gatunkowe, zależne od czynników wewnętrznych 

(idioplazmatycznych). Naegeli był przeciwnikiem darwinizmu. 

 Teoria Naegeli`ego pomimo, ze nie była w całości słuszna, to jednak po raz pierwszy 

głosiła zależność zmian ewolucyjnych organizmu od czynników wewnątrzkomórkowych, a 

nie środowiskowych. Niestety założenia Naegeli`ego wkrótce po ogłoszeniu zostały poddane 
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nadinterpretacji lub psycholamarckistycznej interpretacji przez autorów o poglądach 

witalistycznych. 

 Naegelizm miał też korzystny (twórczy) wpływ na postępy ewolucjonizmu. Był 

podstawą do rozwoju weismanizmu. 

 August Weismann (1834-1914) stworzył szkołę neodarwinizmu i teorię plazmy 

zarodkowej, przyczyniając się zarazem do obalenia lamarckistycznym poglądów o 

dziedziczeniu cech nabytych. Zdaniem Weismanna istnieją dwie wielkie kategorie żywej 

materii: substancja dziedziczna, czyli idioplazma i substancja ożywcza, czyli trofoplazma 

/Weismann 1892/. Idioplazma zawarta w jądrze komórkowym zawiera nośniki dziedziczności 

– biofory. Trofoplazma odżywia idioplazmę. Idioplazma nigdy nie powstaje na nowo w 

zapoczątkowanym organizmie, lecz istnieje od dnia pojawienia się danego gatunku na Ziemi. 

Plazma zarodkowa z bioforami przekazywana jest z pokolenia na pokolenie przez komórki 

płciowe. Stąd wynika ciągłość i nieśmiertelność idioplazmy. Plazma zarodkowa i tym samym 

cechy wrodzone nie ulegają zmianom pod wpływem środowiska. Środowisko może 

kształtować jedynie trofoplazmę – część niedziedziczoną i śmiertelną. 

Gameta żeńska i męska niosą w sobie różne cechy dziedziczne, które ulegają w trakcie 

zapłodnienia „wymieszaniu”; w potomstwie więc jedne cechy rodzicielskie są potęgowane i 

wzmacniane, inne – „zagłuszane”. Potomstwo więc nigdy nie jest wierną kopią organizmów 

macierzystych, bo posiadają cechy indywidualne (zgodnie z darwinizmem). Dobór naturalny 

preferuje spośród licznych cech, tylko te najstosowniejsze w określonych warunkach, 

przyczyniając się w ten sposób do ich zachowania lub eliminacji. Biofory determinują 

charakter strukturalny i funkcjonalny komórek w trakcie różnicowania tkanek organizmu. 

 Weismann, przy tworzeniu systemu swoich teorii posłużył się dotychczasowymi 

osiągnięciami biologii, własnymi wynikami badań z zakresu embriologii oraz metodą 

rozumowej analizy i syntezy poznanych faktów. W wielu kwestiach Weismann został 

potwierdzony metodami eksperymentalnymi i przyjęty przez biologów.  

Weismanizm był ostro zwalczany przez lamarckistów, neolamarckistów i darwinistów 

(Haeckel): Spencer podobnie jak i ja sam, walczył stanowczo od początku samego przeciwko 

teoryi Weismanna „o plazmie zarodkowej”. 

(...). Jeżeli zaś ktokolwiek wspólnie z Weismannem zaprzecza działalności 

„dziedziczenia postępowego”, musi się wtedy uciec do mistycyzmu, a najlepiej już jest przyjąć 

wprost zasadę „cudownego stworzenia poszczególnych gatunków”. /Haeckel 1902/. 

 W XX wieku weismanizm znalazł niezwykle aktywnych przeciwników wśród 

entuzjastów miczurinizmu, łysenkizmu i tzw. twórczego darwinizmu radzieckiego, przede 

wszystkim w krajach socjalistycznych. 

Teorię Weismanna rozwijali i uaktualniali w latach późniejszych mutacjoniści. 

 Hugo de Vries (1848-1935), holenderski botanik, prowadził od 1886 roku badania nad 

zmiennością wiesiołka Oenothera lamarckiana. Zauważył, że powstawanie nowych 

mieszańców wiesiołka odbywa się w pewnych odstępach czasu, przez nagłe pojawianie się 

cech od razu dość daleko odbiegających od typu rodzicielskiego. Zaobserwowane nowe, 

odróżniające cechy były trwałe i dziedziczone. Szybko stwierdził, że potężne mutacje 

(makromutacje) prowadzą do powstania nowych gatunków (makrogeneza), które następnie 

poddane zostają selekcji naturalnej. Każdy gatunek podlega makrogenezie w jakimś czasie. 

Uważał, że właśnie wiesiołek przechodzi w owym czasie przez takie procesy. Opisał więc 

nowe gatunki wywodzące się z wiesiołka Lamarcka. Niestety późniejsze badania wykazały, 

że makromutacje są w rzeczywistości mikromutacjami i przyczyniły się do powstania jedynie 

mieszańców i odmian. Należy jednak zwrócić uwagę, że do czasów współczesnych opisuje 

się  „nowe” gatunki powstałe drogą mutacji, tworząc przez to gatunki wybitnie niestabilne 

genetycznie i fenotypowo z rodzaju Cuscuta, Euphrasia, Melampyrum, Epilobium i in. 
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H. de Vries negował możliwość stopniowego nagromadzania się drobnych zmian, 

prowadzącego w efekcie do zmienności organizmów i powstawania nowych odmian, a nawet 

gatunków. Skokowe dziedziczne zmiany w organizmie określił mianem mutacji. Mutacje, a 

zarazem zmienność uważał za główne czynniki ewolucji. Selekcja naturalna jedynie eliminuje 

organizmy słabiej przystosowane. Mutacje mogą być korzystne, obojętne lub prowadzące 

osobnika do zagłady podczas walki o byt. 

Wyniki swoich badań nad zmiennością mutacyjną i system teorii mutacjonistycznych zawarł 

w pracy Die Mutationstheorie, opublikowanej dopiero w 1901 roku. 

W rozumieniu mutacjonistycznym do pogłębienia lub nawet rozwoju pasożytnictwa u roślin 

przyczyniła się, np. mutacja genu kodującego enzym niezbędny do syntezy chlorofilu; brak 

tego enzymu spowodował zanik chlorofilu i utratę zdolności fotosyntezy. 

 Mutacjoniści uważani są przez niektórych autorów (Smirnow, Schmalhauzen) za 

antydarwinistów, bowiem selekcje sprowadzają jedynie do prostego odsiewu i sumowania 

oddzielnych mutacji. Doboru naturalnego nie traktują jako twórczego czynnika ewolucji, 

wywołującego przebudowę organizmu odpowiednio do nowej sytuacji w środowisku. 

 Słynnymi propagatorami mutacjonizmu byli także: W. Bateson i H. Nillson-Ehle.   

Bateson (hipoteza „obecność-nieobecność”) występowanie danej cechy u osobnika  

wiązał z obecnością determinującego ją genu (dominowanie), zaś zanik cechy – z 

recesywnością genu. Prowadził badania nad współdziałaniem genów w wyrażaniu cech u 

roślin. 

Nillson-Ehle odkrył geny polimeryczne (kumulatywne) wpływające na wytworzenie 

cech ilościowych. 

H. de Vries, C. Correns i E. Tschermak w 1900 roku ponownie odkryli zapomniane 

prawa Grzegorza Mendla (1822-1884).  

Mendel prowadził doświadczenia nad mieszańcami roślin, których wyniki opublikował w II 

połowie XIX wieku: Badania nad mieszańcami roślin (1866 r.), O niektórych mieszańcach 

Hieracium uzyskanych ze sztucznego zapłodnienia (1870 r.). Ponadto Mendel ustalił prawo 

segregacji genów allelicznych (prawo czystości gamet) oraz zasadę dziedziczenia genów 

nieallelicznych. Stworzył podstawy do rozwoju nowej dyscypliny biologii – genetyki 

(datowanej jednak dopiero od 1900 r.). 

W XX wieku nadał toczyły się spory dotyczące procesu dziedziczenia cech u roślin, 

powstawania nowych gatunków, adaptacji roślin  do warunków środowiska, co w gruncie 

rzeczy odnosiło się również do kontrowersji wokół teorii ewolucji. 

W 1910 roku Thomas Hunt Morgan (1866-1945) ogłosił teorię chromosomową 

według której chromosomy są nośnikami materialnych cząstek dziedziczenia – genów. 

Termin gen wprowadził Wilhelm Ludwik Johannsen (1857-1927) w 1909 r., dla określenia 

mendlowskich czynników warunkujących powstawanie cech. Morgan nadał temu terminowi 

materialne znaczenie. Teoria chromosomowa wkrótce rozrosła się za sprawą odkrywania i 

gromadzenia nowych faktów związanych z dziedziczeniem; wyodrębnił się nowy kierunek 

badań i teorii – morganizm. Szkoła Morgana przejęła koncepcję cytologa belgijskiego F.A. 

Janssensa (autor La théorie de la chiasmatypie, 1909 r.) o wymianie odcinków pomiędzy 

chromatydami chromosomów homologicznych i ją udowodniła; proces ten nazwano crossing-

over.  

Mutacje, crossing over i procesy ujęte w prawach Morgana uznano za źródła zmienności 

genetycznej organizmów. Odtąd tylko ta zmienność jest uważana za dziedziczną; jest 

czynnikiem zapewniającym ewolucję organizmów. Zmienność środowiskowa wywołana 

przez czynniki środowiska nie jest dziedziczona i dotyczy tylko fenotypu.  

Nie wszyscy biolodzy zgodzili się jednak z takim pojmowaniem zmienności.  

Iwan Miczurin (1855-1935) na podstawie uzyskanych wyników podczas krzyżowania 

wegetatywnego i płciowego roślin stworzył system teorii i uogólnień, które stały się podstawą 
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rozwoju ideologii – miczurinizmu. W Związku Radzieckim, a następnie w krajach z nim 

sprzymierzonych, miczurinizm wyraźnie oddziaływał na kształtowanie ewolucjonizmu, 

genetyki, ekologii i fizjologii roślin, aż do II połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. Miczurin 

uważany był za „wielkiego przeobraziciela przyrody”, który celowo przekształcał naturę 

roślin. Sam Miczurin pisał: przy interwencji człowieka możliwe jest zmuszenie każdej formy 

zwierzęcia lub rośliny do znacznie szybszych zmian, w kierunku pożądanym przez człowieka. 

Dla człowieka otwiera się więc obszerne pole najpożyteczniejszej dlań działalności /Miczurin 

1948/. 

Słuszności tego twierdzenia dopatrywano się w wyhodowaniu przez Miczurina ponad 300 

nowych odmian drzew i krzewów owocowych, znacznie płodniejszych i odporniejszych na 

niesprzyjające warunki klimatyczne oraz glebowe. Miczurin głosił, że przy pomocy 

warunków środowiska zewnętrznego można pokierować nie tylko ontogenetyczną, lecz i 

także dziedziczną zmiennością roślin. Tajemnica tkwi jedynie w doborze odpowiednich 

warunków i metod. Dobierając odpowiednie warunki „wyrywające” roślinę z szeregu 

przystosowań będących wynikiem rozwoju historycznego i „rozchwiawszy” jej 

dziedziczność, można w pokoleniach dalszych przez odpowiedni dobór warunków uprawy 

otrzymywać szybko nowe odmiany, różniące się wybitnie od rodzicielskich zarówno 

morfologią jak i wymaganiami w stosunku do środowiska /Maksimow 1950, Żukowski 1951/. 

Najsilniej podlegają wpływowi otoczenia młode organizmy roślinne.  

Był przekonany o przeobrażającym wpływie podkładki na naturę dziedziczną zraza i 

odwrotnie. Stworzył błędną teorię mentora, czyli „wychowawcy”. Jeżeli w mieszańcu 

wegetatywnym jeden z jego składników (podkładka lub zraz) ma przewagę na innym, 

wówczas pełni funkcję mentora. Mentorem może być wyłącznie składnik stabilny pod 

względem dziedziczności, starszy wiekowo. Funkcję mentorów pełnią więc nie tylko 

podkładki (jak się niekiedy sądzi), lecz także zrazy pobrane od drzew starszych, owocujących, 

stabilnych genetycznie. Wówczas takie zrazy-mentory zaszczepione na młodych sadzonkach 

przekazują im wartościowe cechy, kształtują je w odpowiednim kierunku. Zdaniem 

Miczurina, mentor przekształca mieszańca, nadając mu właściwości i cechy, które sam 

posiada. Mentorem można również „wychować” mieszańce pochodzące z hybrydyzacji 

płciowej, wtedy jednak mentor jest podkładką.  

Niestety z czasem okazało się, że wiele wegetatywnych odmian mieszańcowych uzyskanych 

metodami Miczurina nie zachowało nabytych cech, stopniowy ich zanik  przywracał 

pierwotny charakter rośliny. Mieszańce wegetatywne funkcjonowały wyłącznie somatycznie, 

nie były stabilne genetycznie i nie przekazywały cech nabytych dalszym pokoleniom  w 

trakcie rozmnażania płciowego. 

Miczurinizm w wielu kwestiach pokrywał się z założeniami lamarckizmu. Biolodzy radzieccy 

nie szukali jednak korzeni miczurinizmu w lamarckizmie, bowiem był on w ich przekonaniu 

przepojony „pierwiastkiem duchowym”, który nie „pasował” do materializmu 

dialektycznego. 

Słynnym kontynuatorem niektórych teorii miczurinizmu był Trofim Łysenko (1898-

1976), autor teorii „rozwoju stadialnego roślin”. Poglądy i uogólnienia Łysenki były na tyle 

specyficzne, że niesprawiedliwe jest podciągnięcie ich w całości do miczurinizmu. Łysenko 

wywodzi się wprawdzie ze szkoły Miczurina, wkrótce jednak stworzył własny system teorii, 

który śmiało można określić mianem łysenkizmu i zaliczyć jako osobną ideologię, podobnie 

jak miczurinizm – do wyższej jednostki ideologicznej -  twórczego darwinizmu radzieckiego. 

Według teorii Łysenki, do prawidłowego przebiegu poszczególnych stadiów rozwojowych 

rośliny niezbędne są czynniki środowiskowe (substancje pokarmowe, woda, powietrze, 

światło, odpowiednia temperatura). Przyczyn rozwoju należy szukać we współdziałaniu 

rośliny z warunkami bytowania. Powstanie i kształtowanie organów oraz cech rośliny 
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związane jest z określonymi stadiami rozwoju. Łysenko wierzył w istnienie 4-5 stadiów, ale 

zbadał tylko dwa: 

1. Stadium jarowizacji rozpoczyna się z chwilą indukcji rozwoju zarodka w nasieniu. Każdy 

gatunek i odmiana wymaga specyficznych warunków zewnętrznych dla przejścia stadium 

jarowizacji, np. zboża ozime muszą zostać wysiane jesienią, bo w początkach rozwoju 

wymagają niskiej temperatury; po wykiełkowaniu i wzroście przechodzą one zimę w 

stanie wegetatywnym, kwitną i owocują  więc w roku następnym. Jeżeli ozime rośliny 

zostaną wysiane wiosną, to bez niezbędnych dla jarowizacji warunków będą wzrastały i 

rozwijały się, ale nie wydadzą kwiatów i owoców. Rośliny jare natomiast, przechodzą 

jarowizację w wyższych temperaturach w związku z czym, w tym samym okresie 

wegetacyjnym strzelają w kłos. 

2. Stadium świetlne – okres rozwoju w którym rośliny wymagają dopływu światła. 

Przechodzenie każdego stadium rozwojowego wiąże się z nieodwracalnymi zmianami 

jakościowymi protoplazmy komórek embrionalnych stożka wzrostu. Zmiany te są 

przekazywane wszystkim nowo powstającym komórkom. Stare komórki tej informacji nie 

nabywają, stąd w roślinie starszej różne części przechodzą przez różne stadia rozwojowe. 

Łysenko, nawiązując do swoich odkryć i koncepcji, opracował metodę jarowizacji, polegającą 

na poddawaniu nasion działaniu określonych czynników zewnętrznych. Pod wpływem niskiej 

temperatury i przy ograniczonej (kontrolowanej) wilgotności w nasionach zachodzą procesy 

powodujące przejście ich do stadium reprodukcji. Dzięki temu możliwe jest wysianie nasion 

roślin ozimych wiosną, a nie jesienią. Według Łysenki, stosując metodę jarowizacji 

przedsiewnej do roślin jarych późno dojrzewających można przyśpieszyć ich rozwój: 

skracanie okresu wegetacji zbóż w strefach suszy i w rejonach północnych o krótkim lecie. 

Wprawdzie teoria Łysenki powinna mieć odniesienie do rolnictwa, to jednak istniały inne 

poglądy: Ani jedna z prac obejmujących w jakimkolwiek zakresie zagadnienia fizjologiczne, 

pojawiająca się już po powstaniu teorii rozwoju stadialnego roślin, nie mogła nie uznać 

poglądów rozwijanych w tej teorii /Maksimow 1950, s. XV/. Ponadto zbadanie każdego 

procesu fizjologicznego powinno być dokonane na zasadzie przebiegających w roślinie faz 

rozwojowych /Maksimow 1950/. 

Łysenko tą teorią podpierał swoje poglądy ewolucyjne. W jego rozumieniu, ewolucja 

organizmów polega na pojawianiu się wielkich skokowych zmian. Skokowe zmiany mają 

charakter przystosowawczy i są wywołane czynnikami otoczenia. Zatem nowe gatunki 

wyodrębniały się nagle. Główne założenia Łysenki o skokowym przebiegu  ewolucji 

wywodzą się z leninizmu: zmiany jakościowe następują nie stopniowo, lecz szybko, nagle, w 

postaci przeskoków od jednego stanu do drogiego /Żukowski 1951, s. 17, Lenin 1949-1950, 

1978/. Łysenko stanowczo odrzucał darwinowskie prawo o konkurencji między osobnikami 

jednego gatunku. Walka o byt może odbywać się tylko między różnymi gatunkami. 

Niepowodzenia w uprawie lasów różnogatunkowych tłumaczył konkurencją 

międzygatunkową. Opracował więc program pokrywania nieużytków jednogatunkowymi 

lasami. Krytykował (sprowadzał je do mitu) osiągnięcia Mendla, Weismanna i Morgana. 

Każda żywa część organizmu, każda żywa struktura komórki (nie tylko chromosomy) jest 

podłożem cech dziedziczonych. Nowe cechy organizmów nabyte przez nie pod wpływem 

warunków bytowania są dziedziczone /Maksimow 1950, Żukowski 1951/. 

Podczas sesji Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych im. Lenina w 1948 r., Łysenko 

wyjaśniał istotę zjawiska krzyżowania wegetatywnego; uczynił to zadając pytanie: Co się 

stanie, jeżeli nauczymy się żywić komórki jednej odmiany roślin gotowymi substancjami 

plastycznymi innej odmiany, czyli jak gdyby łączyć dwie natury roślin w jedną, tak jak to 

zachodzi przy zlewaniu się komórek płciowych ? Logicznie należałoby oczekiwać, że 

otrzymamy nowe komórki o nowych właściwościach. Inaczej mówiąc powinien powstać 

mieszaniec wegetatywny posiadający w mniejszym lub większym stopniu właściwości 
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pierwszej i drugiej odmiany. Mieszańce takie nie powinny się moim zdaniem, zasadniczo 

różnić od mieszańców otrzymanych na drodze płciowej. (...). Wskutek szczepień zachodzą 

zmiany kierunkowe, adekwatne, powstają rośliny, które łączą cechy obu odmian połączonych 

szczepieniem... /Łysenko 1948, w: Żukowski 1951, s. 255-256/. Sformułowanie pytania i 

odpowiedzi w tej kwestii nasuwa kolejne pytanie, jednakże tym razem dotyczy ono 

parazytyzmu. Naturalnym przykładem  dwóch współegzystujących komponentów roślinnych 

jest układ pasożyt-żywiciel. Pomimo, że pasożyt pobiera substancje organiczne z tkanek 

gospodarza, a nawet absorbuje zawartość komórek żywiciela i to niejednokrotnie przez 

kilkadziesiąt lat /Różański 2000/, to jednak nie przeobraża się pod jego wpływem i nie 

nabywa jego cech fenotypowych. Nie powstają przez to nowe dziedziczone cechy u pasożyta. 

Jest to kolejny dowód na to, że cechy organizmu zakodowane są w genach chromosomów, a 

samo „żywienie” danej rośliny „substancjami plastycznymi" innej rośliny nie wystarcza do 

powstania nowych dziedzicznych cech. 

 Zmiany fenotypowe obserwowane przez Łysenkę u roślin, a pojawiające się pod 

wpływem czynników środowiskowych były niejednokrotnie fenokopią. Pozornie 

przypominają one następstwa mutacji. Nie są jednak dziedziczone. Fenokopia jest wynikiem 

oddziaływania danego czynnika (wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiaru lub niedoboru 

aktywnego metabolicznie związku chemicznego) na produkty metaboliczne syntetyzowane 

pod kontrolą danego genu. Utrwalanie fenokopii w populacji nosi nazwę asymilacji 

genetycznej i jest wynikiem działania rekombinacji genetycznej oraz doboru naturalnego lub 

sztucznego. Pojęcie asymilacji genetycznej wprowadził C.H. Waddington w 1942 r. 

Łysenkizm i miczurinizm stały się wkrótce narzędziem walki politycznej z ustrojem 

kapitalistycznym i z nauką krajów zachodnich. Krytykowano i odrzucano wszystkie teorie 

zachodnioeuropejskie, nawet te słuszne, których podstawy niejednokrotnie wywodziły się z 

osiągnięć rosyjskich uczonych:  

Mendelowsko-morganowska genetyka, opierająca się na idealistycznych i 

metafizycznych poglądach o niezależności natury organizmu od środowiska zewnętrznego, o 

tak zwanej nieśmiertelnej „substancji dziedzicznej”, panująca prawie że niepodzielnie w 

krajach burżuazyjnych, dawno już odszczepiła się od fizjologii roślin i w badaniach swych jest 

praktycznie biorąc bezpłodna. 

Przodująca genetyka miczurinowska (...) opiera się na fizjologii   

i przyczynia się do pogłębiania zagadnień fizjologicznych, w szczególności w dziedzinie 

fizjologii rozwoju roślin /Maksimow 1950, s. VI/. 

Idealistyczne i metafizyczne poglądy weismanowsko-mendelowsko-morganowskie o 

niezmienności plazmy zarodkowej, o niezależności jej od pozostałego ciała rośliny, o 

niemożności powodowania celowych zmian w cechach dziedzicznych przez warunki 

zewnętrznego środowiska są ze względu na samą istotę sprawy obce fizjologii roślin i nie 

mogą przyczyniać się do jej rozwoju jako nauki eksperymentalnej /Maksimow 1950, s. XV/. 

Chromozomowa teoria dziedziczności, oparta na metafizyce, a nie na dialektyce, nie 

mogła – rzecz prosta – stać się skutecznym narzędziem w produkcji roślinnej i zwierzęcej i 

rzeczywiście, okazała się bezpłodna. Prowadziła ona do odrzucenia darwinizmu, tj. wyrywała 

z rąk niezmiernie doniosłe osiągnięcia biologii. (...). Cios teorii chromozomowej zadali 

twórcy nowej biologii – Miczurin i Łysenko. (...). Miczurin i Łysenko są założycielami 

twórczego darwinizmu radzieckiego. Ich teoria wynika z materializmu dialektycznego, z 

prawa rozwoju przyrody. Ich teoretyczne tezy są nierozerwalnie związane z praktyką 

socjalistycznego rolnictwa, z powszechnymi potrzebami narodu /Żukowski 1951, s. 19/8. 

 

 
8 Władimir Engelhardt pokazał Łysence próbkę kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA, jednakże radziecki 

genetyk roześmiał mu się w twarz: Ha! – powiedział Łysenko. – Mówicie głupstwa. DNA jest kwasem. Kwas 

jest cieczą, a to jest proszek. To nie może być DNA! /cyt. za J. Simmons`em 1997/. 
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Biologia w bloku krajów socjalistycznych została upolityczniona i odizolowana od 

nauki krajów zachodnich. Biologia molekularna i genetyka klasyczna upadły. Teorie typowo 

naukowe wzbogacano w wyrwane z kontekstu cytaty polityków: W. Lenina i J. Stalina. 

Badania roślin miały zmierzać w ściśle określonym kierunku: aby podnieść plenność i 

zaspokoić potrzeby społeczeństwa socjalistycznego [Maksimow 1950, s. V-VI]. Badania 

roślin uległy więc zawężeniu i spłyceniu. Powstały liczne instytuty botaniczne, które jednak 

miały odgórnie ustalony program badań. Niektóre kierunki badań w ramach twórczego 

darwinizmu radzieckiego nie przyniosły żadnych rezultatów. Nie było miejsca  

i środków na badanie roślin pasożytniczych, chyba że w kierunku ich zwalczania, bo obniżały 

plon. Zwalczanie roślin pasożytniczych  nie było jednak zbyt złożone i sprowadzało się 

wyłącznie do przenawożenia gleb. 

Efektem hegemonii nauki radzieckiej w pozostałych krajach socjalistycznych było 

zahamowanie rozwoju nauk przyrodniczych oraz  podręczniki nie odzwierciedlające 

aktualnego stanu wiedzy biologicznej, zwłaszcza w dziedzinie genetyki, biochemii, fizjologii 

i ewolucjonizmu. Następstwa tego okresu odczuwalne są do obecnych czasów.  

 Twórczy darwinizm radziecki przyczyniał się do obalania i deformowania darwinizmu 

klasycznego: 

 Darwin pisał: „Przyroda nie robi skoków”. Ta „stopniowa” ewolucja jest niezgodna z 

zasadami dialektyki. (...). 

 Zagadnienie współzawodnictwa (walki o byt) w obrębie gatunku  

w ujęciu Darwina zostało w ostatnich czasach obalone przez Łysenkę, który wykazuje, że w 

przyrodzie istnieje ostra walka o byt tylko między różnymi gatunkami... 

 Obalając istnienie konkurencji w obrębie gatunku, Łysenko uwidacznia tym samym 

maltuzjańskie pomyłki Darwina.  

„Obecnie jest zupełnie niedopuszczalne, abyśmy zgadzali się z błędami teorii Darwina, 

powstałymi na podstawie maltuzjańskiej teorii przeludnienia, z której jakoby wynika istnienie 

walki w obrębie jednego gatunku” (Łysenko 1949 r.).  

 Teoria Darwina spotkała się – jak wiadomo – na ogół z przychylną oceną klasyków 

marksizmu. (...). 

Nigdzie darwinizm nie spotkał się z tak powszechnym uznaniem jak w Związku 

Radzieckim /Żukowski 1951, s. 16-18/. 

W 1941 roku Iwan Szmalhauzen (1884-1963) przedstawił teorię doboru 

stabilizującego (Dobór stabilizujący i jego miejsce wśród czynników ewolucji), którą 

następnie rozwinął w pracy Czynniki ewolucji, w 1946 roku. 

Wszystkie żywe organizmy charakteryzuje zdolność reagowania na wpływy środowiska. Ich 

procesy życiowe ulegają wówczas zmianom. Jednakże niektóre cechy organizmów wykazują 

stabilność. Istnieją zatem mechanizmy zapewniające ową stabilność cech i utrzymujące je na 

optymalnym poziomie. Stabilność istot żywych kształtowała się wraz z ich organizacją 

podczas ewolucji. Materialną podstawą ewolucji są mutacje. Zmienność mutacyjna nie jest 

ukierunkowana. Kierunek zapewnia dobór naturalny. 

Dobór naturalny przybiera formę napędową lub stabilizującą.  

Postać napędowa jest klasyczną darwinowską formą doboru, prowadzącą do powstawania 

nowych adaptacji, do przekształcania budowy i funkcji żywych istot, wytwarzania nowych 

typów organizacji. Ten dobór działa przy zmieniających się warunkach bytowania 

organizmów. 

Dobór stabilizujący jest związany z eliminacją „nieudanych” modyfikacji, będących 

wynikiem przedwczesnych reakcji na przypadkowe, przemijające zmiany czynników 

zewnętrznych. Nierzadko organizm reaguje w nowych warunkach zmianami niekorzystnymi 

lub reaguje adekwatnie, ale na przypadkowe, krótkotrwałe zmiany czynników zewnętrznych. 

Takie reakcje są niekorzystne przy powrocie do normalnych warunków środowiska. Stąd 
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wynika eliminacja takich osobników. Podtrzymywane jest życie i rozmnażanie osobników 

bardziej stabilnych. 

Przy doborze stabilizującym zanika determinujące znaczenie zewnętrznych czynników 

rozwoju indywidualnego i wzrasta znaczenie czynników wewnętrznych, dziedzicznych. 

Stabilizacji podlegają wszystkie cechy organizacji, mające znaczenie dodatnie w danym 

środowisku. Przystosowawczość indywidualna przybiera nowe formy – ulega przekształceniu 

i różnicowaniu, osiągając późniejsze stadia rozwoju. 

Szmalhauzen podkreślał, że teoria doboru stabilizującego nie jest teorią lamarckistyczną. 

Zwracał uwagę na powstanie trwałego aparatu dziedzicznego jako podstawy mechanizmu 

rozwoju indywidualnego i jego postępowej autonomizacji /Szmalhauzen 1975/. 

 Teoria doboru stabilizującego wyjaśnia proces utrwalania się rezultatów osiągniętych 

w toku ewolucji. Umożliwia pełniejsze zastosowanie zasady historycyzmu do badań nad 

ewolucją organiczną. Dzięki tej teorii można analizować procesy ewolucyjne w konkretnych 

warunkach i naturalnych powiązaniach, nie wyrywając ich przy tym z powszechnego procesu 

ewolucyjnego. Dobór stabilizujący ustala określone normy reakcji, które sprawiają, że każda 

pojedyncza cecha może okazać się pożyteczna w rozmaitych konkretnych warunkach rozwoju 

/Smirnow 1976/. 

 W 1942 roku  angielski biolog Julian Sorell Huxley (1887-1975) sformułował pojęcie 

postępu ewolucyjnego. Według założeń Huxley`a każdy organizm przejawia postęp 

ewolucyjny, czyli dążenie do podniesienia swojej wydajności biologicznej. Wysoka 

wydajność biologiczna umożliwia przystosowanie się do otoczenia i tym samym prowadzi do 

maksymalnego opanowania środowiska, w którym organizm egzystuje. Proces ten zmierza 

także  do uniezależnienia się od  czynników zewnętrznych. Parazytyzm należy więc 

rozpatrywać zawsze w ramach postępu ewolucyjnego /Różański 2000/. 

 

 W 1928 r. F. Griffith wykazał doświadczalnie zjawisko genetycznej transformacji. 

Zjawisko to polega na tym, że wyizolowany czysty DNA określonego szczepu bakterii 

podany innemu szczepowi jest pobierany przez komórki bakteryjne. Pod jego wpływem 

nabierają one własności takich, jakie miały komórki dawcy DNA. Griffith opisał zmianę 

bezotoczkowego szczepu R Streptococcus pneumoniae w szczep S mający otoczkę, który jest 

zjadliwy (wywołuje zapalenie płuc). Doświadczenie polegało na wstrzyknięciu myszom małą 

ilość niezjadliwych komórek R wraz z zabitymi komórkami S.  Po pewnym czasie udało mu 

się wyizolować z myszy zjadliwe bakterie szczepu S. W 1944 r. Avery, McCarty i McLeod 

potwierdzili, ze czynnikiem przenoszącym właściwości tworzenia otoczki z zabitych bakterii 

S do niezjadliwych bakterii R jest DNA. 

 W latach 1951-1952 Lederberg i Zinder oraz Hershey i Chase - poprzez zjawisko 

transdukcji - wykazali, że tylko DNA jest potrzebne do zakażenia komórki bakteryjnej 

wirusem. Transdukcja polega na przeniesieniu DNA z komórki bakterii dawcy do bakterii-

biorcy za pośrednictwem bakteriofagów, czyli wirusów pasożytujących na bakteriach. 

Transdukcja zapewnia rekombinację (zmienność) genetyczną bakterii. Przeniesieniu ulega 

wówczas mały odcinek DNA dawcy. 

 

Chromosomy 
 

 Chromosomy to elementy jądra komórkowego, zawierające ułożone kolejno geny, 

warunkujące właściwości dziedziczne. Wg chromosomowej teorii dziedziczności Morgana – 

chromosomy są nosicielami cech dziedzicznych. Geny to materialne cząstki dziedziczenia. 

 Chromosomy zawarte w komórce płciowej organizmu tworzą garnitur 

chromosomowy – monoploidalną (najmniejszą) podstawową liczbę chromosomów. 

Pojedynczy, monoploidalny zespół chromosomów wraz z podstawowym zestawem zawartych 
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w nim genów nosi nazwę genomu. Innymi słowy genom to suma wszystkich genów 

zawartych w podstawowym, monoploidalnym zestawie chromosomów. U organizmów 

prokaryotycznych genom to zespól wszystkich genów zawartych w genoforze. 

Chromosomy są strukturami samoodtwarzającymi się, których liczba w komórce, 

kształt, umiejscowienie centromeru i organizacja są charakterystycznymi cechami gatunku. 

Komórka diploidalna 2n zawiera 2 zespoły chromosomów. Poszczególne chromosomy w 

jednym zespole są nawzajem niehomologiczne, ale każdy chromosom ma w drugim zespole 

podobnego strukturalnie partnera homologicznego, z którym może koniugować podczas 

mejozy. Komórki powstałe w mejozie (komórki płciowe) zawierają tylko 1 zespół 

chromosomów 1n, są więc haploidalne (monoploidalne).  

 Matrix chromosomalne, czyli substancja podstawowa chromosomów zawiera 

nitkowate elementy zwane chromonemami (chromonemy), które przy podziale mitotycznym 

w postaci dwóch jednostek funkcjonalnych – chromatyd przechodzą w chromosomy potomne. 

Na chromonemach znajdują się zgrubienia – chromomery, uważane za miejsca lokalnej 

spiralizacji. Każda chromonema składa się z pasemek DNA. Niektóre chromosomy posiadają 

na końcach ramion nitkowate przewężenie z osadzoną kulistą główką – trabantem (satelitą). 

Trabanty pełnią funkcje jąderkotwórcze. 

Morfologiczny obraz zespołu chromosomów metafazowych komórki danego gatunku 

określany jest mianem kariotypu (karyotyp). Podczas badania kariotypu bierze się pod uwagę 

długość, kształt, przewężenie i liczbę chromosomów. Kariogram jest fotograficznym obrazem 

zespołu chromosomów jednej komórki uszeregowanych systematycznie wg długości oraz 

położenia centromeru. Idiogram jest graficznym obrazem chromosomów. 

 Chromosomy nie wpływające na płeć osobnika noszą nazwę autosomów. Oprócz 

autosomów komórki zawierają chromosomy płciowe – allosomy, które różnią się wielkością i 

oznaczane są symbolami X i Y. Chromosomy te determinują płeć. W komórkach 

somatycznych płci żeńskiej są spotykane allosomy XX – osobniki żeńskie są więc pod 

względem allosomów homozygotyczne. W komórkach płci męskich występują allosomy XY, 

zatem osobniki męskie pod względem allosomów są heterozygotyczne. 

 W chromosomach występuje 1 lub kilka przewężeń i mogą one być pierwotne oraz 

wtórne. W pierwotnych przewężeniach zlokalizowane są centromery. Przewężenia dzielą 

chromosomy na ramiona różnej długości. Ich lokalizacja jest zawsze jednakowa u danego 

gatunku. Liczba chromosomów jest stała dla gatunku. U człowieka w komórkach 

diploidalnych występuje 46 chromosomów, zatem w komórkach płciowych jest 23 

chromosomy (23 pary homologiczne). Chromosomy 1-22 to autosomy, chromosomy 23  to 

allosomy (u mężczyzny chromosom Y jest mniejszy od chromosomu X). 

 Należy pamiętać, że chromosomy są skondensowaną formą chromatyny, 

przygotowaną do precyzyjnego rozdzielenia i przekazania potomnym komórkom w czasie 

mitozy (lub mejozy). Najbardziej charakterystyczny kształt przybierają chromosomy w 

metafazie mitozy. Wzdłuż centromeru, na jego powierzchni znajduje się kinetochor – 

struktura łącząca włókna wrzeciona podziałowego z choromosomami. Kinetochor składa się z 

3 płytek równoległych do powierzchni chromosomu; w jego chemiczny skład wchodzą 

białka, które uczestniczą w wiązaniu włókienek wrzeciona i w procesach ruchu 

chromosomów w anafazie. 

 Jak już wspomniano, centromer dzieli chromosom na dwa ramiona. Jeżeli chromosom 

podzielony jest centromerem na dwa równe lub prawie równe ramiona nosi on wówczas 

nazwę chromosomu metacentrycznego (równe ramiona) lub submetacentrycznego (prawie 

równe ramiona). Jeżeli centromer położony jest na końcu chromosomu lub blisko jego końca, 

wówczas nosi nazwę chromosomu akrocentrycznego lub subakrocentrycznego. W 

chromosomach akrocentrycznych, występuje jedno ramię lub dwa ramiona, przy czym jedno 

z nich jest wówczas bardzo krótkie. Jeżeli na końcu jednego z ramion znajduje się 
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przewężenie wtórne to tworzy ono krótki końcowy jego odcinek zwany satelitą. Końcem 

każdego ramienia jest telomer. Telomery zapobiegają zapętlowaniu się chromosomów. 

 W komórce chromosomy występują także w mitochondriach. U człowieka 

mitochondria zawierają 10 pojedynczych kolistych dwuniciowych helis DNA. Ulegają one 

samoreplikacji. Kodują peptydy (elementy enzymów), rRNA i tRNA. Podlegają 

dziedziczeniu matczynemu, bowiem zawarte są w mitochondriach, poza jądrem, a wiadomo, 

że zarodek rozwija się z zapłodnionej komórki jajowej. Zatem potomstwo uzyskuje zawsze te 

pozajądrowe cząsteczki DNA od matki. Mężczyzna przekazuje potomstwu jedynie genom 

zawarty w jądrze plemnika. 

 Telomery to naturalne zakończenia każdego z dwóch ramion chromosomów u 

Eucaryota. Wykazują złożona budowę, zawierają nieregularnie pofałdowane włókna 

chromatynowe, których końce zawijają się do wnętrza; ulegają ciągłym przemianom, 

zwłaszcza podczas podziałów komórki.  Telomery posiadają stałą sekwencję –TTAGGG. 

Przy każdorazowym podziale komórki telomery ulegają skróceniu (łańcuchy DNA potomne 

są krótsze niż łańcuchy macierzyste, bowiem polimeraza nie jest w stanie zreplikować 

fragmentowanej /fragmenty Okazaki/ nici w całości, do końca, staje się ona krótsza za 

każdym razem o około 50 zasad). U młodych rozwijających się osobników telomery są 

wydłużane dzięki aktywności enzymu telomerazy (gen telomerazy mieści się na 5 

chromosomie). W późniejszym wieku enzym ten nie jest wytwarzany. Telomeraza działa 

jedynie w narządach płciowych i w szpiku, dzięki czemu możliwy jest ciągły podział i 

produkcja komórek płciowych oraz komórek krwi. Telomeraza aktywna też jest w 

nowotworach. 

Komórki somatyczne (ciała) natomiast przestają się dzielić i tym samym regenerować 

(odnawiać), gdy długość telomerów przekroczy pewną krytyczną granicę. Rozpoczyna się 

wówczas starzenie i obumieranie tkanek oraz całego organizmu. Telomery są więc 

molekularnymi zegarami, obliczającymi długość życia komórek. Z jednej strony, utrata 

aktywności telomerazy chroni nas przed nowotworami, z drugiej jednak doprowadza do 

starzenia i śmierci. Nowotwory wymagają aktywności telomerazy do rozwoju i przetrwania, 

bowiem są to komórki mające zdolność nieograniczonych podziałów.  

Organizmy bezjądrowe Procaryota nie mają liniowych chromosomów z końcami -

telomerami, lecz koliste cząsteczki DNA. Dzięki temu są nieśmiertelne w sensie 

nieograniczonej zdolności do szybkich podziałów (rozmnażania się). Jednakże wykazują one 

znacznie mniejszą bioróżnorodność i niewiele kierunków rozwoju ewolucyjnego. 

U organizmów eukariotycznych dzięki obecności wolnych końców chromosomów –

telomerów możliwa jest wymiana fragmentów między genomem matczynym i genomem 

ojcowskim, co warunkuje rekombinację genetyczną i różnorodność osobników. 

 

Ogólna struktura kwasów nukleinowych 

 
 Kwasy nukleinowe stanowią około 1% składu organizmu. Są to typowe polimery 

(makromolekuły). Prostszymi składnikami, czyli monomerami są nukleotydy. Nukleotydy są 

to więc monomery, które tworzą długie liniowe struktury zwane polinukleotydami. Z punktu 

widzenia chemicznego nukleotydy należą do estrów nukleozydów z kwasem fosforowym. 

Większość nukleotydów posiada kwas fosforowy w pozycji 5` cukru – pentozy. Wyróżnia się 

rybonukleotydy, zawierające pentozę – rybozę oraz dezoksyrybonukleotydy zawierające 

pentozę 2-dezoksyrybozę (deoksyrybozę). 

Nukleozydy są związkami zasady purynowej lub pirymidynowej i cukru pentozy. Oba 

składniki są połączone wiązaniem beta-N-glikozydowym. Ryboza lub dezoksyryboza 

przyłączone są do azotu N9 puryny lub N3 pirymidyny w postaci laktamowej. 

Z (zasada) + 5C (pięciowęglowy cukier) + P (reszta kwasu fosforowego) → nukleotyd 
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 Do zasad purynowych należą: adenina, czyli 6-aminopuryna, guanina = 2-amino-6-

hydroksypuryna i hipoksantyna = 6-hydroksypuryna. 

 Do zasad pirymidynowych zalicza się: cytozynę = 2-hydroksy-6-aminopirymidyna, 

uracyl = 2,6-dwuhydroksypirymidyna i tyminę = 5-metylouracyl. Spotyka się też 5-

metylocytozynę, a w kiełkach pszenicy 5-hydroksymetylocytozynę. 

 Uracyl występuje w RNA (Ribonucleic Acid), a tymina w DNA (Deoxyribonucleic 

Acid). 

Zasady połączone z rybozą noszą nazwy: 

- cytydyna; 

- adenozyna; 

- guanozyna; 

- urydyna. 

 

Zasady połączone z dezoksyrybozą określa się odpowiednio nazwami: 

- dezoksycytydyna; 

- dezoksyadenozyna; 

- dezoksyguanozyna; 

- dezoksyurydyna. 

 

W tRNA wirusów stwierdzono obecność zasad nietypowych, np. N-metylowych 

pochodnych 6-N-metylo- i 6-N-dwumetyloadeniny, a także nukleozydów, np. 

pseudourydyny. Hipoksantyna w połączeniu z pentozą tworzy nukleozyd – inozynę. 

Nukleozyd wywodzący się z tego związku to inozynomonofosforan IMP. 

 Puryny C5H4N4 to heterocykliczne zasady zbudowane ze skondensowanych ze sobą 

pierścieni: pirymidynowego i imidazolowego9. Warto dodać, że do związków purynowych 

należy nie tylko adenina i guanina, ale niektóre znane alkaloidy, np. teobromina i koffeina. 

Czyste puryny nie występują w świecie roślin i zwierząt, lecz jedynie ich pochodne, np. kwas 

moczowy, ksantyna. 

 Pirymidyna C4H4N2, czyli 1,3-dwuazyna to sześcioczłonowy związek heterocykliczny 

z dwoma atomami azotu. 

 Poszczególne nukleotydy są powiązane ze sobą wiązaniami dwuestrowymi – poprzez 

kwas fosforowy, który jedną grupą –OH łączy się z C 3` cukru jednego nukleotydu, a drugą 

grupą –OH z C5` cukru następnego nukleotydu.  

 Łańcuch główny kwasu nukleinowego stanowią ułożone na przemian cząsteczki 

pentozy i kwasu fosforowego, podczas gdy zasady pozostają na zewnątrz łańcucha. Dzięki 

tego rodzaju wiązaniom łańcuch polinukleotydowy wykazuje polarność. 

 Wg teorii Erwina Chargaffa (1949 r.) wolne nukleotydy występują w określonych 

stosunkach molarnych. Tymina i adenina są w jednakowych ilościach, podobnie jak guanina i 

cytozyna. Zatem T=A i G=C. Innymi słowy, stosunek pirymidynowych zasad do purynowych 

jest równy. Gdy tę teorię sprawdzono, wykazano, ze stosunki te jednak różnią się. Zawartość 

poszczególnych zasad DNA różnych organizmów jest różna, natomiast w różnych tkankach 

jednego organizmu wykazuje stałość. Wyróżnia się DNA typu A-T i typu  G-C (zależnie od 

przewagi). 

 

Struktura DNA 
 

 
9 Imidazol – heterocykliczny pierścień pięcioczłonowy zawierający dwa atomy azotu w położeniach 1, 3. 

Pochodną imidazolu jest m.in. histydyna, pilokarpina, histamina, puryny. 
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 W oparciu o dane Erwina Chargaffa, Maurice`a Wilkinsa i Linus`a Paulinga, James 

Watson i Francis Crick10 w 1953 r. opracowali model DNA w postaci dwóch łańcuchów 

polinukleotydowych skręconych w podwójną spiralę = helisę w stosunku do wspólnej osi 

centralnej. Jak już wspomniano łańcuchy główne utworzone są z pentozy i kwasu 

fosforowego. Natomiast zasady są zwrócone do wnętrza spirali, niczym do cylindra 

utworzonego przez dwa łańcuchy. Zasady te są ułożone prostopadle do osi cylindra, jedna nad 

drugą i oddziałują wzajemnie na siebie za pomocą utworzonych mostków wodorowych i sił 

międzycząsteczkowych van der Waalsa, które stabilizują spiralna strukturę. Dwa zespolone 

łańcuchy mają przeciwną polarność, końcowi 5` jednego łańcucha odpowiada koniec 3` 

drugiego łańcucha i odwrotnie. Oba łańcuchy wzajemnie się dopełniają pod względem składu 

i kolejności występowania zasad. Kolejność zasad w jednym łańcuchu DNA ściśle określa ich 

kolejność w drugim, bowiem na przeciw adeniny musi występować tymina, a na przeciw 

guaniny cytozyna. Adenina jest związana z tyminą dwoma mostkami wodorowymi, a guanina 

z cytozyną – trzema mostkami wodorowymi. Jeżeli w DNA przeważa ilość par G-C to jest on 

bardziej trwały. 

 Komplementarność dwóch łańcuchów DNA stwarza możliwość replikowania 

identycznych kopii cząsteczek DNA. Każdy pojedynczy łańcuch DNA zawiera pełną 

informację o syntezie drugiego, komplementarnego w stosunku do niego łańcucha (jest to 

zasada przynależności, komplementarności zasad).  

 

 

Replikacja DNA 
 

 W 1956 r. Kornberg otrzymał z Escherichia coli enzym – nukleotydylotransferazę 

DNA. Enzym ten wkrótce został nazwany polimerazą Kornberga lub polimerazą DNA I. 

Enzym ten łączy w łańcuch nukleotydy z dużą szybkością: 1000 reszt nukleotydowych na 

minutę. Do jego aktywności potrzebne są jony magnezu, DNA-matryca, dATP, dGTP, dTTP i 

d CTP. W stosunku do matrycy enzym ten nie wykazuje specyficzności. Przy udziale 

polimerazy DNA I zostają odpowiednio utworzone dAMP, dGMP, dCMP i dTMP, 

wydzielony zostaje pirofosforan a w wyniku reakcji powstaje polinukleotyd. Aby zaszła 

polimeryzacja nowego DNA, matryca DNA musi mieć na swoich łańcuchach tzw. wolne 

końce 3`OH. Tylko do tych końców polimeraza DNA może przyłączać nowe 5`-

dezoksyrybonukleotydy. Nukleotydylotransferaza przedłuża łańcuch polinukleotydowy  

w kierunku 5`→ 3`, umieszcza dezoksyrybonukleotydy resztą fosforanową na wolnej grupie 

wodorotlenowej –OH ostatniego z nich, tworząc wiązanie estrowe, wydziela się przy tym Pi 

(pirofosforan). 

 Przed kopiowaniem, podwójna spirala DNA ulega rozkręceniu, a trifosforany 

poszczególnych dezoksyrybonukleotuydów (wymienionych wcześniej) dobudowywane są 

zgodnie z regułą dopełnialności (komplementarności, przynależności) zasad --- drugi łańcuch 

do każdego z pojedynczych łańcuchów pierwotnych. Czyli obok starego łańcucha powstaje 

nowy. Jest to semikonserwatywny (półzachowawczy) mechanizm replikacji DNA. 

Pamiętamy jednak, że polimeraza działa od końca 5` do końca 3`. Co zatem z drugą nicią? 

Przecież łańcuchy podwójnej helisy DNA maja przeciwna polarność. 

 Wieloletnie badania Okazaki dowiodły, ze synteza drugiego łańcucha DNA u 

Eucaryota przebiega w sposób nieciągły. W procesie tym obok poznanej już polimerazy DNA 

uczestniczy helikaza DNA, która czerpie energię z hydrolizy ATP i przemieszcza łańcuch 

DNA względem kompleksu replikacyjnego. Helikaza rozrywa wiązania wodorowe istniejące 

między łańcuchami. Topoizomeraza rozkręca spiralę DNA. Białko destabilizujące utrzymuje 

 
10 Nagroda Nobla w 1962 r. dla Watsona, Cricka i Wilkinsa. 
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oba łańcuchy w pozycji rozdzielonej. Jeden łańcuch DNA jest odtwarzany normalnie, w 

sposób ciągły, zgodnie z kierunkiem rozwidlenia. Drugi łańcuch odtwarzany jest odwrotnie, 

synteza przebiega odwrotnie do rozwidlenia, przy czym uczestniczy tu polimeraza RNA 

(primaza), która syntetyzuje krótkie (10-nukleotydowe) odcinki RNA – primery (startery) dla 

syntezy DNA. Polimeraza DNA III dobudowuje łańcuch DNA do primerów. W ten sposób 

powstają komplementarne do matrycy fragmenty łańcucha DNA, zwane fragmentami 

Okazaki. Primer zostaje następnie usunięty, a fragmenty są łączone w jednolity łańcuch DNA 

za pomocą ligazy DNA. 

 Warto dodać, że replikacja DNA programowana jest zgodna z cyklem życiowym 

komórki i odbywa się ona w fazie S (syntezy), która przechodzi następnie w fazę G2, 

poprzedzającą mitozę (fazę M). W fazie G2 zachodzi reperacja uszkodzonego DNA. 

Replikacja DNA nieprogramowana jest natomiast niezależna od cyklu komórkowego i jej 

głównym celem jest naprawa uszkodzonego DNA. Uszkodzony fragment DNA jest wówczas 

wycinany przez endo- i egzonukleazy. Wg matrycy (drugiego łańcucha DNA), zgodnie z 

mechanizmem komplementarności zostaje odtworzony wycięty odcinek DNA przy udziale 

polimerazy. Powstały odcinek DNA jest następnie wbudowany w miejsce wycięcia przy 

pomocy ligazy DNA. 

 

Struktura RNA. Rybosomy. 
 

 Kwasy rybonukleinowe wykazują mniejszą masę cząsteczkową niż DNA. 

Zlokalizowane są w jądrze i w cytoplazmie. Zamiast tyminy zawierają uracyl. RNA 

występuje z reguły w formie jednoniciowej struktury, jednakże u niektórych wirusów jest on 

dwułańcuchowy. 

 RNA jest zróżnicowany pod względem funkcji i struktury: 

1. rRNA – rybosomalny RNA znajduje się w rybosomach w połączeniu z białkami. 

Stanowi około 80% komórkowego RNA.  

Rybosomy to organelle kuliste, wielkości 15-30 nm, mające charakter 

wieloenzymatycznego kompleksu. Prekursory rybosomów powstają w jąderkach jądra 

komórkowego. Rybosomy aktywnie uczestniczą w syntezie białek (translacja). W 

komórce występują pojedynczo lub tworzą zespoły. Rybosomy osadzone na 

matrycowym RNA noszą nazwę polisomów (=polirybosomów) i są przygotowane do 

translacji (tworzą aparat translacyjny). Ponadto rybosomy często dołączone są do 

mitochondrii, plastydów, jądra i retikulum endoplazmatycznego. Biorąc pod uwagę 

stałą sedymentację11, rybosomy dzielimy na dwie klasy: 

W komórkach Eucaryota występują rybosomy o stałej sedymentacji 80 S 

(Svedbergów), czyli wg nowszych jednostek 8 ps (pikosekunda) 

W komórkach Procaryota występują rybosomy o stałej sedymentacji 70 S (7 ps). 

Rybosom składa się z dwóch podjednostek rybosomalnych: mniejszej i większej. W 

rybosomach 70-Svedbergowych podjednostka mała ma stałą sedymentacji 30 S (3 ps) 

a duża 50 S (5 ps). W rybosomach 80-Svedbergowych mała podjednostka wykazuje 

stałą sedymentację 40 S (4 ps), a duża 60 S (6 ps). Do tworzenia kompleksu dwóch 

podjednostek konieczne jest odpowiednie stężenie magnezu, wapnia, kobaltu i 

manganu w cytozolu. Np. wysokie stężenie Mg2+ prowadzi do powstania dimerów 

rybosomowych czyli parowania się rybosomów (łączą się w pary). 

rRNA zawiera więcej guaniny i cytozyny iż matrycowy kwas rybonukleinowy. 

 
11 Stała sedymentacja to szybkość opadania cząstek podczas ultrawirowania. Zgodnie z prawem Stockesa 

szybkość opadania zależy od masy cząsteczkowej, gęstości środowiska, fazy rozproszonej, przyśpieszenia i 

współczynnika tarcia. 
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2. tRNA – transportujący RNA (transfer RNA, soluble RNA = sRNA) występuje  

w cytoplazmie podstawowej, zbudowany jest z około 75 nukleotydów tworzących 

pojedynczą nić, która układa się w liść koniczyny. Zatem łańcuch RNA formując liść 

koniczyny tworzy odcinki podwójne, powiązane zgodnie z regułą komplementarności 

zasad. W budowie tRNA widnieją charakterystyczne listki (banieczki) utworzone z 7 

nukleotydów, a wśród nich również nukleotydów nietypowych i niesparowanych. 

Pierwsza pętla (banieczka, listek) zawiera dihydrourydynę DHU. Środkowa pętla 

zawiera antykodon, czyli 3 nukleotydy komplementarne do 3 nukleotydów kodonu w 

matrycowym RNA (mRNA). Trzecia pętla zawiera rybotyminę i pseudourydynę psi. 

Pomiędzy listkiem antykodonu a pseudourydyną jest guzek. W pobliżu końca 3` 

istnieje stała sekwencja pCpCpA. Do nukleotydu A przy grupie -OH3` dołączony 

zostaje estrowo odpowiedni aminokwas. Środkowa pętla jest miejscem wiązania 

kodonu mRNA. Istnieje 22 rodzaje tRNA, każdy dla określonego aminokwasu. 

Czynność tRNA polega na rozpoznaniu w kodzie genetycznym określonego tripletu, a 

następnie rozpoznaniu i związaniu odpowiedniego aminokwasu, przynależnego do 

tego trypletu. 

3. mRNA – matrycowy RNA (messenger RNA) został odkryty w 1961 r. przez 

Brennera, Jacoba i Meselsona w bakteriach infekowanych fagiem T4. Jest 

syntetyzowany w jądrze na matrycy DNA w procesie transkrypcji, jako hnRNA 

(heterogenny RNA, wielkocząsteczkowy, jądrowy). hnRNA jest 1-niciowy i owinięty 

na histony. W tej formie jest on przetransportowany do cytoplazmy, gdzie ulega 

obróbce. Dojrzały mRNA zawiera kod genetyczny, który jest odczytywany przez 

tRNA. W procesie translacji odczytywane sekwencje trójek nukleotydowych 

determinują (określają) sekwencję aminokwasów w powstających polipeptydach. 

Stanowi około 3% ogólnego RNA. 

4. hnRNA – heterogenny RNA – wielkocząsteczkowy, jądrowy RNA, prekursor 

mRNA, powstały podczas transkrypcji, zbudowany z 5000-50000 nukleotydów. Po 

wycięciu pętli ulega skróceniu do mRNA. Posiada liczne odcinki niekodujące, 

powtarzające się – introny. Po ich usunięciu pozostają nie powtarzające się i kodujące 

egzony, które łącznie (po scaleniu) dają informację dla syntetyzowanego białka. 

Sekwencja na końcu 5` w mRNA zawiera nietypowy nukleotyd 7-metylo-guanozyno-

5`-trifosforan. Jest to tzw. czapeczka, potrzebna do rozpoczęcia translacji. Na drugim 

końcu znajduje się sekwencja poliA (poliadenylowa), która pełni rolę zegara 

biologicznego, obliczającego ilość wytworzonego białka.  

 

Geny 

 
 W chromosomach znajdują się geny – materialne cząstki dziedziczenia. Gen to 

odcinek DNA kodujący jeden polipeptyd lub jedną strukturalną cząsteczkę RNA. Średnia 

długość genu człowieka wynosi 2000 par zasad, a odległość między zasadami wynosi 0,34 

nm; zatem średnia długość genu wynosi 7  102.  

W genomie człowieka można wyróżnić kilka rodzajów genów: 

1. Geny strukturalne – odcinki DNA, kodujące sekwencję i liczbę aminokwasów w 

polipeptydzie wg zasady: 1 gen = 1 łańcuch polipeptydowy. W genach strukturalnych 

występują na przemian sekwencje nukleotydowe kodujące polipeptyd – egzony, oraz 

sekwencje nukleotydów nie kodujące polipeptydu – introny. Transkrypcji ulegają introny i 

egzony, czego wynikiem jest powstanie heterogennego RNA (hnRNA). Introny ulegają 

wycięciu z hnRNA, a egzony są łączone przy udziale ligazy w matrycowy kwas 

rybonukleinowy mRNA. Geny struktury występują najczęściej w pojedynczych kopiach 

lub w ich niewielkiej liczbie. 
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2. Geny regulatorowe – odcinki DNA, które nie podlegają transkrypcji, ale pełnią w 

stosunku do niej rolę regulacyjną. Te specyficzne odcinki DNA są rozpoznawane przez 

odpowiednie białka regulacyjne. 

3. C-onkogeny, czyli protoonkogeny – są odmianą genów struktury występujące 

pojedynczo lub w niewielkiej liczbie kopii. Są one homologiczne z V-onkogenami 

retrowirusów-RNA. Homologia C- i V-onkogenów polega na występowaniu w nich 

podobnych sekwencji nukleotydowych. Jednakże C-onkogeny złożone są z intronów i 

egzonów, natomiast V-onkogeny posiadają ciągłą sekwencję nukleotydową kodującą 

polipeptydy. C-onkogeny kodują białka o masie cząsteczkowej 20 000 – 200 000, o 

charakterze kinaz. Białka te zlokalizowane są w błonach komórkowych. C-onkogeny 

regulują proliferację i różnicowanie komórek; niestety także odpowiadają za 

nowotworzenie (onkogenezę). Nowotworowa aktywacja C-onkogenów zachodzi 

najczęściej w wyniku mutacji punktowej lub w skutek skrócenia C-onkogenu. Przykładem 

może być mutacja zastępująca parę zasad G-C na parę T-A. W efekcie zmieniony zostaje 

skład aminokwasowy białka, bowiem glicyna zastąpiona jest waliną. To powoduje 

nowotwór pęcherza moczowego. 

4. Geny rRNA i tRNA – odcinki rDNA wg których odbywa się transkrypcja rRNA i tRNA. 

Tutaj nie zachodzi synteza mRNA, a następnie białka (translacja), lecz powstanie  

odpowiedniego rRNA i tRNA. Te geny występują w genomie w wielu kopiach. 

 

Kod genetyczny 
 

Makrocząsteczka DNA składa się z 4 różnych nukleotydów: adenina A, guanina G, 

tymina T i cytozyna C. W matrycowym RNA powstałym w transkrypcji, tyminę T zastępuje 

uracyl U. Gen to określona sekwencja (kolejność) nukleotydów w DNA. Zatem kod 

genetyczny zawarty w DNA i RNA jest 4-znakowy (4-literowy).  

Badania Nirenberga, Matthaei, Ohoa i Khorana wykazały, że jednemu aminokwasowi 

w białku odpowiada trójka nukleotydów, czyli triplet. W cząsteczkach DNA i RNA możliwe 

są 64 triplety, zwane kodonami. Istnieje 20 różnych aminokwasów podstawowych. Kod dla 

białek jest więc 20-literowy. Zatem w stosunku do liczby aminokwasów istnieje nadmiar 

tripletów. Jednakże danemu aminokwasowi w wielu przypadkach odpowiada kilka różnych 

tripletów. Czyli istnieją kodony synonimowe, które najczęściej dwa pierwsze nukleotydy 

mają jednakowe, trzeci nukleotyd (pozycja) ulega zmianie. Zdaniem Cricka najczęściej 

zmienia się nukleotyd 3, rzadziej 1, a najbardziej stabilny jest 2. Spośród 64 kodonów, 3 

(trzy) kodony nie wyznaczają żadnego aminokwasu i powodują przerwanie syntezy 

polipeptydu podczas translacji (faza terminacji). Te głuche, przerywnikowe lub inaczej 

nonsensowne triplety to: UAA, UAG i UGA. 

Kod genetyczny podlega regułom Cricka: 

❖ Każdy aminokwas określony jest specyficzną sekwencją 3 zasad, czyli kodonem; 

kodony mają jednakową wielkość. 

❖ Kod jest bezprzecinkowy, czyli nie wykazuje żadnej interpunkcji za pomocą której 

zagwarantowane byłoby przekazywanie informacji; innymi słowy nie istnieją 

specjalne znaki, które oddzielają jedną trójkę nukleotydową (kodon) od drugiej. 

❖ Kod jest zdegenerowany: tzn. wbudowywanie tych samych aminokwasów do 

rosnącego łańcucha polipeptydowego determinowane (określane) jest różnymi 

kodonami – kodonami synonimowymi. Jest to system ochronny przed drobnymi 

mutacjami. 

❖ Kod jest specyficzny – określony kodon bierze udział tylko we włączaniu jednego 

aminokwasu. 
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❖ Kod jest kolinearny – sekwencja kodonów w genie jest kolinearna z sekwencją 

aminokwasów w tworzonym łańcuchu polipeptydowym lub inaczej mówiąc: 

liniowo odpowiednia z sekwencją aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym. 

❖ Kierunek odczytywania kodu: odczyt DNA i mRNA następuje tylko w jednym 

kierunku. 

❖ Uniwersalność: kod genetyczny u wszystkich organizmów jest jednakowy. 

❖ Aminokwasy: metionina i tryptofan są determinowane przez pojedyncze kodony: 

AUG – metionina, UGG – tryptofan; brak dla nich kodonów synonimowych. 

 

Hipoteza tolerancyjna Cricka 
 

 W 1966 r. Crick wysuną hipotezę tolerancji, która zakłada, że jeden antykodon w 

tRNA może rozpoznawać kilka różnych kodonów synonimowych w mRNA, różniących się w 

3 pozycji. Ponadto w antykodonach mogą występować nietypowe zasady, jak np. inozyna I, 

czy pseudouracyl , wtedy komplementarność wygląda następująco: 

 

antykodon kodon 

U;  A lub G 

I U, A lub C 

 

Dla aminokwasu z 4 różnymi kodonami synonimowymi istnieje w organizmach co 

najmniej dwa różne tRNA z dwoma różnymi antykodonami. Dla aminokwasu leucyny istnieje 

aż 6 różnych tRNA. U ssaków wykazano 80 różnych tRNA. 

Pierwsza i druga zasada (nukleotyd) kodonu jest ściśle komplementarna do zasad 

(nukleotydów) antykodonu (zgodnie z wcześniej podaną zasadą przynależności). 

Przynależność trzeciej zasady nie jest całkowicie określone. Dzięki temu ta sama cząsteczka 

tRNA może odczytywać więcej niż jeden kodon wyznaczający oczywiście ten sam 

aminokwas. 

 

Przepływ informacji genetycznej w komórce 
 

 Informacja genetyczna jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ponadto w 

komórce występuje mechanizm umożliwiający wykorzystanie informacji genetycznej do 

regulacji wszystkich procesów życiowych. Tym mechanizmem jest replikacja, mitoza, 

mejoza, transkrypcja i translacja. 

Transkrypcja 
 

 

 Transkrypcja to przenoszenie, niejako przepisywanie sekwencji 

dezoksyrybonukleotydów DNA na rybonukleotydy mRNA, czyli sekwencję 

rybonukleotydową matrycowego kwasu rybonukleinowego. Dzieje się to wg reguły 

komplementarności zasad z udziałem polimerazy RNA. DNA jest pierwotnym (źródłowym) 

nosicielem informacji o białku, a mRNA – wtórnym nosicielem informacji o białku. Łańcuch 

mRNA odwzorcowuje się na DNA. 

Polimeraza RNA jest DNA zależna. Została odkryta przez Weissa w 1959 r, dlatego w 

niektórych publikacjach (i laboratoriach) określana jest mianem polimerazy Weissa. 

Katalizuje ona wbudowywanie w łańcuch trifosforanów rybonukleozydów (zaktywowanych 

rybonukleotydów). Uwalniany jest przy tym PP czyli pirofosforan Pi.  

Polimeraza RNA  (nukleotydylotransferaza nukleozydotrifosforanów) zbudowana jest z 5 

podjednostek: 2 alfa, beta, beta prim i sigma. Wyróżnia się 3 polimerazy RNA: 
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✓ Polimeraza I – znajduje się w jąderku, uczestniczy w tworzeniu rybosomalnego kwasu 

rybonukleinowego rRNA, nie jest wrażliwa na alfa-amanitynę12. 

✓ Polimeraza II – transkrybuje geny struktury, jest wrażliwa na amanitynę. Występuje w 

chromatynie jądra i w cytoplazmie. 

✓ Polimeraza III – występuje w chromatynie jądra i w cytoplazmie, uczestniczy w tworzeniu 

tRNA i rRNA. 

 

Polimeraza dołącza się do promotora przy węglu 3 na łańcuchu DNA. Podjednostka sigma 

polimerazy inicjuje transkrypcję rozpoznając promotora, czyli sekwencję startową 

transkrybowanego łańcucha DNA. Sekwencja terminalna, dająca sygnał polimerazie o 

zakończeniu transkrypcji nosi nazwę terminatora. Faza wydłużania mRNA, czyli jego 

tworzenia - na podstawie łańcucha DNA - nosi nazwę elongacji. W przypadku genów 

struktury, polimeraza II tworzy długą cząsteczkę heterogenicznego RNA (hnRNA). Łańcuch 

DNA jest transkrybowany łącznie z intronami. W miejscu zakończenia transkrypcji, 

polimeraza wprowadza do RNA 100-200 cząsteczek adeniny (poliadeniny), która jest 

potrzebna do dalszej obróbki hnRNA.  

hnRNA jest otoczona przez białka (informofery). Sekwencje odpowiadające intronom są 

wycinane, a fragmenty – egzony są łączone w mRNA. Introny ulegają nawinięciu na 

cząsteczki snRNP czyli rybonukleoproteiny. 

Matrycowy kwas rybonukleinowy (gotowy) jest transportowany z jądra do cytoplazmy. 

Aktywacja aminokwasów 

 
 Aminokwasy mogą się łączyć ze sobą w peptydy po uprzedniej aktywacji, która 

polega na wzbogaceniu w energię wolnego aminokwasu. Aktywacja odbywa się przy udziale 

ATP i syntetaz amino-acylo-tRNA.  

Każdy aminokwas ma odpowiednią syntetazę. Enzymy te posiadają dwa aktywne centra: do 

jednego z nich przyłącza się amino-acylo-AMP, a do drugiego – specyficzny dla każdego 

aminokwasu tRNA.  

Amino-acylo-tRNA to połączenie tRNA z odpowiednim aminokwasem wiązaniem estrowym 

między C3 (węglem trzecim) rybozy a grupą karboksylową –COOH aminokwasu.  

Transport aminokwasów do aparatu translacyjnego odbywa się przy pomocy tRNA i białek 

cytoszkieletu. 

  

 

Translacja 

 
 Translacja to proces w biosyntezie białka, polegający na przetłumaczeniu 

(przełożeniu) sekwencji nukleotydowej matrycowego kwasu rybonukleinowego mRNA 

(kodu) na sekwencję aminokwasową w tworzonym białku. Proces zachodzi w cytoplazmie i 

wymaga obecności rybosomów, mRNA, energii (związki wysokoenergetyczne, np. ATP, 

GTP), aktywnych aminokwasów połączonych z tRNA oraz faktorów. Obejmuje 3 etapy: 

inicjację, elongację i terminację. 

❑ Inicjacja – rybosomy ulegają zdysocjowaniu na dwie podjednostki rybosomalne: u 

Eucaryota na małą 40 S i dużą 60 S, u Procaryota 30 S i 50 S. Przy udziale jonów 

magnezu Mg2+ i IF 1 (faktor inicjujący 1), mRNA zostaje przyłączony do małej 

podjednostki rybosomalnej. Zgodnie z tezą Bretschera punktem startowym translacji 

 
12 Amanityna – grupa związków polipeptydowych (oktapeptyd cykliczny) występująca w Amanita phalloides 

czyli w muchomorze sromotnikowym. Silnie toksyczna. Wykorzystywana w technice biochemicznej. 
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jest przyłączenie zaktywowanej metioniny (AUG) – metionylo-tRNA (Met.-tRNA). 

Związany zostaje także GTP (guanozynotrifosforan). Energia pochodzi z ATP. Wg 

Bretschera mała podjednostka rybosomalna zanim zwiąże mRNA łączy się z 

metionylo-tRNA. Dopiero potem, przy udziale energii z ATP i IF 2-5 zostaje 

przyłączony mRNA.  W związku z tym metionina jest niesiona na dwóch różnych 

tRNA przy udziale syntetazy: metionylo-tRNAFront i metionylo-tRNAMiddle. Met.-

tRNA-Middle wbudowuje metioninę wewnątrz łańcucha polipeptydowego, czyli gdy 

aparat translacyjny jest kompletny i aminokwas ten rzeczywiście wchodzi w skład 

tworzonego białka. Natomiast Met.-tRNA-Front będzie zgodnie z tezą Bretschera – 

punktem startowym biosyntezy białka, nawet tego białka, które nie zawiera w swym 

składzie metioniny. Do kompleksu inicjującego przyłączeniu ulega duża podjednostka 

rybosomalna, co tworzy pełny aparat translacyjny (energia pochodzi z wcześniej 

przyłączonego GTP!). W aparacie tym można wyróżnić centrum peptydylowe P i 

centrum akceptorowe A. Przyłączenie dużej podjednostki wymaga obecności IF 2 oraz 

jonów magnezu. Pierwszy aminokwas (metionina) znajdzie się wówczas w centrum 

peptydylowym P, jest to jednak wyjątek, gdyż nowo przyłączone aminokwasy lokują 

się najpierw w centrum akceptorowym, czyli w miejscu amino-acylowym A. Gdy do 

centrum akceptorowego zostanie przyjęty nowy (drugi) amino-acylo-tRNA, wówczas 

następuje powstanie dipeptydu, wytworzenie wiązania peptydowego między grupą  

–COOH a grupą aminową -NH2 następnego aminokwasu. 

❑ Elongacja – kolejno przyłączone aminokwasy są determinowane (określone) przez 

kodon w mRNA, który zgodnie z regułą komplementarności rozpoznaje antykodon 

tRNA, niosący aminokwas aktywny. Energia pobierana do tego procesu pochodzi z 

GTP: GTP → GDP (guanozynodifosforan) + Pi (pirofosforan). P Uczestniczy w tym 

elongation factor EF 1. Transpeptydaza przenosi acyl13 pierwszego aminokwasu na 

grupę NH2 aminokwasu umiejscowionego w centrum akceptorowym, z udziałem GTP 

i EF 2. Odczepieniu ulega pierwszy tRNA. Tak powstały peptyd wraz z 

przytrzymującym go tRNA przesuwa się do centrum peptydylowego, co jest 

spowodowane skurczem rybosomu i przesunięciem się matrycy - mRNA (rybosom nie 

przeskakuje po mRNA!). Wolny akceptor aparatu translacyjnego znów wiąże amino-

acylo-tRNA odpowiedni do tripletu mRNA. Zatem elongacja to kolejne przyłączanie 

aminokwasów do tworzonego polipeptydu. 

❑ Terminacja – w centrum A pojawia się trójka nonsensowna, np. UAA, polipeptyd w 

centrum P zostaje przesunięty nie uzyskawszy akceptora – aminokwasu w centrum A 

– ulega więc odczepieniu od aparatu translacyjnego. Przy udziale TF (termination 

factor) i energii z GTP następuje rozpad aparatu i uwolnienie polipeptydu. Białko 

wytworzone w translacji posiada strukturę I-rzędową. 

 

Obróbka potranslacyjna białka 

 
 Powstałe białko w translacji ulega rozmaitym modyfikacjom. Uzyskuje w ten sposób 

strukturę II, III i IV-rzędową. Niektóre aminokwasy są wycinane, łańcuch polipeptydowy 

ulega w różnym stopniu fałdowaniu lub spiralizacji, dodawane są do niego składniki 

niebiałkowe (np. metale, cukrowce, tłuszczowce) oraz łańcuchy boczne. Wiadomo przecież, 

że wiele białek (np. hemoglobina, kalmodulina, insulina) zbudowana jest z kilku 

podjednostek (łańcuchów polipeptydowych). 

 

 
13 Acyl -  ugrupowanie chemiczne powstałe przez odjęcie grupy –OH od kwasu karboksylowego (grupy 

karboksylowej):  -C=O; dla przypomnienia: formyl HCO; acetyl –CH3CO; benzoil C6H5CO. 
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Hipoteza Jacoba i Monoda. Koncepcja Brittena i Davidsona 

 
 Wg hipotezy Jacoba i Monoda, za jakość i ilość produkowanych przez komórkę 

białek, w tym enzymów, odpowiadają dwa rodzaje genów. O jakości produkowanego białka 

decydują geny strukturalne, a o jego ilości – geny regulatorowe.  

 Produktem genu strukturalnego jest mRNA, powstały poprzez transkrypcję. 

Matrycowy kwas rybonukleinowy mRNA po opuszczeniu jądra zostaje odczytany w 

translacji i powstają odpowiednie białka. Po utworzeniu polipeptydu mRNA ulega 

zniszczeniu, unieczynnieniu, chociaż u Eucaryota nie zawsze mRNA jest niszczone. W 

retikulocytach mRNA jest długo w użytku (dla syntezy hemoglobiny). 

 Zatem gen strukturalny to odcinek DNA odpowiedzialny za syntezę mRNA, co w 

konsekwencji oznacza syntezę jednego kompletnego łańcucha polipeptydowego.  

W przypadku hemoglobiny, konieczne jest istnienie dwóch genów strukturalnych, bowiem 

białko to zbudowane jest z dwóch łańcuchów polipeptydowych: alfa i beta.  

1 gen strukturalny → 1 łańcuch polipeptydowy 

 O rozpoczęciu syntezy mRNA przez gen strukturalny decyduje specyficzny odcinek 

DNA, zwany genem operatorem. Operator jest jedynie starterem i nie ulega transkrypcji. 

Jeden operator może być starterem dla kilku genów strukturalnych w następujących 

przypadkach: 

1. Kompletna cząsteczka białka zbudowana jest z kilku podjednostek elementarnych. 

Aby złożyć całe białko - konieczne są produkty kilku genów. Geny kodujące 

polipeptydy jednostkowe dla jednego białka mogą być pod kontrolą wspólnego 

operatora. 

2. Proces biochemiczny jest katalizowany ściśle powiązanymi (czynnościowo) i 

zależnymi od siebie enzymami. Wspólny operator zawiaduje genami kilkoma genami 

struktury, kodującymi powiązane funkcjonalnie (metabolicznie) enzymy, np. gen 

strukturalny beta-galaktozydazy (hydrolizuje laktozę do galaktozy i glukozy) znajduje 

się obok genu strukturalnego permeazy. Permeaza jest niezbędna do wchłaniania 

laktozy przez komórkę. 

 

Zespół w składzie: gen operator + gen (-y) strukturalny (-e) nazywa się 

operonem. 

Operon odpowiedzialny jest za jakość (skład aminokwasowy) syntetyzowanego białka. Dla 

każdego operonu istnieje w chromosomie odpowiedni gen regulator, kontrolujący 

funkcjonowanie operonu. 

Gen regulator produkuje represor – czynnik odwracalnie wiążący się z operatorem. 

Gdy represor zwiąże się z genem operatorem następuje zahamowanie transkrypcji w 

operonie. Działanie represora zależy od obecności związków chemicznych – efektorów. 

Efektory to związki chemiczne niskocząsteczkowe o właściwościach czynników 

allosterycznych. 

Badania Gilberta i Müllera-Hilla dowiodły, ze represor ma strukturę białkową. 

Wyizolowali go badając operon laktozowy u Escherichia coli. Przy braku efektora - induktora 

w środowisku, represor jest związany z operatorem. Po dodaniu induktora do środowiska, 

represor wiązał się z nim, odblokowując operatora. W przypadku operonu laktozowego 

efektorem-induktorem jest laktoza. Geny strukturalne ulegają wówczas uczynnieniu, czego 

efektem są enzymy. Laktoza wzbudza więc syntezę enzymów. Organizm nie traci energię na 

syntezę enzymów w razie braku dla nich substratów – laktozy. Galaktozydaza (dawniej 

laktaza) jest więc enzymem adaptacyjnym (aktywnym i obecnym w razie istnienia substratów 

w środowisku). 
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Hipoteza Jacoba i Monoda odnosi się do regulacji aktywności komórek 

prokaryotycznych (bakterie). Organizmy wyższe (eucaryotyczne) produkują znacznie więcej 

różnorodnych enzymów; zatem regulacja aktywności komórek jest bardziej złożona. U 

Eucaryota brak represora.  

Regulacja genetyczna metabolizmu komórek jądrowych odbywa się prawdopodobnie 

zgodnie z hipotezą Brittena i Davidsona (1967 r.). 

Odpowiednikiem genu struktury jest producer gen. W producer gen zawarta jest 

informacja genetyczna i odbywa się transkrypcja RNA wszystkich rodzajów. 

Obok producer gen znajduje się receptor gen, który powoduje rozpoczęcie transkrypcji 

przez producer gen. Receptor gen jest odpowiednikiem operatora w hipotezie Jacoba-

Monoda. 

Część regulatorowa składa się z dwóch genów: sensor gen i integrator gen. 

Sensor gen to odcinek DNA wykazujący swoista wrażliwość na induktory: substancje 

hormonalne. Aktywacja sensor genu uczynnia integrator gen, który spełnia funkcję 

wykonawczą wobec producer gen. W hipotezie Brittena-Davidsona łącznikiem między 

producer genami a częścią regulatorową jest activator RNA (u bakterii jest to represor 

białkowy). Activator RNA produkowany jest przez integrator gen i komplementarnie wiążę 

się z DNA receptor genu. Gdy activator RNA zwiążę się z receptor genem wówczas następuje 

wzbudzenie transkrypcji w producer genie. Dzięki obecności sensor genów, komórka jest 

wrażliwa na sygnały chemiczne ze środowiska (cAMP, hormony sterydowe). Aktywacja 

receptor genu jest niezbędna do rozpoczęcia transkrypcji producer genów i w następstwie 

syntezy enzymów. 

 

Geny nakładające się 

 
U wirusów można spotkać się z procesem nakładania się genów, czyli wykorzystania 

tej samej sekwencji nukleotydów do kodowania kilku łańcuchów polipeptydowych. 

Odczytywanie zapisu dla dwóch różnych polipeptydów rozpoczyna się w miejscach 

przesuniętych o 1 nukleotyd. Dzięki temu te same nukleotydy kodują różne aminokwasy w 

odmiennych jakościowo łańcuchach polipeptydowych. Pozwala to na maksymalne 

wykorzystanie małego genomu. 

 

Allele – pojęcie 

 
 Allele to geny zajmujące to samo miejsce 9locus) w chromosomach homologicznych, 

czyli geny zlokalizowane naprzeciwko siebie. Podczas mejozy są rozdzielone wskutek 

przejścia do komórek płciowych (genom – monoploidalny zespół chromosomów zawiera 

tylko 1 gen z pary allelicznej). Determinują przeciwstawne cechy organizmu. 

 

Allele wielokrotne i grupy krwi. Konflikt serologiczny 

 
 Allele wielokrotne to geny wywołujące różne cechy. Zajmują takie samo locus 

(miejsce) w chromosomach homologicznych ulegając często mutacji (powstają wówczas tzw. 

serie). Między allelami wielokrotnymi rzadko dochodzi do crossing-over. Wywołują one 

wiele różnych cech, np. barwę oczu u muszki owocowej. W czasie mejozy do gamet 

przechodzi po 1 allelu z każdej pary. Jeżeli w populacji zaszły różne mutacje tego samego 

genu powstałe w ten sposób allele nazywa się allelami wielokrotnymi. Z allelami 

wielokrotnymi związane jest zróżnicowanie serologiczne populacji ludzkiej. 
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Zróżnicowanie serologiczne ludzi uwarunkowane jest istnieniem różnych antygenów w 

komórkach krwi, zwłaszcza erytrocytów. Obecnie znamy 50 różnych antygenów 

wchodzących w skład 20 układów grupowych krwi. Największe znaczenie ma układ ABO i 

Rh, czyli A, B, AB i O uwarunkowane obecnością alleli wielokrotnych genu I (IA, IB, i), w 

których „i” jest recesywny w stosunku do pozostałych i nie produkuje antygenów. Gen IA 

oraz IB działają niezależnie od siebie i każdy z nich produkuje swoisty aglutynogen. W 

surowicy krwi są obecne aglutyniny = przeciwciała alfa i beta przeciwko aglutynogenom nie 

występującym w krwinkach danego osobnika. Wprowadzenie krwi osobnika z grupą A 

osobnikowi z grupą B lub O powoduje zlepianie się krwinek dawcy i w rezultacie śmierć 

biorcy.  

Genotypy: IA IA; IA i – dają grupę A, w erytrocytach występuje aglutynogen A; w 

surowicy są aglutyniny beta. Ten człowiek nie może być dawcą dla grupy B lub O, ale może 

być biorcą krwi grupy A. 

Genotypy: IB IB; IB – dają grupę B; w erytrocytach występuje aglutynogen B; w surowicy 

są aglutyniny alfa. Ten człowiek nie może być dawcą dla grup A oraz O. Może być biorcą 

grupy B. 

Genotyp IA IB - daje grupę AB. Osobniki z grupą AB mają w erytrocytach aglutynogeny A 

i B; brak aglutynin w surowicy. Może być biorcą grup AB, A, B. Dawca dla grupy AB. 

Genotyp: i i – daje grupę O; brak aglutynogenów w erytrocytach; w surowicy są 

aglutyniny alfa i beta. Może być biorcą grupy O i dawcą dla grupy O. 

 

 Układ Rh. Przeciwciała w stosunku do antygenów układu Rh nie są naturalnymi 

przeciwciałami, lecz odpornościowymi, powstającymi w czasie ciąży i w przebiegu 

przetoczenia krwi o przeciwstawnych cechach Rh. Układ Rh zawiera 6 antygenów C, D, E, c, 

d, e. Istnieją 3 pary genów allelicznych: Cc, Dd, Ee, które tworzą zespoły genowe złożone z 3 

cech, możliwych jest więc 8 kombinacji o różnej częstości występowania w populacji: cde 

40%, CDe 39,4%, cDE 15%, cDe 3,2%, Cde 2%, cdE 0,1%, CdE i CDE – mniej niż 0,1%. 

Każdy człowiek ma 2 z wymienionych 3-genowych kompleksów: jeden pochodzi od matki, 

drugi od ojca. 

Wykluczenie ojcostwa w układzie Rh:  

1. cechy układu Rh: C, c, D, d E, e (w obrębie układu CDe wyróżnia się jeszcze gen 

Cw) nie wystąpią u dziecka, jeżeli nie było ich u domniemanego ojca lub u matki. 

2. Mężczyzna o cechach CC lub CwC nie może być ojcem dziecka grupy cc; 

pozwany cc nie może być ojcem dziecka CC (CwC); pozwany Cwc nie może być 

ojcem dziecka CC; pozwany CC nie może być ojcem dziecka Cwc; pozwany EE 

nie może być ojcem dziecka ee; pozwany ee nie może być ojcem dziecka EE. 

 

Niezgodność antygenowa między matką i płodem to konflikt serologiczny. Antygen 

Rh występuje w erytrocytach. Odkryto go u małpy Macaca rhesus. Anty-Rh powstają po 

zmieszaniu krwi z czynnikiem i bez czynnika. Aglutynina anty-Rh+ powstaje także gdy 

matka jest Rh- a ojciec Rh+ (cecha dominująca) i dojdzie do ciąży. Gen recesywny czynnika 

przechodzi do zygoty; matka uczula się na ten czynnik i wytwarza przeciwciała anty-Rh+, 

które niszczą krwinki płodu.  

 

Podsumowanie. Populacja człowieka jest zróżnicowana serologicznie na skutek 

występowania różnych antygenów w erytrocytach. Podstawowe znaczenie ma układ ABO i 

układ Rh. W erytrocytach występują dwa aglutynogeny (antygeny) A i B oraz skierowane 

przeciwko nim izoaglutyniny alfa i beta (w surowicy). Krew grupy A zawiera aglutynogen A 

(antygen A) i izoaglutyninę beta. Krew grupy B zawiera aglutynogen B (antygen B) i 

izoaglutyninę alfa. We krwi AB zawarte są dwa aglutynogeny A i B (antygen A i B), nie 
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występują więc żadne izoaglutyniny. Krew O zawiera obie izoaglutyniny: alfa i beta, brak w 

niej natomiast aglutynogenów (antygenów). Zatem surowica nie zawiera izoaglutynin 

skierowanych przeciwko własnym krwinkom. Jeżeli osobnikowi mającemu grupę A podamy 

donaczyniowo krew grupy B to nastąpi zlepienie krwinek. Przetoczenie krwi O osobnikowi z 

krwią AB doprowadzi do aglutynacji krwinek biorcy, zgodnie z logiczną zasadą. Osobnikowi 

z grupą O można  przetoczyć tylko krew grupy O. Dawne wyróżnianie uniwersalnych 

dawców (z grupą O) było błędne. 

W układzie Rh osoby zawierające antygen D określane są jako Rh+. 85% ludzi rasy 

białej ma taki antygen we krwi. Jeżeli płód zawiera krew Rh+, a matka Rh- wówczas w jej 

krwi powstają aglutyniny anty-Rh przenikające do krwi płodu. Powoduje to uszkodzenie 

krwinek płodu oraz poważne patologie (hemoliza lub zlepienie krwinek, obrzęki, żółtaczka), a 

nawet śmierć. 

 

Dziedziczenie cech układu grupowego ABO 

Rodzice mają grupę: Dzieci – możliwości odziedziczenia 

ABXAB A, B, AB 

ABXB A, B, AB 

ABXA A, B, AB 

BXB O, B 

AXB A, B, AB, O 

AXA A, O 

OXAB A lub B 

OXA A, O 

OXB O, B 

OXO O 

 

Wykluczenie ojcostwa:  

1. Dziecko posiada dominujące cechy A1, A2 i B, które nie istnieją u domniemanego ojca 

ani u matki. Wyjątek stanowi grupa A2 będąca recesywna w stosunku do grupy A1. Może 

ona wystąpić u dziecka, jeśli mężczyzna lub matka maja grupę A1 (oboje to heterozygoty 

A1, A2 lub krzyżówka A1A2xA1O). 

2. Pozwany mężczyzna ma grupę O, zatem nie może być ojcem dziecka grupy A1B lub 

A2B. 

3. Pozwany mężczyzna grupy A1B oraz A2B nie może być ojcem dziecka grupy O. 

 

Geny plejotropowe 

 
 U roślin i zwierząt wyróżnić można geny polifeniczne, czyli plejotropowe, które 

zapewniają korelacje (zależności) między różnymi cechami. Jeden gen plejotropowy wpływa 

na co najmniej 2 różne cechy organizmu pozornie nie powiązane ze sobą. Efekt działania 

genów plejotropowych określa się mianem polifenii lub plejotropii. Obserwuje się plejotropię 

pozorną i plejotropię właściwą. Przy polifenii pozornej gen wpływa na daną cechę ujemnie 

osłabiając tym samym żywotność organizmu. Polifenia ma ścisły związek ze zjawiskiem 

sprzężenia genów.  Przykłady: błękitnosrebrzyste umaszczenie norek skorelowane jest z ich 

łagodnym usposobieniem; skąpe i łamliwe upierzenie drobiu jest skorelowane z obniżoną 

płodnością, z większym apetytem i z podwyższonym tętnem;  czerwona barwa kwiatów 

łubinu żółtego skorelowana jest z brunatną barwą nasion. 
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Geny polimeryczne 

 
Geny polimeryczne, czyli poligeny to materialne cząstki – jednostki dziedziczenia 

należące do różnych par allelicznych (allelomorficznych), działające w kierunku wytworzenia 

jednej określonej cechy. Poligeny wpływają na wytworzenie cech ilościowych, czyli takich, 

które można zmierzyć lub zważyć. Są to geny o niewielkich momentach indywidualnych. 

Odkrył je w 1909 r. szwedzki genetyk Nillson-Ehle.  

Nillson-Ehle krzyżował różne odmiany Triticum aestivum: odmianę o kłosach i 

ziarniakach białych z genotypem a1a1a2a2 z odmianą o kłosach i ziarniakach czerwonych z 

genotypem A1A1A2A2. Osobniki pokolenia F1 miały genotyp A1a1A2a2 i kłosy oraz 

ziarniaki różowe. Tworzyły one 4 typy gamet: A1A2, a1A2, A1a2, a1a2. Z tych gamet 

powstały osobniki zabarwione czerwono w 15 różnych kombinacjach, od jasno- do 

ciemnoczerwonych, a także 1 osobnik o ziarniakach i kłosach białych. Dokładny stosunek 

osobników jest następujący 1:4:6:4:1, czyli: 

- 1 osobnik o 4 cechach dominujących A1A1A2A2; kłos czerwony; 

- 4 osobniki o 3 cechach dominujących i 1 cesze recesywnej: A1a1A2A2; kłos 

jasnoczerwony; 

- 6 osobników o 2 cechach recesywnych i 2 cechach dominujących A1a1A2a2; kłos 

różowy; 

- 4 osobniki o 3 cechach recesywnych i 1 cesze dominującej: A1a1a2a2; kłos jasnoróżowy; 

- 1 osobnik o 4 cechach recesywnych: a1a1a2a2; kłos biały. 

 

Relacje otrzymanych osobników, czyli stosunki rozszczepień można przedstawić w formie 

trójkąta Pascala; pod warunkiem jednak, ze znamy liczbę par genów rozpatrywanych i sumę 

osobników: 

1:2:1 

1:4:6:4:1 

1:6:15:20:15:6:1 

trójkąt Pascala 

 

Jeżeli skrzyżujemy osobniki o cechach wyrażonych pośrednio, to w pokoleniu F1 

uzyskamy osobniki podobne do wyjściowych, a w F2 osobniki zabarwione i białe. Dojdzie do 

przewyższenia typów rodzicielskich pod względem wyrażonych cech. Takie zjawisko nosi 

nazwę transgresji. Poligeny kumulują wówczas swoje działanie (geny kumulatywne). 

Inaczej jest w przypadku skrzyżowania gatunku Capsella bursa-pastoris o owocach 

trójkątnych z gatunkiem Bursa heggerii o owocach wrzecionowatych. W F1 uzyskamy 

osobniki o owocach trójkątnych, a w F2 nastąpi rozszczepienie w stosunku 15:1. Jeden 

osobnik będzie miał owoce wrzecionowate, a 15 osobników owoce trójkątne. Ten typ 

dziedziczenia jest uwarunkowany przez poligeny niekumulatywne. Owoce wrzecionowate 

występują u genotypu złożonego z genów recesywnych. Wystarczy aby był 1 gen dominujący 

aby wystąpił owoc trójkątny. 

Transgresja może być dodatnia – jeżeli cecha jest lepiej wyrażona niż u jednego z 

rodziców lub ujemna – jeżeli cecha jest słabiej wyrażona niż u jednego z rodziców. 

 

Dziedziczenie płci 

 
Zwierzęta i rośliny wyższe dziedziczą płeć zgodnie z I prawem Mendla. W wyniku 

segregacji genów powstają dwojakiego rodzaju gamety w stosunku 1:1. Podobne stosunki 

zachodzą przy krzyżowaniu heterozygot z recesywną homozygotą.  
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U człowieka i muszki owocowej występują różne chromosomy płci – 

heterochromosomy (allosomy). Wszystkie pozostałe to autosomy. Muszka ma 4 pary 

chromosomów, w tym 3 autosomów i 1 heterochromosomów. Wszystkie chromosomy z 

wyjątkiem heterochromosomów są pod względem morfologicznym do siebie podobne i 

stanowią pary homologiczne. Chromosomy płci często różnią się między sobą kształtem, 

mimo, że należą do jednej pary. W mejozie powstaje 50% gamet z chromosomem X i 50% 

gamet z chromosomem Y. Płeć u człowieka determinuje się z chwilą zapłodnienia. Osobniki 

żeńskie mają 22 autosomy i 2 allosomy żeńskie X (para XX + 22 pary autosomów = 23 pary 

chromosomów). Chromosomy X pod względem kształtu są do siebie podobne. U osobników 

męskich oprócz 22 par autosomów występuje 1 para heterochromosomów. Jeden pochodzi od 

matki – X, a drugi od ojca – Y. Chromosom X jest o połowę dłuższy od chromosomu Y. Oba 

tworzą biwalent heteromorficzny. Osobniki żeńskie tworzą gamety jednorodne i są 

homozygotyczne, a osobniki męskie tworzą dwojakiego rodzaju gamety (heterozygotyczne).  

U kur jest odwrotnie: osobniki męskie mają chromosomy XX i są homozygotyczne; 

żeńskie zaś zawierają chromosomy XY i są heterozygotyczne. 

 

Ciałko Baara i hipoteza Mary Lyon 

 
W komórkach samic (i kobiet) występuje grudka chromatyny płciowej, zwana 

ciałkiem Baara (Murray Baar odkrył je w 1949 r.). Zlokalizowana jest ona najczęściej w 

pobliżu blaszki wewnętrznej otoczki jądrowej. U samców nie występuje. W 1961 r. Mary 

Lyon stwierdziła, że ciałko Baara to jeden z nieczynnych chromosomów X. W komórkach 

somatycznych jeden z chromosomów X (proces losowy) ulega inaktywacji i nie podlega 

transkrypcji. Zatem stężenie produktów chromosomu X u kobiet i u mężczyzn (również 

zawierających chromosom X) jest równe. Z tego względu, że inaktywacja chromosomu X 

odbywa się przypadkowo, jedne komórki kobiety zawierają aktywny chromosom X od ojca, a 

inne aktywny chromosom X od matki. Podczas mitozy unieczynniony chromosom X ulega 

replikacji z opóźnieniem. 

 

Dziedziczenie sprzężone z allosomami 

 
Cecha sprzężona z płcią to właściwość determinowana przez gen zlokalizowany na 

chromosomie Y lub X. Cechy określane przez geny chromosomu Y podlegają tzw. 

dziedziczeniu holandrycznemu. Przykładem może być dziedziczenie czynników TDF 

determinujących jądra (testis). Czynniki TDF są przekazywane wyłącznie synom w 

chromosomie Y.  

W przypadku chromosomu X dziedziczenie cech sprzężonych z płcią może być 

recesywne lub dominujące. Tą drogą odziedzicza się wiele chorób. 

Dystrofia mięśniowa Duchene`a to choroba przekazywana w genie zlokalizowanym 

na chromosomie X. Jest to cecha recesywna. Tylko chłopcy są chorzy. Kobiety są 

nosicielkami. Zdrowy mężczyzna nie przekazuje choroby. Gdy matka jest nosicielką, a ojciec 

zdrowy wówczas połowa synów będzie chora, a połowa córek stanie się nosicielkami. U 

nosicielek choroba nie daje pełnych objawów klinicznych, bowiem zawierają dwa 

chromosomy X i ten zmutowany ulega inaktywacji w komórkach somatycznych (lyonizacja – 

patrz hipoteza Lyon). Obserwuje się jedynie podwyższone stężenie kinazy kreatynowej. U 

chłopców natomiast choroba ma przebieg pełnoobjawowy i polega na postępującym 

osłabieniu mięśni oraz zaniku zdolności poruszania się. Większość dzieci umiera przed 20 

rokiem życia. Do chorób recesywnych sprzężonych z chromosomem X należą również: 
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daltonizm, hemofilia, rybia łuska, dystrofia mięśniowa Beckera, niedobór dehydrogenazy 

glukozo-6-fosforanowej. 

Krwawiączka = hemofilia. Gen kodujący czynnik VIII potrzebny do krzepnięcia 

krwi jest zlokalizowany w chromosomie X. Allel h jest recesywny w stosunku do 

dominującego allelu H. Przypomnijmy, że kobieta posiada 2 chromosomy X, a mężczyzna 1 

chromosom X. Jeżeli dokonamy krzyżówki kobiety z genotypem HH z mężczyzną o 

genotypie h- to synowie uzyskają genotyp H- a córki Hh. Córki staną się nosicielkami 

choroby i połowa ich synów będzie miała hemofilię. Kobiety homozygotyczne hh mogą się 

urodzić w małżeństwie, gdzie matka jest heterozygotą Hh, a ojciec jest hemofilikiem h-. 

Do chorób dominujących dziedziczonych z chromosomem X należą: zespól Blocha 

i Sulzbergera,  hipofosfatemia (krzywica oporna na wit. D), grupa krwi Xg, zespół Retta. W 

przypadku zespołu Retta (objawy to drgawki, nawyk ruchowy „mycia rąk”, upośledzenie 

umysłowe) cecha jest letalna dla mężczyzn. Zespól Blocha objawia się zanikiem pigmentu w 

skórze i w oku, upośledzeniem umysłowym, wyłysieniem, skórną wysypką pęcherzykową, 

wypadaniem zębów. Jest to cecha dominująca śmiertelna dla mężczyzn. 

 

 

Rekombinacja genetyczna i sprzężenie genów raz jeszcze. 

Crossing over. Plazmidy 

 
 Rekombinacja genetyczna to proces, w wyniku którego powstają nowe układy genów, 

a więc nowe genotypy. 

 Niektóre cechy dziedziczą się niezgodnie z II prawem Mendla. Chromosomy są 

przekazywane z pokolenia na pokolenie w postaci określonej całości (kompleksu). 

Chromosomy są siedliskiem genów, zatem w 1 chromosomie znajduje się bardzo dużo 

genów. W procesach podziałowych komórki i zapłodnienia chromosomy są przekazywane z 

jednej komórki do drugiej, z jednej generacji do drugiej. Zatem geny zawarte w 1 

chromosomie dziedziczą się razem, są ze sobą sprzężone. Cechy dziedziczą się w pewnych 

grupach, których jest tyle ile jest par chromosomów. Cech sprzężonych jest tyle ile 

chromosomów zawiera genom (n) w komórkach płciowych. Sprzężenie genów to łączne 

przekazywanie genów i warunkowanych przez nie cech, zlokalizowanych w tym samym 

chromosomie.  

II prawo Mendla dotyczy genów znajdujących się na różnych chromosomach 

homologicznych, dziedziczących się niezależnie od siebie, a więc zgodnie z tym prawem. 

Jeżeli geny znajdują się na chromosomach płci, wówczas określone cechy dziedziczą się 

razem z płcią; czyli sprzężenie z płcią to sprzężenie genów zlokalizowanych w 

chromosomach płciowych X i Y. Termin gen sprzężony z płcią odnosi się jednak zwykle do 

genów zlokalizowanych w chromosomach X. Cechy warunkowane przez takie geny noszą 

nazwę cech sprzężonych z płcią, o czym wspominaliśmy wcześniej.. Wykazują 

charakterystyczny sposób dziedziczenia, zależny od kierunku krzyżowania. 

Barwa oka muszki owocowej zależy od genu zlokalizowanego w chromosomie X, a 

występującego w formie 2 alleli, z których allel białej barwy w jest recesywny w stosunku do 

allelu barwy czerwonej W. Chromosom Y nie zawiera tego genu. Barwa oka zależy od 

kierunku krzyżowania. Jeżeli skrzyżujemy czerwonooką samicę z białookim samcem to w 

potomstwie otrzymamy wszystkie osobniki czerwonookie. Jeżeli skrzyżujemy białooką 

samicę z czerwookim samcem otrzymamy w potomstwie: samce białookie i samice 

czerwonookie: 

I wariant 

P: ♀ WW czerwonooka x ♂ w- białooki 
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F1: ♀♀Ww czerwonooka; ♂♂W- czerwonooki (XY) 

F2: ♀Ww czerwonooka, WW czerwonooka; ♂W- czerwonooki, w- białooki 

II wariant 

P: ♀ ww białooka x ♂ W- czerwonooki 

F1: ♀ Ww czerwonooka; ♂ w- białooki 

F2: ♀ ww białooka, Ww czerwonooka; ♂ w- białooki, W- czerwonooki 

 

Tomasz Morgan dowiódł, że u muszki owocowej cechy sprzężone z płcią (zabarwienie 

ciała, barwa oczu) dziedziczą się na krzyż; geny matki otrzymują synowie, a ojca – córki. 

Podczas mejozy między chromosomami homologicznymi, a właściwie chromatydami 

zachodzi proces wymiany odcinków – crossing over. W stadium diplotenu chromosomy 

homologiczne rozchodzą się i tworzą się między nimi przerwy. Jedynie w kilku miejscach SA 

one połączone ze sobą. Te miejsca to chiazmy, czyli punkty skrzyżowania chromatyd. 

Chiazmy przesuwają się ze środkowych odcinków ku końcom chromosomów. Następuje 

proces zwany terminalizacją chiazm. W chiazmach zachodzi proces wymiany chromatyd 

między chromosomami homologicznymi, czyli wspomniany crossing over. 

Crossing over przerywa grupy sprzężeń i powstają nowe kombinacje cech, czyli zachodzi 

wymiana materiału genetycznego. Obecnie panuje teoria mechanistyczna crossing over: 

pękanie i ponowne łączenie się chromatyd. Geny położone blisko siebie są silnie sprzężone i 

rzadko rozdzielają się w crossing over, natomiast geny leżące daleko od siebie są słabiej 

sprzężone i częściej ulegają wymianie. Częstotliwość wymiany genów jest wprost 

proporcjonalna do ich odległości. Im większa jest odległość, tym większa jest częstotliwość 

wymiany, im odległość mniejsza, tym częstotliwość wymiany jest mniejsza. Procent wymiany 

między poszczególnymi genami jest stały. Odległość między genami w chromosomach jest 

mierzona w jednostkach Morgana (morgany). Jeżeli wymiana między genami wynosi 1% to 

odpowiada to jednemu morganowi.  

Wymiana materiału genetycznego może zachodzić w obrębie alleli tego samego genu, w 

wyniku crossing over wewnątrzgenowego lub konwersji, czyli odwrócenia (niewzajemna 

rekombinacja genetyczna). W wyniku konwersji mejotycznej z komórki heterozygotycznej 

Aa mogą powstać 3 komórki z allelami A i jedna z allelem a; powstaje w wyniku naprawy 

uszkodzeń DNA powstałych w czasie wymiany nici między homologicznymi chromosomami. 

U bakterii rekombinacja genetyczna jest związana z koniugacją, transformacją i 

transdukcją.  

Rekombinacja genetyczna to wtórne źródło zmienności genetycznej, szczególnie ważne w 

ewolucji. Koniugacja u bakterii to proces polegający na łączeniu się dwu komórek 

bakteryjnych i przekazywaniu materiału genetycznego z jednej komórki do drugiej. Zachodzi 

najczęściej między komórkami F+ zawierającymi czynnik F (czynnik określający płeć 

bakterii zbudowany z DNA, zlokalizowany w cytoplazmie lub wbudowany w genofor; należy 

do episomów) jako dawcy i komórkami F- jako biorcy. Materiał genetyczny jest 

przekazywany za pomocą mostka – fimbrii płciowej. Zatem, poprzez koniugację lub 

transdukcję zachodzi przenoszenie pozachromosomowych elementów genetycznych z 

budowanych z DNA z jednej komórki do drugiej, np. czynnika R – odporności na antybiotyki 

(kolejny rodzaj episomu). 

Źródłem rekombinacji są także transpozony, czyli wędrujące odcinki DNA mogące 

zmieniać swoje położenie w genomie (transpozycja). Odkryte zostały przez Barbarę Mc 

Clintock w 1951 r. (nagroda Nobla w 1983 r.) podczas badania dziedziczenia cech u 

kukurydzy. Efektem działania transpozonów są gwałtowne zmiany fenotypowe. 

Rekombinacja genetyczna jest niezbędna do specjalizacji i w procesie adaptacji 

organizmu do środowiska. Dzięki niej organizm wykazuje elastyczność adaptacyjną – 

przystosowawczą do zmieniających się warunków. Wybitnym tego przykładem jest 
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dostosowywanie się układu odpornościowego do różnych antygenów oraz możliwość 

wytwarzania przeciwciał w stosunku do nowych antygenów. W ten sposób specjalizują się 

np. limfocyty B w ciągu życia osobniczego. Wiele pasożytów aby nie ulec eliminacji w 

żywicielu zmienia swoje właściwości antygenowe, np. Trypanosoma (świdrowiec) dzięki 

rekombinacji genetycznej modyfikuje skład chemiczny swoich glikoprotein 

powierzchniowych na które jest wrażliwy układ odpornościowy żywiciela. Żywiciel 

wytwarza przeciwciała przeciwko parazytowi goniąc niejako zmienność pasożyta. Pasożyt, 

aby osiągnąć cel (przetrwać i rozmnożyć się kosztem gospodarza) musi zawsze przewyższać 

rekombinacją genetyczną swojego żywiciela. 

Źródłem rekombinacji są również mutacje. Kilkukrotne mutacje genu powodują 

najczęściej to, że nie koduje on już aktywnego białka, przestają być aktywnymi funkcjonalnie 

genami. Takie geny – relikty nazywamy pseudogenami.  

Drobne mutacje mogą jednak spowodować powstanie nowego aktywnego funkcjonalnie 

genu. W ten sposób powstały, np. geny kodujące białka wchodzące w skład hemoglobiny. 

Wszystkie geny zapewniające wytworzenie hemoglobiny pochodzą ewolucyjnie, wywodzę 

się z 1 genu – pragenu, który kodował praglobinę. Geny wywodzące się od 1 wspólnego 

przodka – pragenu, nazywamy rodziną genów. 

Powstawanie genu nowego polega często na duplikacji starego. Mutacje w genach 

determinujących strukturę przestrzenną białka spotyka się rzadko. Częstość wymiany i 

duplikacji fragmentów genów zwiększają introny. Większość genów kodujących białka 

powstało przez wymianę lub duplikację fragmentu. Dzięki intronom wycięcie lub wstawienie 

egzonów nie musi być aż tak precyzyjne jak w przypadku łańcucha złożonego tylko z 

odcinków kodujących. Introny zwiększają obszar miejsc rekombinacji i duplikacji, zwiększają 

szybkość ewolucji białek. Bakterie, sinice nie mają intronów ze względów 

oszczędnościowych, małych rozmiarów ciała i warunków bytowania. Do białek stabilnych 

ewolucyjnie (i tym samym genów je kodujących) należą histony. 

W komórkach bakteryjnych występują plazmidy – małe koliste cząsteczki DNA 

pozanukleoidowe (pozachromosomowe). Do plazmidu może przyłączyć się polimeraza, 

Dzięki  temu czemu replikuje się ona niezależnie od nukleoidu. Plazmidy to nieliniowe 

genofory. Istnieje teoria, że wirusy powstały z plazmidów, które droga rekombinacji nabyły 

geny kodujące białka. Dzięki temu zrekombinowany genom mógł otoczyć się białkiem 

(płaszczem białkowym) i zyskać pewną indywidualność. 

Plazmidy, które mają zdolność łączenia się z chromosomem noszą nazwę episomów 

(episomy zintegrowane). Episomy zintegrowane z nukleoidem ulegają wraz z nim replikacji. 

Episomy autonomiczne replikują się niezależnie od nukleoidu. W plazmidach zawarte są geny 

kodujące cechy o wartości przystosowawczej, np. odporność na związki chemiczne, zdolność 

wytwarzania jadów. Występują również u niektórych grzybów (drożdże). 

 

Mutacje 

 
Mutacje genowe.  Mutacje genowe zachodzą w obrębie genu; są to zmiany w 

strukturze genu i dotyczą jednego locus – siedliska genu. Innymi słowy, mutacje genowe to 

zmiany w I-rzędowej strukturze DNA, wywołane czynnikami mutagennymi, powodujące w 

konsekwencji zmiany w budowie białka. Najbardziej rozpowszechnione są mutacje punktowe 

polegające na zmianie w jednym miejscu łańcucha DNA; można je podzielić na 4 typy: 

1. Tranzycja – polega na zamianie w podwójnym łańcuchu DNA jednej pary zasad 

na inną, np. zamiana 1 zasady purynowej na inną. Są to z reguły mutacje 

spontaniczne, jednakże mogą być wywołane przez analogi zasad jak, np. 5-

bromouracyl (analog tyminy), 2-aminopurynę (analog guaniny). Tranzycję 
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powoduje między innymi kwas azotowy HNO3 i  hydroksylamina NH2OH – 

zmienia cytozynę na uracyl. 

2. Transwersja – jest to zamiana w podwójnym łańcuchu pary: puryna-pirymidyna na 

parę pirymidyna-puryna. 

3. Addycja – polega na wprowadzeniu do podwójnego łańcucha DBA dodatkowej 

pary zasad, a czynnikiem wywołującym ten typ mutacji są barwniki akrydynowe, 

które mogą wstawiać się dzięki płaskiej konformacji. Przy replikacji naprzeciw 

akrydyny zostaje umieszczona dowolna zasada. 

4. Delecja – to wypadnięcie jednej pary zasad z łańcucha DNA; następuje to pod 

wpływem hydrolizy, zmiany pH, niskiej temperatury, zasad, które powodują 

powstanie pochodnych zasad niezdolnych do tworzenia par. 

 

Pierwsze dwa typy mutacji: tranzycja, transwersja - nie powodują groźnych zmian w 

budowie syntetyzowanego białka, gdyż ogranicza się to tylko do zmiany w nim jednego 

aminokwasu. Natomiast addycja i delecja powodują głębokie, bardzo niepożądane zmiany w 

białku a w konsekwencji są przyczyną braku aktywności biologicznej substancji białkowej, 

np. enzymu. Każde ustawienie lub wypadnięcie fragmentu DNA o ilości nukleotydów 

niepodzielnej przez 3 powoduje zmianę znaczenia wszystkich tripletów od miejsca mutacji. 

Delecja i addycja zmienia tzw. ramkę odczytu dla tripletów. 

Mutacje mogą powstawać spontanicznie (przypadkowo), samoistnie lub mogą być 

spowodowane mutagenami. W przyrodzie mutacje są najczęściej wywołane 

promieniowaniem ultrafioletowym, związkami chemicznymi, niską temperaturą, czynnikami 

mechanicznymi. Geny dominujące zmieniają się wówczas na recesywne, rzadko odwrotnie. U 

roślin uprawnych mutacje często są spowodowane nawozami i pestycydami. Zmiany w 

genach mogą zachodzić w komórkach somatycznych – mutacje somatyczne = wegetatywne i 

w komórkach płciowych – mutacje generatywne.  

U roślin mutacje somatyczne są powodem powstania różnorodnych genetycznie i 

morfologicznie tkanek lub całych organów; są to chimery. Chimera sektorialna złożona jest z 

tkanek prawidłowych i zmutowanych, np. kwiat astra: koszyczek złożony jest z kwiatów 

rurkowych do połowy i z kwiatów języczkowych do połowy – kwiat półpełny. Chimery 

peryklinalne mają zmutowane warstwy wewnętrzne, a zewnętrznie są prawidłowe lub 

odwrotnie (tkanki zmutowane leża obok tkanek prawidłowych lub jedna otacza drugą). 

Mutacje somatyczne są źródłem nowych odmian roślin, można je rozmnożyć wegetatywnie, 

np. przez okulizację. Dzięki temu wyhodowano winogrono bez pestek, rozmaite odmiany 

grusz, śliw, jabłoni.  

W przeciwieństwie do mutacji somatycznych, mutacje generatywne są przekazywane 

potomstwu przez gamety. 

Częstość mutacji zależy od rodzaju genów. Niektóre geny są bardzo stabilne, inne – 

labilne i często mutują. Dla przykładu, gen R wywołujący barwę aleuronu w ziarniakach 

kukurydzy często mutuje w gen r – aleuron bezbarwny. Stadler wykazał, że na 1 mln. 

osobników było 492 mutacji. 

Do genów stabilnych należy gen Sh wpływający na wykształcenie endospermu w 

ziarniakach. Może on zmutować do genu sh, który odpowiada za wykształcenie płaskiego 

endospermu ziarniaka. Na 1 mln. Przypada 1,2 mutacje! 

Często ulegają mutacji geny zwane allelami wielokrotnymi. Podstawowy główny gen 

może zmutować w różnych kierunkach, np. u muszki owocowej gen W czerwonej barwy oczu 

może zmieniać się w kierunku barwy koralowej, eozynowej, krwistej, morelowej, perłowej i 

białej. Jeżeli krzyżujemy osobniki o oczach białych to pokolenie F1 ma oczy czerwone, a w 

pokoleniu F2 nastąpi rozszczepienie w stosunku 3:1. Podobne stosunki rozszczepień będą 

przy krzyżowaniu osobników o oczach czerwonych, koralowych, krwistych itd. 
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Samoniezgodność roślin jest także uwarunkowana przez allele wielokrotne. W 

obecności tych samych genowe osobniki nie mogą być zapłodnione własnym pyłkiem i 

obcym, jeżeli w nim występują podobne geny. Jeżeli komórka jajowa danej rośliny ma geny 

S1S2 i takie same geny znajdują się w ziarnach pyłku, wówczas łagiewka pyłkowa nie 

przedostaje się przez szyjkę słupka i nie zapłodni komórki jajowej. Zjawisko to zwie się 

samoniezgodnością. Kiełkowanie i wzrost łagiewki nie są natomiast hamowane wtedy, kiedy 

w komórce jajowej i plemnikowej znajdują się różne geny należące do serii allelicznej, np. 

S1S2 w ziarnie pyłku i S3S4 w komórkach jajowych. 

Geny tworzące serię z podstawowym, dominującym genem są często zmutowane, 

jednakże za każdym razem w innym fragmencie genu. Dlatego zmienia się ich funkcja, 

wywołują inny efekt fenotypowy, lecz zarazem stanowią zawsze parę z genem wyjściowym, 

dominującym. 

Mutacje można wywołać sztucznie za pomocą mutagenów. Indukowane mutacje po 

raz pierwszy wywołał w 1927 r. Muller u muszki owocowej za pomocą promieni Rentgena X. 

W późniejszych latach wspomniany wcześniej Stadler otrzymał sztuczne mutacje u 

kukurydzy i jęczmienia. Promienie X, gamma i beta jonizują atomy w związkach 

organicznych, które łącząc się z tlenem tworzą rodniki organiczne. Rodniki te reagują z DNA 

powodując pęknięcia w jego łańcuchach lub w chromosomach. Po naświetleniu męskich 

narządów płciowych promieniami X obserwuje się wzrost mutacji punktowych 

autosomalnych dominujących (1 na 500). Niebezpieczne jest naświetlanie komórek jajowych, 

zygoty i zarodka. Wywołuje ono wystąpienie wad wrodzonych (1 na 1000; przy jednym 

radzie), zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu u dziecka. W razie zadania ciężarnej więcej 

niż 20 radów należy nakłonić poszkodowaną do przerwania ciąży. 

Promienie UV powodują pęknięcie wiązań fosfodwuestrowych w DNA, co 

doprowadza do powstania dodatkowych wiązań poprzecznych między dwoma łańcuchami 

DNA. Powodują także nieprawidłowe łączenie się zasad w pary, wbrew regule 

komplementarności. Efektem tego są mutacje letalne.  

Pod wpływem promieniowania jonizującego powstają wolne rodniki: H2O ---

radioliza---→ H2O* + e-. H2O* jest nietrwały i rozpada się na proton oraz rodnik 

hydroksylowy. W wyniku radiolizy powstają ujemne i dodatnie jony wody, jony 

hydroksylowe i wodorowe, nadtlenki, rodniki OH* i H*. Wolne rodniki oddziałują z 

cząsteczkami organicznymi tworząc toksyczne lub nieprawidłowo działające związki dla 

ustroju. Cytozyna rozpada się np. do kw. barbiturowego, a tymina do glikolu. Rezultatem tego 

jest zmiana ładunku powierzchniowego  błony komórkowej, zaburzenia przesyłania 

informacji, zaburzenia w kumulacji i przesyłaniu energii, uszkodzenie DNA. 

U roślin obserwuje się często mutacje chlorofilowe. Wyróżnić można 6 

podstawowych typów mutacji chlorofilowych: 

I albina – u roślin brak ksantofilu, chlorofilu i karotenu; 

II ksanta – występują karotenoidy, brak chlorofilu; 

III chlorina – żółtawe zabarwienie liści; 

IV viridis – rośliny różnorodnie zabarwione, od żółtozielonego do jasnozielonego; 

V lutenscens – zielona barwa zanika, pojawia się barwa żółta, liście zasychają; 

VI striata – podłużne pasma na siewkach. 

 

Mutacje chlorofoilowe są dobrze widoczne fenotypowo, dlatego nazwano je 

makromutacjami, w przeciwieństwie do mutacji drobnych – mikromutacji, słabiej fenotypowo 

wyrażonych. Makromutacje są plejotropowe, czyli działają na wiele różnych cech. 

Mikromutacje powstają wskutek zmian genów polimerycznych, wywołujących cechy 

ilościowe. 
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Mutacje chromosomowe, czyli aberracje są zmianami strukturalnymi, 

polegającymi głównie na zmiennym uszeregowaniu liniowym genów w chromosomach. 

Powstają w mejozie w sposób spontaniczny lub indukowany. Do typowych aberracji 

chromosomowych należą: deficjencja, duplikacja, inwersja i translokacja. 

1. Deficjencja: poszczególne odcinki chromosomu wypadają i przy dalszych 

podziałach komórki giną lub przyczepiają się do innych chromosomów. Jeżeli 

dany fragment odpadnie w części środkowej to drugi chromosom homologiczny 

podczas konjugacji wygina się w postać klamry. Gdy fragment odpadnie na końcu 

chromosomu, wówczas koniec drugiego chromosomu homologicznego staje się 

cieńszy. 

2. Duplikacja: niektóre segmenty chromosomu homologicznego ulegają podwojeniu 

lub potrojeniu, w następstwie tego zwiększa się liczba genów, zmienia się ich 

położenie i sąsiedztwo. 

3. Inwersja – polega na odwróceniu się odcinka w tym samym miejscu chromosomu 

o 180o, przy czym układ liniowy genów pozostaje bez zmian. Inwersja może 

dotyczyć 1 chromosomu – inwersja heterozygotyczna, lub obu chromosomów – 

inwersja homozygotyczna. Przy inwersji heterozygotycznej chromosom drugi – 

homologiczny dążąc w trakcie koniugacji do parzystego ustawienia alleli – może 

wyginać się w postaci pętli. 

4. Translokacja – polega na tym, że odcinek lub połowa jednego chromosomu 

zespala się z odcinkiem drugiego niehomologicznego chromosomu. Może 

zaistnieć translokacja heterozygotyczna lub homozygotyczna.  

 Mutacje strukturalne mogą być intrachromosomowe – zachodzą w obrębie 1 

chromosomu, i interchromosomowe – dotyczą zmian pomiędzy różnymi chromosomami. 

 Mutacje chromosomowe można wywołać promieniami jonizującymi i mutagenami 

chemicznymi. 

 Celowe, zamierzone rekonstrukcje chromosomów określa się mianem inżynierii 

chromosomowej. Są to rekonstrukcje chromosomów u mieszańców międzygatunkowych, tzn. 

odcinki chromosomowe z jednego gatunku przechodzą do drugiego i odwrotnie. Zjawisko 

takie zachodzi u pszenżyta, pszenperzu. 

 Mutacje chromosomowe odegrały w ewolucji dużą rolę. Dzięki krzyżowaniu się i 

wymianie genów między chromosomami różnych gatunków następowała przebudowa 

genotypu i powstawały nowe gatunki oraz formy. Wykorzystuje się to powszechnie w pracy 

hodowlanej.  

 Następstwa delecji chromosomowej. W wyniku niezrównoważenia 

chromosomowego pojawiają się wady rozwojowe u dziecka. Delecja krótkiego ramienia 

chromosomu 9 jest przyczyną wystąpienia zespołu Wolfa: upośledzenie umysłowe, ubytek 

tęczówki, dysmorfizm twarzy. Delecja chromosomu 15 wywołuje zespół Pradera-Williego: 

uposledzenie umysłowe, obniżenie tonus mięśni, niedorozwój narządów płciowych, płaskość 

twarzy, namiotowość górnej wargi, zaburzenia połykania; w wieku późniejszym dzieci są 

otyłe. 

 

 Mutacje genomowe. Genom to monoploidalny zespół chromosomów, 

wraz z podstawowym zestawem zawartych w nim genów (np. w  komórkach płciowych). 

Jeden genom pochodzi od matki, a drugi od ojca. Komórki zawierające 1 genom są 

komórkami haploidalnymi (monoploidalnymi), dwa genomy – komórkami diploidalnymi 

(komórki somatyczne). Organizmy mające więcej niż dwa genomy w komórkach 

somatycznych nazywamy poliploidami. W poliploidach występuje zwielokrotniona liczba 

genomów lub też ich garnitur chromosomowy jest uzupełniany dodatkowymi chromosomami. 

Poliploidia u człowieka powstaje wskutek zapłodnienia oocytu dwoma plemnikami. 
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Powodem jej są także zaburzenia kariokinezy podczas oogenezy lub spermatogenezy. Należy 

dodać, że tzw. zasada czystości gamet nie odnosi się do poliploidów.  

 Jeżeli zwiększona jest podstawowa wielokrotna liczba chromosomów (n) to mamy do 

czynienia z euploidami, np. organizmy mające 3 genomy to triploidy ( uczłowieka jest 

wówczas 69 chromosomów), 4 genomy – tetraploidy, 5  genomów – pentaploidy, 6 genomów 

– heksaploidy, 7 genomów – septoploidy, 8 genomów – oktaploidy. Naturalnymi 

poliploidalnymi komórkami są megakariocyty i hepatocyty. Triploidalne osobniki ludzkie 

umierają w większości w łonie matki. Urodzone dzieci triploidalne są zdeformowane i mają 

liczne wady rozwojowe organów wewnętrznych. 

 Jednakże w obrębie genomów mogą zwiększać lub zmniejszać liczby pojedynczych 

chromosomów. Wówczas takie organizmy zwie się aneuploidami, np. organizm zawierający 2 

genomy (2 n) i 1 dodatkowy chromosom (2 n + 1 chr.) to trisomik (trisomiczny organizm, 

trisomia). Organizm mający 2 genomy i 2 dodatkowe chromosomy to tetrasomik (2n + 2 chr. 

= tetrasomicyzm, tetrasomia). Nierozłączenie się chromosomów nosi nazwę nondysjunkcji 

mejotycznej lub mitotycznej. Częstość nondysjunkcji u człowieka wzrasta wraz z wiekiem 

matki, po napromieniowaniu oraz przy nadczynności tarczycy kobiety. Jeśli w obrębie 

genomu brakuje 1 chromosomu (pojedynczego chromosomu) to mówimy o monosomikach 

2n – 1 chr. = monosomiczność (monosomicyzm). Jeżeli w komórce osobnika brakuje dwóch 

chromosomów homologicznych to mówimy o nullsomiczności lub nullsomicyzmie 2n – 2 

chr. homol. = nullsomiczność.  

 Trisomia przy 13 parze chromosomów – zespół Pataua – mutacja przejawia się 

rozszczepem wargi i podniebienia, degeneracją małżowin usznych, zaciśniętymi pięściami, 

degeneracją mózgowia i uwstecznieniem oczu (mikroftalmia), wnętrostwem i wadami 

wrodzonymi serca. Połowa dzieci umiera w I miesiącu po urodzeniu. 

 Trisomia przy 21 parze chromosomów jest powodem wystąpienia mongolizmu, czyli 

zespołu Downa. Częstość mutacji tej wzrasta wraz z wiekiem matki. Dzieci z zespołem 

Downa wykazują niski wzrost, szerokie, skośne rozstawienie oczu z fałdą nakątną, 

spłaszczony i mały nos, suchość skóry, upośledzenie umysłowe i ruchowe, płaskość twarzy, 

niskie osadzenie małżowin usznych, krótkie i zakrzywione palce, wady wsierdzia. 

 Trisomia przy 18 parze chromosomów – zespół Edwardsa – mutacja jest z reguły 

letalna, większość (95%) przypadków kończy się śmiercią w łonie matki (poronienie). 

Urodzone osobniki są upośledzone umysłowo, mają małą, cofniętą brodę, wydatną potylicę, 

łyżwiaste stopy, nisko osadzone uszy, zaciśnięte pięści, wady rozwojowe nerek i serca. 

 Zwiększenie liczby chromosomów płciowych.  

 47, XYY, czyli dodatkowy chromosom Y – mutacja przejawia się wysokim wzrostem, 

agresywnością i frustracją osobnika. Obniżenie inteligencji jest rzadkością.  

 47, XXY, czyli dodatkowy chromosom X – zespół Klinefeltera - mutacja przejawia się 

bezpłodnością, małymi genitaliami, ginekomastią, silnie wydłużonymi kończynami, 

obniżeniem inteligencji, skoliozą i osteoporozą.  

 47, XXX, czyli dodatkowy chromosom X u kobiet – mutacja przejawia się obniżona 

inteligencją. 

 Monosomia 45, X – brak jednego chromosomu płciowego - zespół Turnera – mutacja 

manifestuje się niedrożnością naczyń chłonnych, niskim wzrostem, brakiem menstruacji, 

szeroką klatką piersiową, dużym rozstawem piersi, krótką płetwiastą szyją ze sporymi fałdami 

skóry, zwłóknieniem jajników, zwężeniem aorty, wadami rozwojowymi nerek i serca. 

  

Zwielokrotnienie liczby chromosomów w obrębie tego samego gatunku prowadzi do 

powstania form autoploidalnych.  

Rośliny poliploidalne mogą powstawać wskutek krzyżowania dwu różnych gatunków 

lub nawet rodzajów. Formy posiadające co najmniej 2 różne genomy pochodzące od 
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conajmniej dwóch różnych gatunków lub rodzajów nazywamy alloploidami. Karpaczenko 

skrzyżował kapustę Brassica o 18 chromosomach z rzodkiewką Raphanus, również o 18 

chromosomach. Oba gatunki mają więc po 9 chromosomów w gametach, tj. po 1 genomie. 

Genom kapusty B i genom rzodkiewki R po skrzyżowaniu stworzyły mieszańca BR o 18 

chromosomach. Początkowo mieszaniec był niepłodny, bowiem chromosomy nie 

koniugowały ze sobą. Jednakże po pewnym czasie liczba chromosomów każdego genomu tj. 

R i B uległa podwojeniu: powstało 18 chr. genomu B i 18 chr. genomu R. Chromosomy 

genomu B koniugowały ze sobą, podobnie jak chromosomy genomu R. Doszło do powstania 

gamet i nasion. Takie rośliny zwie się amfidiploidalnymi, bowiem każdy rodzaj wniósł do 

krzyżówki po 2 genomy. Zatem cechy mieszańca były w połowie podobne do rzodkiewki i w 

połowie do kapusty. 

Stebbins wyróżnił jeszcze alloploidy segmentalne, które powstają wskutek 

krzyżowania gatunków i podgatunków, które mają chromosomy o segmentach 

homologicznych i niehomologicznych. Alloploidy segmentalne mają właściwości 

autoploidów i alloploidów właściwych. Granica między auto- i alloploidami jest płynna i 

zależy od stopnia pokrewieństwa krzyżowanych gatunków, przy czym bardziej będzie ona 

płynna przy krzyżowaniu podgatunków /Tarkowski 1984/. Poliploidy powstają również 

podczas endomitozy – chromosomy dzielą się co najmniej dwa razy, ale sama komórka nie 

ulega podziałowi (nie zachodzi cytokineza). Są to komórki endoploidalne, z których tworzą 

się organy zawierające podowojona liczbę chromosomów. U roślin podlegają temu procesowi 

tkanki przewodzące, miękiszowe i włoski. U człowieka tak powstają hepatocyty (reduplikacja 

endomitotyczna). 

Poliploidy roślinne naturalne powstają pod wpływem czynników fizycznych (np. 

niskiej temperatury) i mechanicznych. 

Pierwszym sztucznym alloploidem był mieszaniec żyta z pszenicą (pszenżyto). 

Rimpau w 1889 r skrzyżował Triticum aestivum o 42 chr. z Secale cereale o 14 chr. U 

mieszańca nastąpiło podwojenie liczby chromosomów. Wykształciły się gamety o 

niezredukowanej liczbie chromosomów, które dały początek stabilnym roślinom o 56 

chromosomach. 

Cicin skrzyżował pszenicę z perzem (Triticum+Agropyrum) uzyskując pszenperz 

(Agrotriticum) – roślinę alloploidalną zimotrwałą, odporną na choroby i suszę, dająca 

wartościową zielonkę; zawierającą w nasionach 18-25% białka. 

 

 

Dziedziczenie cytoplazmatyczne 
 

 Zespół genów zlokalizowanych w chromosomach nazywamy genomem, a kompleks 

czynników dziedzicznych znajdujących się w cytoplazmie poza chromosomami określamy 

jako plazmon. Geny pozajądrowe to plazmogeny. Plazmogeny leżą w mitochondriach, w 

centriolach, a u roślin – dodatkowo w plastydach. Cytoplazmatyczne DNA jest w dużej 

mierze autonomiczne. Na cytoplazmę wpływają jednak czynniki środowiskowe i modyfikują 

nie tylko funkcjonowanie plazmogenów, lecz także genów jądrowych (kariogenów). 

Cytoplazma jest podłożem, które ma wpływ na funkcjonowanie genów jądrowych i 

odwrotnie. Komórki zawsze należy rozpatrywać jako całość genetyczną i biochemiczną. 

Fenotyp komórki powstaje w wyniku interakcji genów jądrowych i plazmogenów. Komórki 

jajowe (ovocyty=oocyty) są bogate w cytoplazmę, natomiast plemniki są ubogie. Zatem geny 

pozachromosomowe przekazywane są za pośrednictwem cytoplazmy matki, nie zaś ojca. 

Dziedziczenie cytoplazmatyczne nie podlega prawom Mendla. Cechy strukturalne i 

funkcjonalne organelli zawierających plazmogeny są więc dziedziczone głównie po matce. 
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