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POTYCZKI Z NAUKĄ 
 

CEGŁA 

Gdy pierwotny człowiek zaczął się osiedlać, począł budować 

trwalsze domy. Pierwsze cegły były z gliny i z grubsza 

formowane ręcznie. Żar słońca nadawał glinie trwałość. 

Pierwsze wypalane cegły pojawiły się w Mezopotami ok. 3000 

lat p.n.e. 

 

ŹARNA 

Przed rozpoczęciem uprawy roli, ludzie rozcierali nasiona 

dzikich roślin, które zbierali, w celu usunięcia niejadalnych 

części. Zabieg ten dawał gruba mąkę, z której wyrabiano płaski 

chleb. Gdy ludzie w Afryce północnej i całej wschodniej części 

basenu Morza Śródziemnego zaczęli uprawiać zboża, 

 takie jak jęczmień, pszenica, szukali skuteczniejszych dróg 

przygotowania większych ilości zebranego ziarna. Tak 

rozpoczęło się mielenie zboża, czyli rozcieranie ziarna między 

dwoma kamieniami, zwanymi żarnami. 

 

NAWADNIANIE 

Rolnicy nad brzegami Tygrysu, Eufratu i Nilu oraz wschodniej 

połaci basenu Morza Śródziemnego obserwowali, jak ich 

uprawy więdną w wyschniętej na kamień ziemi. Jednocześnie 

mieli w sąsiedztwie nadmiar wody. Do nawadniania pól kopali 

rowy, które kierowały wodę na ich uprawy. 

 

 

 

PODDAĆ SERCE CHEMICZNYM ŚRODKOM.... 

 

To nie przypadek, że  zakochani 

chętnie wręczają sobie 

czekoladki. Dzięki nim 

otrzymujemy dawkę 

fenyloetyloaminy - substancji 

odpowiadającej za dobre 

samopoczucie. Od dawna 

wiadomo, że załamanie po 

rozstaniu z ukochaną osobą 

można złagodzić czekoladą, lecz 

wiele pytań dotyczących miłości 

pozostawało dotąd bez 

odpowiedzi.  

Czy miłość nie rozpoczyna się od spojrzenia, 

przypadkowego muśnięcia dłoni lub szeptu podczas tańca? 

Nawet jeśli tak jest, pozostaje pytanie: "Dlaczego akurat 

on?", "Dlaczego akurat ona?". Odpowiadają na nie 

naukowcy z University of Chicago. Wyniki ich badań 

opublikowano w najnowszym wydaniu czasopisma 

naukowego "Nature Genetics". Okazuje się, że u kobiet za 

wybór partnera odpowiada niewielki zestaw genów, znany 

pod skrótem MHC. Panie wolą mężczyzn o zestawie MHC 

znacznie różniącym się od ich własnego. A zauroczenie? 

Namiętność? Nieważne drobiazgi. Liczą się geny 

wywęszone przez partnerkę. 

Historia chemii miłości rozpoczęła się w poniedziałek 25 

października 1972 r. Tego dnia 24-letnia Candance Pert, 

doktoranka z Johns Hopkins University Medical School w 

Baltimore (USA), odkryła na powierzchni komórek 

nerwowych w mózgu szczurów tzw. receptory opiatowe. Są 

one niczym strażnicy, którzy regulują napływ opiatów 

(narkotyków takich jak morfina, heroina lub kofeina) do 

wnętrza komórek nerwowych. Mało prawdopodobne - 

myślała Pert - by przyroda wyposażyła szczury w narządy 

nie mające zastosowania. A skoro tak, to ich organizm musi 

produkować narkotyki. Jeśli takie receptory mają szczury - 

dedukowała dalej - to może występują one także na 

powierzchni naszych komórek? Oznaczałoby to, że również 

mózg człowieka wytwarza swoje narkotyki. Stąd już tylko 

krok do rewolucyjnego stwierdzenia: emocje człowieka mają 

swoje chemiczne odpowiedniki. 

Badaczka zaczęła się zastanawiać, jakie reakcje zachodzą w 

mózgu pod wpływem opiatów oraz jakie to wywołuje 

emocje. 13 miesięcy później zlokalizowała receptor 

opiatowy w komórkach nerwowych w szczurzym mózgu. 

Trzy lata po tym odkryciu naukowcy z University of 

Aberdeen w Szkocji, John Hughes i Hans Kosterlitz, opisali 

pierwszy opiat wytwarzany w ludzkim organizmie - 

endorfinę. Odtąd znali już receptor, cząsteczkę, która do 

niego pasuje, oraz związane z nimi doznania. Chemia emocji 

stała się faktem. Zawartość substancji chemicznych w 
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naszym organizmie waha się nie tylko pod wpływem 

radosnych emocji. Dowiódł tego prof. Michel Liebowitz z 

New York State University. Badał nieszczęśliwie 

zakochanych, osoby w stanie depresji lub próbujące popełnić 

samobójstwo. Wszyscy chorzy z miłości lub ci, którzy z tego 

powodu odebrali sobie życie (uczony miał dobre kontakty z 

policją nowojorską i mógł badać mózgi samobójców), mieli 

obniżony poziom substancji o nazwie fenyloetyloamina 

(PEA). Liebowitz dowiódł jednoznacznie, że miłość może 

(chemicznie) zabijać. 

To właśnie fenyloetyloamina jest tym związkiem 

chemicznym, który neurobiolodzy najczęściej kojarzą ze 

stanami emocjonalnymi określanymi jako miłość lub 

zakochanie. Od dawna było wiadomo, że PEA należy do 

grupy amfetamin (narkotyków) i że jej podwyższone 

stężenie w mózgu objawia się stanami podobnymi do tych, 

jakie odczuwają narkomani: euforią, bezsennością, uczuciem 

nieuzasadnionej radości, pewnością siebie, zaburzeniami 

łaknienia czy depresją na przemian z ożywieniem i brakiem 

koncentracji. Krótko mówiąc, zakochani są w stanie 

nieustannego amfetaminowego rauszu. Towarzyszy mu 

bezkrytyczne oczarowanie kochaną osobą. Reakcją na 

podniesienie poziomu PEA w mózgu jest zwiększone 

wydzielanie noradrenaliny - hormonu zwanego też 

substancją miłości. Nie znamy dokładnie jej działania, ale 

wiemy, że jej wysoki poziom w mózgu uwalnia wydzielanie 

innego związku - dopaminy. Dopamina, nazywana 

"cząsteczką szczęścia", odpowiada za chemiczne procesy w 

mózgu kontrolujące ruch i zdolność odczuwania 

przyjemności. Razem dopamina i PEA wywołują doznania, 

które ludzie odczuwają jako miłość. Poza tym dopamina w 

reakcji na zdarzenia lub zachowania wywołujące 

przyjemność, np. seks, pobudza obszar mózgu zwany 

"ścieżką nagrody". Zależności między PEA i dopaminą 

sprawiają, że przebywanie z kochaną osobą wywołuje takie 

same uczucia, jakie towarzyszą odbieraniu nagród i 

wyróżnień.  

 

Dopamina pobudza też produkcję innej ważnej substancji - 

oksytocyny. Hormon ten produkowany jest głównie w 

mózgu.   

Najmniej zbadaną pod względem mechanizmów reakcji 

cząsteczką emocji jest noradrenalina. Działa podobnie do 

adrenaliny - podwyższa ciśnienie i poziom glukozy we krwi, 

a u zakochanych powoduje uczucie podniecenia, zmniejsza 

apetyt i przyczynia się do skurczów naczyń krwionośnych. 

Ponadto noradrenalina podnosi ciśnienie krwi i przyśpiesza 

bicie serca. To właśnie ona odpowiada za znane i wstydliwe 

dla zakochanych czerwienienie się na widok ukochanej 

osoby. Ale najważniejsza i tak jest fenyloetyloamina (PEA). 

Jak zgodnie twierdzą naukowcy, nasz organizm z czasem 

uodparnia się na jej działanie. Tolerancja na PEA pojawia się 

między 18. miesiącem a 4. rokiem trwania związku. 

Statystycznie miłość trwa zatem nie dłużej niż cztery lata. 

Zakończenie fazy fenyloetyloaminowej w miłości nie 

oznacza jednak, że ludzie muszą się rozstać. W większości 

wypadków tak nie jest. Do głosu dochodzą endorfiny, 

tłumione dotąd przez PEA. W swym "znieczulającym" 

działaniu podobne są do morfiny. Przynoszą spokój, 

przywiązanie, przyjaźń, harmonię, ale także bardzo często 

nudę. Jeżeli u obu partnerów procesy chemiczne związane z 

PEA i endorfinami zachodzą w tym samym czasie, związek 

pozostaje trwały. Jeśli jednak biochemiczne zegary mają 

inaczej ustawione wskazówki, pary zazwyczaj się rozstają.  

Miłość jest chemią. Naukowcy mają prawo opisywać ją jako 

ciąg skomplikowanych reakcji. Ale nie oznacza to, że traci 

ona magię, niepowtarzalne piękno i wzruszenia, jakie w nas 

wywołuje. Żadna reakcja chemiczna nigdy nie opisze 

uniesienia, jakiego doświadczymy, gdy ukochana osoba 

szepcze nam "kocham cię". I obojętne jest, czy szeptała to na 

pierwszej randce, będąc na fenyloetyloaminowym haju, czy 

w noc po srebrnych godach, pod wpływem oksytocyny 

wpływającej na harmonię i przywiązanie. 

 

Magdalena Pyjor II Ch 

 

 

NIE PRÓBUJ POZNAĆ PRAWDY, JEŚLI NIE BĘDZIESZ MÓGŁ Z NIĄ ŻYĆ 
 

Twoje życie? 

Rodzisz się pewnego dnia i zaczynasz żyć. Po 

jakimś czasie przestajesz. Niby nic wielkiego. 

Jednak życie by było monotonne, 

gdybyś do czegoś w nim nie doszedł, 

nie obrał jakiegoś celu w tym istnieniu. 

Dochodzisz do pewnego momentu - 

kresu możliwości. To połowa życia - 

Zenit możliwości - potem już z górki. 

Tak jest z każdym życiem. Nawet jeśli 

jest monotonne, to i tak zenit zawsze 

znajdziesz. 

Złóżmy, że człowiek osiąga szczyt 

możliwosci - to samo 

dotyczycywilizacji którą on tworzy. 

Świat ginie i odradza się na nowo. Świadczy o tym 

wiele faktów. Jego powstanie potwierdza biblia, 

zenit era rozkwitu, bliski koniec 

kataklizmy, Hitler, terroryzm. O ile nie 

ma większego problemu określenia, 

kiedy się wszystko zaczeło w którym 

żyjemy o tyle obliczyć koniec jest 

bardzo czasochłonne.  

Jednak wszystko w świecie się powtarza. 

Jak znaleźć rozwiązanie ? A Co jest na 

końcu? Zagłada. Potem wszystko 

powstaje na nowo i odwrotnie. A czy 

przechodząc do ujemnego świata 



  

młodniejemy aż się skończy, znamy lekarstwo na 

AIDS, a potem o nim zapominamy? Nie wiem. A 

może tak wygląda dodatni, a my jesteśmy teraz w 

ujemnym? Jak na to nie spojrzeć koniec jest 

blisko. 

Co oznacza nieśmiertelność w myśl teorii 

zagłady? 

Przeskoczenie każdego punktu zagłady. Jeśli w 

świecie ujemnym wszystko dzieje się w drugą 

stronę, to nie masz się czym martwić. Skaczesz ze 

świata dodatniego, jako stary człowiek i tak 

zaczynasz życie, aż będziesz młody jak dziecko. 

Potem przeskakujesz ponownie, aż się 

zestarzejesz. Na tym polega nieśmiertelność w tej 

teorii. Aby zachować ciągłość istnienia skok 

musisz być wykonany z momentu przed zagładą 

do idealnie wyliczonego momentu zaraz po niej. 
Zakładając, że Istnieje świat rozwijający sie i Zagłada 

totalna, możemy przyjąć, że początkiem jednego jest druga i 

odwrotnie. Należy też pamiętać o Teorii Karłów i 

Olbrzymów, która upewnia nas, że jesteśmy częścią czegoś 

większego. Możemy zatem dojść do wniosku, że początek 

świata rozwijającego się to narodziny Olbrzyma, a jego 

śmierć to moment Zagłady Totalnej. 
 

Tak więc można doiść do pewnej konkluzji, 

potwierdzającej istnienie Siły Wyższej dla nas i 

jednocześnie zakładającej, że takich sił jest więcej, 

ale my możemy zobaczyć tylko jedną, co 

potwierdzają np. wspólne elementy Bibli i Koranu. 

Wyobraźmy sobie że, na kartce papieru żyło 

kiedyś kilka ludzi. Byli szczęśliwi, ich świat był 

dwuwymiarowy. Nie mieli problemów, nie musieli 

rozumieć. Pewnego dnia chłopczyk, który to 

narysował pogniótł kartkę i wyrzucił do kosza. I 

nagle ludzie zrozumieli, że istnieje kolejny 

wymiar. 

 

Wyobraźmy więc sobie te same teorie, ale w 3, 4, 

5 wymiarach....  
Matrix przy tym to pestka. Wiertarka wkręcona w 
głowie nie pomoże.  

Rafał Kurczab II Ch 

 

 

 

CZY WIESZ, CO JESZ? 
 
Często na opakowaniach produktów żywnościowych 

widzimy różne oznaczenia, ale … czy wiemy, co kryje się 

pod tymi oznaczeniami? Jaki wpływ mają ona na nasze 

zdrowie, czy są dla nas nieszkodliwe? Co dokładnie kryje się 

pod znaczkiem E… na etykiecie?  

Zwykle są to konserwanty, barwiki, emulgatory 

(zmiękczacze) lub antyutleniacze. Część z nich nie jest 

szkodliwa dla człowieka, ale większość (na szczęście rzadko 

stosowanych) ma właściwości chorobotwórcze. Poniżej 

podano wyjaśnienia niektórych 

oznaczeń. Jeśli na etykiecie 

znajdziesz któryś z nich … nie 

kupuj. 

 

Konserwanty 

E 210 rakotwórczy (benzoesan, 

syntetyczny, dodatek do napojów 

gazowanych, majonezów, marynat, 

konserw owocowych i 

warzywnych, sałatek) 

E 211 rakotwórczy (benzoesan sodu, syntetyczny) 

E 212 rakotwórczy (benzoesan potasu, syntetyczny) 

E 213 rakotwórczy (benzoesan wapnia, syntetyczny) 

E 214 rakotwórczy (benzoesan etylu, p-hydroksybenzoesan 

etylu i pochodne, syntetyczny) 

E 215 rakotwórczy (benzoesan estru etylowego, p-

hydroksybenzoesan etylu i pochodne, syntetyczny) 

E 216 rakotwórczy (benzoesan propylu, p-

hydroksybenzoesan propylu i pochodne, Propylparaben, 

Nipasol, Solbrol P - syntetyczny) 

E 217 rakotwórczy (benzoesan estru propylu, p-

hydroksybenzoesan propylu i pochodne, Propylparaben, 

Nipasol, Solbrol P - syntetyczny) 

E 218 rakotwórczy (benzoesan metylu, p-

hydroksybenzoesan metylu i pochodne, syntetyczny) 

E 219 rakotwórczy (benzoesan estru metylu, p-

hydroksybenzoesan metylu i 

pochodne, syntetyczny) 

E 220 niszczy witaminę B 12 

(bezwodnik siarki, dwutlenek 

siarki, syntetyczny; w sokach 

owocowych i koncentratach, 

winie, suszonych owocach) 

E 221 zakłóca czynności jelit 

(siarczyn sodu, syntetyczny) 

E 222 zakłóca czynności jelit 

(dwusiarczyn sodu, syntetyczny) 

E 223 zakłóca czynności jelit (meta-dwusiarczyn sodu, 

syntetyczny) 

E 224 zakłóca czynności jelit (meta-dwusiarczyn potasu, 

syntetyczny) 

E 226 zakłóca czynności jelit (siarczyn wapnia, syntetyczny) 

E 227 zakłóca czynności jelit (dwusiarczyn wapnia, 

syntetyczny) 



  

E 230 zakłóca czynności skóry (dwufenyl, 1,1'-difenyl, 

Bifenyl, Diphenyl, syntetyczny; dodawany do owoców 

cytrusowych (zabezpieczenie skórek przed owadami) 

E 231 zakłóca czynności skóry (ortofenylofenol, Dowicide, 

syntetyczny; dodawany do owoców cytrusowych) 

E 232 zakłóca czynności skóry (ortofenyl sodu, syntetyczny, 

dodawany do owoców cytrusowych) 

E 233 zakłóca czynności skóry (2,4-thiaxolyl, Thiabendazol, 

MK-360, Omnizole, Bovizole, Eprofil, Equizole, Tecto, 

syntetyczny, dodawany do owoców cytrusowych) 

E 239 rakotwórczy (heksamina, heksametylenotetraamina, 

urotropina, syntetyczny) 

E 249 szkodzi przy nadciśnieniu (azotyn potasu, 

syntetyczny, dodatek do wędlin) 

E 250 szkodzi przy nadciśnieniu (azotyn sodu, syntetyczny, 

dodatek do wędlin) 

E 251 szkodzi przy nadciśnieniu (azotan sodu, syntetyczny, 

dodatek do wędlin, serów podpuszczkowych i topionych) 

E 252 szkodzi przy nadciśnieniu (azotan potasu, 

syntetyczny, dodatek do wędlin, serów podpuszczkowych i 

topionych) 

Barwniki 

E 102 niebezpieczny (tartaksyna, niedopuszczona w Polsce, 

cytrynowo-żółty, syntetyczny; stosowany m.in. w napojach 

w proszku, esencjach owocowych, miodzie sztucznym, 

musztardzie) 

E 103 zabroniony 

E 104 podejrzany (żółć benzopirydrynowa, żółcień 

chinolinowa, Food Yellow 13 - żółty; dodatek do wyrobów 

cukierniczych) 

E 105 zabroniony 

E 110 niebezpieczny (żółć pomarańczowa S, żółcień 

zachodzącego słońca FCF, Food Yellow 3, żółcień 

pomarańczowa - żółty;dodatek do marmolady, żeli, gum do 

żucia, powłok tabletek) 

E 111 zabroniony 

E 120 niebezpieczny (koszenilina, kwas karminowy, Natural 

Red 4 - czerwony, naturalny) 

E 121 zabroniony 

E 122 podejrzany (azorubina, niedopuszczona w Polsce, 

chromotrop FB - czerwony, syntetyczny, w dżemach i 

marmoladach wiśniowych, budyniach, lodach, polewach) 

E 123 bardzo niebezpieczny (amarant, barwnik 

amoniakalny, zabroniony w większości krajów UE) 

E 124 niebezpieczny (róż koszenilinowy, Ponceau 4 R - 

czerwony; dodatek do wędzonych ryb, cukierków 

pudrowych) 

E 125 zabroniony 

E 126 zabroniony 

E 127 niebezpieczny (erytozyna, hamuje wzrost, zwiększa 

występowanie chorób tarczycy, niedopuszczona w Polsce, 

Food Red 14, tetrajodofluoresceina - czerwony, syntetyczny; 

dodawany do wiśni koktailowych, owoców kandyzowanych) 

 

E 130 zabroniony 

E 131 rakotwórczy (błękit patentowy, FCF - niebieski; 

znajduje się w drażetkach) 

E 141 podejrzany (związek chlorofilowy-kompleks 

miedziowy chlorofilu - zielony, roślinny modyfikowany; 

dodatek do groszku konserwowego) 

E 142 rakotwórczy (zieleń lisaminowa, brylantowa, 

niedopuszczona w Polsce) 

E 150 podejrzany (karmel, brunatny; w wyrobach 

cukierniczych) 

E 151 podejrzany (czerń brylantowa B. N., syntetyczny; 

podbarwianie nieszlachetnych rodzajów kawioru) 

E 152 zabroniony 

E 171 podejrzany (dwutlenek tytanu, biały dodatek do gum 

do żucia, drażetek, past do zębów, zabroniony w Polsce) 

E 172 podejrzany (tlenki i wodorotlenki żelaza, brunatny, 

żadko stosowany - dodawany do sztucznych osłonek kiełbas) 

E 173 podejrzany (aluminium, niedopuszczony w Polsce, 

kolor metaliczny, stosowany do dekoracji słodyczy) 

E 180 podejrzany (pigment rubinowy, czerwień litolowa, 

niedopuszczony w Polsce, stosowany w osłonkach 

woskowych twardych serów) 

E 133 błękit brylantowy, niedopuszczony w Polsce 

E 160f karotenoid, niedopuszczony w Polsce 

 

Antyutleniacze 

E 310 powoduje wysypki (galusan propylowy) 

E 311 powoduje wysypki (galusan octylowy) 

E 312 powoduje wysypki (galusan dodecylowy) 

E 320 zwiększa poziom cholesterolu zabroniony 

(butylohydroxyaminol - BHA) 

E 321 zwiększa poziom cholesterolu, rakotwórczy 

zabroniony (butylohydroxytolumen - BHT) 

E 330 rakotwórczy (kwas cytrynowy) 

E 338 zakłóca trawienie (kwas ortofosforowy) 

E 339 zakłóca trawienie (sól sodowa kwasu 

ortofosforowego) 

E 340 zakłóca trawienie (sól potasowa kwasu 

ortofosforoweg) 

E 341 zakłóca trawienie (sól wapniowa kwasu 

ortofosforowego) 

 

Emulgatory (zmiękczacze) 

E 407 zakłóca trawienie (karagenan) 

E 450 zakłóca trawienie i gospodarkę wapniową (fosforany) 

E 461 zakłóca trawienie (metyloceluloza) 

E 462 zakłóca trawienie (związki celulozy) 

E 463 zakłóca trawienie (związki celulozy) 

E 465 zakłóca trawienie (związki celulozy) 

E 466 zakłóca trawienie (związki celulozy) 

E 477 zakłóca trawienie (ester propylenowo-glikolowy) 

 

Aleksandra Lesiak II Ch 

 
 

 

 



  

 

 

ZŁOWIESZCZE OBLICZE TLENU... 
 

Od pewnego czasu wiadomo, że jego agresywne cząsteczki, 

zwane wolnymi rodnikami, wywołują choroby krążenia, a 

także stają się przyczyną wielu nowotworów. Zagadką było 

jednak do niedawna, dlaczego choroby te są bardzo groźne 

dla jednych osób, a mniej szkodzą innym. Na raka płuc na 

przykład, który jest przyczyną największej liczby zgonów 

wywołanych nowotworami, zapada nie więcej niż piętnaście 

procent palaczy. Czym ci pechowcy różnią się od 

pozostałych, którzy mimo niebezpiecznego nałogu 

zachowują zdrowie? 

Odpowiedź na to pytanie przyniosły badania dwóch 

zespołów polskich naukowców z Akademii Medycznej w 

Bydgoszczy i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w 

Warszawie. Ich publikacja na ten temat ukazała się w 

prestiżowym amerykańskim czasopiśmie "Cancer Research", 

przedstawiającym najnowsze rezultaty prac nad rakiem. 

Wynika z niej, że za powstawanie nowotworu płuc u palaczy 

odpowiedzialne są w dużej mierze agresywne cząsteczki 

tlenu, które w komórkach płucnych niszczą DNA, czyli 

materiał genetyczny. Chorują jednak tylko ci, których 

organizm nie potrafi szybko i sprawnie reperować tych 

uszkodzeń.  

 Dopiero od niedawna wiadomo dokładniej, na czym polega 

niszczące działanie tlenu. Okazało się, że od dwóch do około 

pięciu procent gazu, którym oddychamy i który bierze udział 

w przemianie materii w komórkach, przekształca się w 

naszym ciele w rodzaj nabojów do ostrego strzelania. 

Biochemicy nazwali je wolnymi rodnikami. Są to cząsteczki 

tlenu, które straciły przynajmniej jeden elektron i za wszelką 

cenę chcą go odzyskać. Atakują więc wszystko, co znajdzie 

się w ich pobliżu: utleniają białka komórkowe, DNA, 

enzymy, aby im ten elektron ukraść. Uruchamiają w ten 

sposób lawinę zniszczeń. Skala tych uszkodzeń jest 

szokująca. 

W komórkach nowotworowych, np. jelita grubego, 

znajdujemy nawet do 11 tysięcy przerwanych miejsc w 

podwójnej spirali DNA. Bez prawidłowego działania genów 

komórki nie potrafią normalnie funkcjonować. Przed tlenem 

nie można jednak uciec. Mamy go nie tylko w powietrzu nad 

głową, ale i w ziemi pod stopami, w postaci najróżniejszych 

związków. Tlen nas nie tylko otacza, on nas przenika. 75 

procent masy naszego ciała stanowi właśnie ten pierwiastek. 

W stanie spoczynku człowiek przepuszcza przez płuca około 

8 litrów powietrza na minutę. Odpowiada to zawartości 

około 1,6 litra tlenu. Podczas dużego wysiłku ilość ta może 

wzrosnąć kilkunastokrotnie.  Tylko sprawności układów 

naprawczych, obecnych w komórkach, zawdzięczamy, że 

żyjemy i funkcjonujemy mimo ciągłego bombardowania nas 

przez wolne rodniki. 

DNA w przeciętnej komórce człowieka jest uszkadzane 

przez tlen około dziesięć tysięcy razy na dobę .Prof. Oliński 

wraz ze swoim zespołem opracowali unikatową na świecie 

metodę oceny, jak sprawny jest system reperacji zniszczeń 

tlenowych u palaczy. Do ich płuc wraz z dymem 

tytoniowym trafia kilka tysięcy różnych toksycznych 

związków. Wywołują tam chroniczne stany zapalne. - 

Właśnie przewlekłe zapalenia, jak to wykazaliśmy w 

naszych pracach, prowokują powstawanie wolnych 

rodników, niszczycielskich cząstek tlenu, dodatkowo 

atakujących chore komórki . 

Jak jednak stwierdzić, czy zdolność poszczególnych osób do 

obrony przed rakotwórczym działaniem wolnych rodników 

jest wystarczająca? Jak ocenić sumę szkodliwych czynników 

działających na konkretnego człowieka i jego możliwości 

oporu przed procesami nowotworowymi?  

Prof. Oliński doszedł do wniosku, że w organizmie palaczy 

na długo przed ich zachorowaniem na raka muszą istnieć 

zarówno ewidentne dowody zniszczeń już dokonanych przez 

wolne rodniki, jak i ślady akcji naprawczych podjętych przez 

organizm.  

Badaniami objęto grupę palaczy chorych na raka płuc i grupę 

kontrolną, czyli osoby palące, ale zdrowe. Oceniano skalę 

uszkodzeń w DNA komórkowym zawartym we krwi i 

aktywność naprawiających te uszkodzenia enzymów 

usuwanych z moczem.  

- U osób z obu grup, i chorych, i zdrowych, znaleźliśmy tyle 

samo zniszczeń materiału genetycznego. Jednak we krwi 

palaczy chorych na nowotwory płuc było o wiele mniej 

enzymu reperującego te porwane spirale DNA niż u osób 

palących, ale mimo to niechorujących na raka.  

 Piętnaście procent palaczy, czyli ci właśnie, którzy zapadają 

na nowotwory płuc, ma niesprawne geny decydujące o 

aktywności enzymu reperującego uszkodzenia tlenowe. 

Stany zapalne arterii krwionośnych, uszkodzonych przez 

blaszki miażdżycowe, również wpływają na zwiększone 

wydzielanie wolnych rodników. Jednym z nich jest ozon, 

gaz tak agresywny, że używa się go do zabijania bakterii. 

Dodany na przykład do probówki z bakteriami Escherichia 

coli niszczy 95 procent tych drobnoustrojów. "Jest wściekle 

toksyczny także dla naczyń krwionośnych."Zanim 

wykazaliśmy, że ozon jest produkowany przez ludzki układ 

odpornościowy, nikt nawet nie przypuszczał, iż taka trucizna 

może powstawać w żywym organizmie" - napisali zdumieni 

własnym odkryciem amerykańscy badacze. 



  

Jak widać, organizmy wyższe oddychające tlenem nie tylko 

doznają różnego rodzaju uszkodzeń na skutek działań 

wolnych rodników, ale umieją też ich użyć dla własnych 

potrzeb. Świadczy o tym choćby akcja przeciwciał, 

chroniących za pomocą ozonu naczynia krwionośne przed 

infekcją. Byłoby zresztą dziwne, gdyby żywe stworzenia, 

dysponując tak ostrymi nabojami, jakie powstają w ich 

własnych komórkach, nie zastosowały tej broni np. do walki 

z atakującymi je drobnoustrojami.  

Z zabójczych własności wolnych rodników korzystają na 

przykład fagocyty, czyli komórki odpornościowe 

odpowiedzialne za usuwanie z organizmu obcych białek. 

Gdy oddziały szturmowe tej naszej wewnętrznej ochrony 

chcą zabić bakterie, pobierają ogromne ilości tlenu z 

otoczenia, generują coś w rodzaju wybuchu tlenowego i 

kierują w stronę drobnoustrojów jeden z zabójczych 

wolnych rodników, nadtlenek wodoru, czyli wodę utlenioną. 

Taką właśnie, którą i my sami dezynfekujemy mniejsze i 

większe skaleczenia. 

Wydaje się przeciwne naturze, aby tlen, bez którego nie 

możemy przeżyć dłużej niż kilka minut, był równocześnie 

sprawcą chorób i zabójcą. Gdy jednak trzy i pół miliarda lat 

temu powstawało życie na Ziemi, w atmosferze nie było 

tlenu. Cały projekt biologiczny, struktura oraz działanie 

genów i białek, a także funkcjonowanie komórek 

 dopasowane były do warunków beztlenowych. Ten 

zasadniczy model przetrwał do dziś. Pojawienie się tlenu w 

atmosferze dwa i pół miliarda lat temu spowodowało 

pierwszą wielką katastrofę ekologiczną. Organizmy, które 

nie potrafiły się do niego dostosować, wyginęły. Tlen 

powstał jako uboczny produkt działania pewnych bakterii, 

które zdobyły umiejętność fotosyntezy - z węgla i wody 

tworzyły związki organiczne. Podczas rozkładu wody 

uwalniały tlen.  

Jesteśmy potomkami tych stworzeń, które przetrwały i 

nauczyły się nie tylko nim oddychać, ale też z przemiany 

pokarmu w jego obecności zaczęły czerpać o wiele większe 

ilości energii niż było możliwe w atmosferze beztlenowej. 

Tlen, a w szczególności pewne jego cząsteczki, nie przestały 

jednak być toksyczne. Uszkadzają nasze ciała i jest to cena, 

jaką organizmy tlenowe płacą za swoją wygodę 

energetyczną.  

 

Magdalena Pyjor  IICh 

 

 

 

CHOROBA ALZHEIMERA NIE JEST PROCESEM ZAPALNYM?  
 

 

CHOROBA 18 MILIONÓW 

Chorobę Alzheimera po raz pierwszy opisał  w 

1906 roku niemiecki neuropatolog Alois Alzheimer. Na 

świecie cierpi na nią około 18 mln ludzi 

(w Polsce mniej więcej 200 tyś.). 

Głównie dotyka ludzi po 65 roku życia. Częściej chorują na 

nią kobiety i osoby niewykształcone, u których również 

szybciej się rozwija. Choroba trwa na ogół 5-12 lat. 

Długotrwała aktywność umysłowa w istotny sposób 

spowalnia jej przebieg. Śmierć następuje w wyniku 

powikłań pozamózgowych, najczęściej wskutek zapalenia 

płuc.  

Od lat wiadomo, że osoby przyjmujące  regularnie ibuprofen, 

naproksen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne nieco 

rzadziej cierpią na chorobę Alzheimera. Według niektórych 

badaczy w mózgu osób dotkniętych tym schorzeniem dochodzi 

do procesu zapalnego, a komórki mikrogleju, pełniące tam rolę 

komórek odpornościowych, atakują zdrowe neurony. 

Tymczasem ostatnie badania wskazują na wręcz odwrotny 

proces - to starzejące się komórki mikrogleju tracą zdolność 

obrony mózgu przed tą chorobą. 

Wolfgang J. Streit ze współpracownikami z University of 

Florida porównywał próbki tkanki mózgowej pobranej podczas 

sekcji zwłok dwóch mężczyzn, którzy nie wykazywali objawów 

otępienia. Pierwszy z nich miał 38, drugi – 68 lat. Wiele 

komórek mikrogleju w mózgu starszego mężczyzny utraciło 

część odgałęzień lub były one zniekształcone. Streit stwierdził 

równie dużo podobnych zmian także w mózgach osób mających 

wysokie stężenie beta-amyloidu – substancji białkowej, która 

odkłada się w chorobie Alzheimera. Wysunął więc hipotezę, że 

beta–amyloid może uszkadzać mikroglej. 

W laboratorium Streita badano również kultury szczurzych 

komórek mikrogleju i zauważono, że z upływem czasu skracają 

się ich telomery (proces obserwowany w większości 

starzejących się komórek). Struktury te znajdują się na końcach 

chromosomów, a ich zadaniem jest ochrona integralności 

genów. Gdy telomery ulegają skróceniu, komórka traci zdolność 

do podziałów i obumiera. Utrzymanie komórek mikrogleju w 

dobrym stanie wpłynęłoby korzystnie na stan neuronów – 

sugeruje Streit (ich telomery nie skracają się).  

Kolejnych argumentów na poparcie teorii, że starzejące się 

komórki mikrogleju mają związek z chorobą Alzheimera, 

dostarczają wyniki testów leków, opublikowane w „Journey of 

the American Medcial Association” 

 z 4 czerwca 2003 roku. W przeciwieństwie do wcześniejszych 

badań to nie wykazało korzyści z przyjmowania leków 

przeciwzapalnych przez pacjentów cierpiących na chorobę 

Alzheimera w porównaniu z placebo. 

 „Jestem rozczarowany brakiem tej grupy leków – przyznaje 

kierujący badaniami Paul S. Aisen, neurolog z Georgetown 

University. – Mam nadzieję, że uda się opracować nowe metody 

terapeutyczne, oparte na innych mechanizmach działania niż 

przeciwzapalne”. 



  

Według Aisena mikroglej może mieć jednocześnie dobroczynny 

i negatywny wpływ na komórki. „Są dowody potwierdzające 

oba te działania, mimo że wydają się one sprzeczne – mówi. Nie 

ma natomiast danych o wypadkowym działaniu mikrogleju w 

chorobie Alzheimera”. Kluczem do tej zagadki może być 

zależność między mikroglejem a beta–amyloidem. W mózgu 

osób dotkniętych chorobą Alzheimera białka odkładają się w 

postaci zbitych blaszek. Nie wykluczone, że komórki mikrogleju 

usuwają te szkodliwe złogi. 

Jednak wzrost liczby komórek mikrogleju może mieć groźne 

działania niepożądane. W styczniu 2002 roku przerwano badanie 

kliniczne leku o nazwie AN1792, mającego uodpornić 

pacjentów na beta-amyloid, ponieważ u czterech z nich 

rozwinęło się zapalenie mózgu. Jedna kobieta była w tak 

ciężkim stanie, że nie dało się nawet przeprowadzić testów 

psychologicznych. Zmarła przed upływem dwóch lat od 

rozpoczęcia leczenia. „Każdy, kto pobudza reakcje zapalne, 

ryzykuje zaburzenie procesów fizjologicznych” – ostrzega 

Patrick McGeer, neurolog z University of British Columbia. Jeśli 

choroba Alzheimera jest skutkiem starzenia się mikrogleju, to 

podawanie leków przeciwzapalnych może dodatkowo 

zahamować odpowiedź układu odpornościowego i nasilić 

 chorobę. Z drugiej strony – zauważa Streit – mikroglej jest w 

tym schorzeniu tak uszkodzony, ze nieistotne staje się dalsze 

blokowanie jego funkcji. 

John Breitner, epidemiolog z University of Washington, przede 

wszystkim próbuje dociec, czy leki przeciwzapalne zatrzymują 

rozwój choroby Alzheimera. Nawet jeśli okażą się skuteczne, nie 

wiadomo będzie, jaki jest dokładnie mechanizm ich działania. 

Tak więc nadal kwestia związku choroby Alzheimera z 

mikroglejem pozostaje otwarta.  

„Być może wszyscy podążamy w niewłaściwym kierunku – 

przypuszcza Breitner. – Może to coś, na co nikt z badaczy nie 

zwrócił uwagi”.  

Agnieszka Karpiel, III Ch 

 

Z MOJEJ PÓŁKI 
Życie Pi- Yann Martel   
 
Etyka normatywna zakłada, że przeszkodami, przynajmniej 

duchowymi, w odbiciu człowieka od dna są: niewiedza, 

uczucia, strach i przymus. Te cztery elementy życia czynią 

nas bohaterami w odbiciu swego własnego lustra. Człowiek 

boi się wyjść po zmroku ze swego własnego mieszkania, boi 

się wychylić, by nie stracić pozornie ważnej posady w 

firmie.W środowisku domowym "alfa i omega", w pracy 

zostaje zredukowany do wstrętnego lizusa i życiowego 

tchórza. Tacy schizofrenicy cnoty męstwa, powinni 

koniecznie sięgnąć po absolutnie literackie arcydzieło.  

Pozostali - uczciwie pracujący nad swoimi przywarami, 

zdecydowanie również. Jeśli boję się bandy odmóżdżonych 

"blokersów", może również łatwiej zrozumiem faceta, który 

przez ocean, na niewielkiej łodzi podróżuje w towarzystwie 

tygrysa bengalskiego. Tygrysy potrafią być groźne, prawie 

tak jak ludzie, szczególnie wtedy, gdy są głodne. Ludzie 

bywają głodni sukcesów, osiągnięć spektakularnych, oraz 

efektownych. Życiowe typowo antologiczne "podkładanie 

świń", oszustwa, obleśna pycha końca swego nosa, bywa 

bardziej niebezpieczna, niż trudności w poznawaniu 

psychizmu zwierzęcego tygrysa. Wszyscy dotknięci 

stygmatem "moralnego stresu", "wypalenia", "rozpaczy z 

tego iż w chrześcijańskim kraju, nie ma uczciwych ludzi"; 

znajdą etyczne światło, dobrej, uniwersalnej etyki, którą 

można byłoby nazwać, propozycją religii, nowej, świeżej i 

wcale nie nowoczesnej. Od czasów Jezusa z Nazaretu w 

dziedzinie moralności, wiele się nie zmieniło. Poszukując 

miłości i spełnienia, najtrudniej uwierzyć w istnienie 

dobrych Samarytan. Być może, "urzędowi stróże 

moralności", nie umieją wskazać niczego więcej, niż bolesne 

życiowe przywary. Życie Pi jest drogowskazem, który 

pokazuje kierunek, poprzez który można odbudować swoją 

nadzieję. Bo jak mawiał Pearl Buck - "Tym co naprawdę 

może złamać serce, jest pozbawienie go marzeń - 

jakiekolwiek te marzenia są".  
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Przedstawiam 8 kategorii kierowców powodujących 

największe zagrożenie na drogach. Procent przy nazwie 

kategorii oznacza stosunek danej kategorii do ogółu 

niebezpiecznych kierowców.  

1.Młodociany Zagniewany - 6% 
Opis osobowości 

Zwykle osobowości brak, choć występują tutaj szczątkowe 

cechy takie jak złośliwość, skłonność do brutalności i 

używek. Młodociani nie występują prawie w wieku powyżej 

35 lat, gdyż naturalna selekcja i przydrożne drzewa 

ograniczają znacząco populacje. 

 Ulubione samochody 

Zależnie od zasobności portfela, ale na pewno nie będzie to 

Wartburg kombi. Autko musi być szpanerskie, nawet jeśli 

jest tanie. Nawet maluch będzie miał przyciemniane szyby, 

spojler, płytę CD na lusterku i dużą naklejkę w obcym 

języku (treść nieistotna) a jak starczy forsy to i neonówki 

pod podwoziem... 

Wewnątrz sprzęt grający musi być najlepszy (czytaj: z 

największą liczbą migających lampek) i głośniki skierowane 

na zewnątrz, żeby wszyscy wiedzieli, ze jedzie nie byle kto. 

Bardziej zamożni Młodociani używają samochodów 

lepszych marek dochodząc nawet do BMW. Jest tez pewna 

zasada: im lepszy samochód tym mniej ozdobników - po 

prostu nie są już wtedy konieczne do nęcenia panienek. 

2. Kobieta za kierownica - 46% 
 Matka, żona, kochanka. 

Główne wady i zagrożenia  

 - trzyma się kurczowo środka jezdni, 

- włącza lewy kierunkowskaz i skręca w prawo, 

- zero kontaktu z innymi użytkownikami drogi, brak reakcji 

na standardowe znaki dawane ręka lub światłami  

- obserwuje tylko wąski fragment drogi przed maską,  

- blokuje szybki pas, bo za 5 kilometrów skręca w lewo, 

Ulubione samochody 

Nie rozróżnia marek. Zwykle małe lub średnie, czasem 

(gorzej) większe. 

Uwaga: Do kobiet za kierownicą rzadko zaliczają się też 

niektórzy mężczyźni. Są to przypadki beznadziejne ale i 

nieliczne przez co nie chce mi się dla nich tworzyć 

oddzielnej kategorii "Dupa Wołowa". 

3. Kapelusznik - 9%  
Drobnomieszczanin, w weekendy zwany tez niedzielnym 

kierowcą. 

Główne wady i zagrożenia 

- anemiczne acz niesygnalizowane manewry, 

- przyprawiające innych o ataki bluźnierstwa dojeżdżanie na 

luzie do skrzyżowania, 

Ulubione samochody 

Wszystkie modele Skody. Uwaga: Skarcony używa 

brzydkich wyrazów. 

4.Weteran szos - 11% 
 Jeździ samochodem tak długo, ze powinien nauczyć się już 

paru podstawowych rzeczy, a się nie nauczył. Zna wszystkie 

potrzebne mu drogi na pamięć.Wszelkie zmiany 

pierwszeństwa i objazdy traktuje jako złośliwość Zarządu 

Dróg Miejskich wobec jego osoby. 

 Ulubione samochody 

Stare trupy odziedziczone po przodkach którzy zginęli w 

kampanii wrześniowej. 

5. Rolnik przejazdem w mieście - 3% 
Opis osobowości 

Rolnik przejazdem w mieście. Nocą nosi nazwę cicho-

ciemny, bowiem zapala światła dopiero na wyraźne żądanie 

policjanta. Zaraz potem zresztą gasi. 

Główne wady i zagrożenia 

- niemożność zrozumienia, ze w Fiata 125 wchodzi tylko 5 

osób i 50 kg buraków, a każdy dodatkowy burak stwarza 

ryzyko, ze samochód zapadnie się pod własnym ciężarem, 

- brak zrozumienia dla obowiązku włączania w nocy świateł 

przy jednoczesnych podwyżkach cen elektryczności, 

- nieumiejętność poruszania się po ulicy szerszej niż 6 

metrów, 

Ulubione samochody 

Fiat 125, Żuk, Tarpan - obowiązkowo przerdzewiałe na 

wylot. 

Uwaga: Nie drażnić! Na wszystkie pytania przytakiwać! 

Rozdrażniony zawoła kolegów i zablokują całą drogę. Kilka 

razy akcja taka rozszerzyła się na cały kraj. 

6. Polski chamek 12%  
Cham pospolity. Ma kłopoty z czytaniem, pisaniem i 

liczeniem. Jego zachowanie wynika z chęci odreagowania na 

upokorzenia codzienności. 

Główne wady i zagrożenia 

- zajeżdża drogę, 

- wciska gaz, kiedy próbujesz go wyprzedzić, a jak 

zrezygnujesz - zwalnia, 

- i wiele innych, które jego mały móżdżek wymyśla on-line. 

Ulubione samochody 

Brudne. 

7.Procentowiec - 2%  
Pijak - minimum 4 piwa przed jazdą. 

Główne wady i zagrożenia 

Wszelkie związane z pomrocznością jasną. 

Ulubione samochody 

W jego stanie - bez znaczenia. 

8. Dawca narządów - 1% 
Opis osobowości 

Kierowca motocykla wyścigowego. Jeździ i żyje szybko i 

krótko. 

Główne wady i zagrożenia 

- bardzo nadmierna prędkość, 

- może przejechać na wylot przez samochód nie posiadający 

wzmocnień bocznych, 

- w wypadku może uszkodzić swoje narządy, jakże cenne dla 

społeczeństwa. 

Ulubione samochody 

Używa tylko motocykli. Im są głośniejsze - tym lepiej. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


