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Porównano zawartość wapnia, magnezu, fosforu, żelaza, cynku i miedzi 
w tkankach nowotworowych, okołonowotworowych i zdrowych, gruczołu sutko-
wego u szczurów z wyindukowanym za pomocą 7,12-dimetylobenzo[a]antracenu 
(DMBA) nowotworem sutka. Szczury oprócz diety standardowej otrzymywały za 
pomocą sondy dożołądkowej po 0,4 cm3 oliwy ogrzewanej w 200°C przez 10 min 
lub nie ogrzewanej. Zawartość fosforu określono za pomocą spektrofotometrycz-
nej metody Scheelego, natomiast pozostałe pierwiastki – metodą absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (AAS). 
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Anomalie biochemiczne zachodzące w komórkach nowotworowych, mogą być 
zarówno przyczyną, jak i skutkiem zaburzeń metabolizmu niektórych biopierwiast-
ków. Antyrakowe właściwości oliwy zostały uznane ofi cjalnie w listopadzie 2004 
r. przez Amerykańską Federalną Komisję do Spraw Leków (FDA) (1). Regularne 
spożywanie oliwy szczególnie „extra virgin”, przyczynia się do podwyższonego 
przyjmowania antyoksydantów (tokoferoli i polifenoli), których obecność ograni-
cza zakres stresu oksydacyjnego stanowiącego jeden z czynników decydujących 
o możliwości rozwoju nowotworów (1, 2). Podwyższona temperatura (podobnie jak 
światło, jony Cu i Fe) jest jednym z czynników stymulujących utlenianie tłuszczów. 
Z licznych badań wynika, że obecność w diecie utlenionych kwasów tłuszczowych 
znacząco zwiększa ryzyko miażdżycy. Oprócz tego, produkty utlenienia lipidów 
mogą zmieniać właściwości fi zyczne błon komórkowych upośledzając transport 
elektronów przez łańcuch oddechowy i jednocześnie obniżając syntezę ATP w mi-
tochondriach, co w konsekwencji prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania 
komórek (3). 

Celem pracy było określenie wpływu indukowanego DMBA nowotworu sutka 
(adenocarcinoma) u szczurów, na poziom wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, cynku 
i miedzi w tkance nowotworowej (guzie), tkance bezpośrednio otaczającej guz tzw. 
okołonowotworowej oraz tkance zdrowej (kontrolnej) gruczołu sutkowego szczu-
rów. Ponadto, zbadano czy dieta wzbogacona w oliwę, poddaną lub nie- obróbce 
termicznej, wpływa na stężenie składników mineralnych w badanych tkankach. 
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MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono na samicach szczurów szczepu Sprague-Dawley, po 
uzyskaniu zgody Komisji Etycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 
Szczury miały zapewniony dostęp do wody i paszy (Labofeed H) ad libitum. Zwie-
rzęta (30. dzień życia), po przywiezieniu adaptowano do warunków zwierzętarni 
przez 10 dni. Zastosowano następujący układ doświadczenia: szczury oprócz diety 
standardowej otrzymywały od 40. dnia życia do końca badań (20. tydzień) – 0,4 
cm3 oliwy nie ogrzewanej lub ogrzewanej w czasie 10 min w temp. 200°C. W celu 
wywołania nowotworu gruczołu sutkowego dwukrotnie tj. w 50. i 80. dniu życia 
podawano zwierzętom z grup badanych – 7,12-dimetylobenzo[a]antracen (DMBA) 
w dawce 80 mg/kg m. c. Materiał do badań stanowiły tkanki nowotworowe (guzy) 
gruczołu sutkowego, tkanki okołonowotworowe (wokół guza) i zdrowe tkanki kon-
trolne, w których oznaczono zawartość wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, cynku 
i miedzi. Analizowane pierwiastki oznaczono po mineralizacji na mokro w mine-
ralizatorze mikrofalowym Plazmatronika. Zawartość fosforu oznaczano za pomo-
cą metody spektrofotometrycznej Scheelego (4), natomiast wapń, magnez, żelazo, 
cynk i miedź metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS). 

Ocenę odzysku przeprowadzono wykorzystując materiał certyfi kowany: NCSZC 
71001 Beef Liver. Otrzymano następujące wyniki: dla wapnia – 100%, fosforu – 
103%, magnezu – 89%, żelaza – 109%, cynku – 107% i miedzi – 97%.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W toku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w tkance nowotworowej 
u szczurów będących na diecie standardowej i otrzymujących oliwę nie ogrzewa-
ną w porównaniu z tkanką zdrową szczurów kontrolnych zachodzą liczne zmiany 
w zawartości badanych pierwiastków. W guzach nowotworowych wystąpił istotny, 
prawie dwukrotny wzrost stężenia żelaza i miedzi oraz obniżenie poziomu magnezu 
w porównaniu z tkanką zdrową. Stężenie fosforu, cynku i wapnia było porównywal-
ne w obu badanych tkankach (tab. I). W przypadku zastosowania w diecie podgrze-
wanej oliwy, w tkance nowotworowej również zaobserwowano istotne zwiększenie 
stężenia żelaza oraz miedzi i dodatkowo ponad 2,5-krotne wapnia i nieznaczne fo-
sforu (tab. I). Podobnie jak przy suplementacji oliwą nie ogrzewaną istotnie uległo 
obniżeniu stężenie magnezu, w porównaniu z tkanką zdrową.

Badania naukowe potwierdzają, że nadmiar żelaza może wywoływać powstawa-
nie zmian nowotworowych oraz sprzyjać rozwojowi guza. W wysokich stężeniach 
pierwiastek ten inicjuje peroksydację lipidów. Powoduje uszkodzenia komórek 
poprzez katalizowanie reakcji powstawania wolnych rodników, doprowadzając do 
mutacji DNA. Żelazo jest również niezbędnym składnikiem odżywczym dla ko-
mórek nowotworowych. Może także inicjować powstawanie stanu zapalnego oraz 
stymulować wzrost guza, poprzez nasilenie angiogenezy (5). Otrzymane wyniki są 
zgodne z badaniami prowadzonymi przez innych badaczy (5, 6, 7). 

Kolejny pierwiastek, którego podwyższoną zawartość stwierdzono w tkance no-
wotworowej sutka to miedź. Jest on niezbędny dla wielu biochemicznych procesów, 
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ale w wyższych stężeniach potencjalnie toksyczny dla komórek. Miedź generuje 
bardzo aktywny rodnik hydroksylowy, powodujący peroksydację lipidów, mutację 
w nici DNA, co w konsekwencji może prowadzić do powstania nowotworu. Do 
mechanizmów prokancerogennego działania miedzi zalicza się również stymulację 
angiogenezy guza. Bowiem enzymy odpowiedzialne za tworzenie nowych naczyń 
krwionośnych ulegają aktywacji tylko w obecności jonów miedzi (5). Zaobserwowa-
ne w naszej pracy dwukrotne podwyższenie stężenia miedzi w tkankach nowotwo-
rowych sutka szczurów (tab. I), potwierdzają inne prace (5, 7, 8). Przeprowadzono 
również badania, które wykazały istotne statystycznie zwiększone stężenie miedzi 
w surowicy kobiet chorych na raka piersi, jajnika, wątroby i raka płaskonabłonko-
wego jamy ustnej w porównaniu z kontrolą (7, 8). Köksoy i współpr. (8) tłumaczą, 
że zwiększone stężenie miedzi w surowicy jest najprawdopodobniej spowodowane 
jej uwalnianiem z komórek ulegających nekrozie, w wyniku trwających procesów 
zapalnych. Jony miedzi są kofaktorami enzymu dysmutazy ponadtlenkowej i po-
limerazy DNA i RNA. Podczas trwania procesu nowotworowego, liczne podziały 
komórkowe i zwiększona produkcja rodników tlenowych, wymagają aktywacji wy-

Ta b e l a  I. Porównanie zawartości pierwiastków między badanymi tkankami gruczołów sutkowych szczurów 
a tkanką kontrolną

Ta b l e  I. Minerals content of tested vs. normal tissues of rat mammary glands

Pierwiastek
Tkanka nowotworowa

(oliwa nie ogrzewana + 
DMBA)

Tkanka
okołonowotworowa

(oliwa nie ogrzewana + 
DMBA)

Tkanka kontrolna
(oliwa nie ogrzewana)

Wapń μg/g 57,59 ± 13,67 53,89 ± 6,52 227,5 ± 209,9

Fosfor mg/g 2,582 ± 0,255 1,900 ± 0,195 b 2,517 ± 0,969

Magnez μg/g 228,2 ± 42,3 a 278,8 ± 29,5 b 282,9 ± 48,4

Żelazo μg/g 34,70 ± 6,19 a 19,60 ± 2,91 b 20,21 ± 1,02

Cynk μg/g 18,51 ± 1,82 17,76 ± 2,84 18,08 ± 3,47

Miedź μg/g 2,945 ± 1,231a 1,066 ± 0,148 b 1,450 ± 0,400 c

Pierwiastek
Tkanka nowotworowa
(oliwa ogrzewana + 

DMBA)

Tkanka
okołonowotworowa
(oliwa ogrzewana + 

DMBA)

Tkanka kontrolna
(oliwa ogrzewana)

Wapń μg/g 153,1 ± 60,41 a 67,56 ± 15,35 b 67,26 ± 14,30

Fosfor mg/g 2,550 ± 0,330 a 2,044 ± 0,329 b 1,877 ± 0,198

Magnez μg/g 270,7 ± 47,0 a 296,5 ± 48,0 330,9 ± 43,4

Żelazo μg/g 47,71 ±18,60 a 19,69 ± 4,31 b 18,12 ± 3,08

Cynk μg/g 16,81 ± 1,73 18,54 ± 3,45 16,62 ± 1,65

Miedź μg/g 3,125 ± 0,925 a 1,764 ± 0,620 b 1,374 ± 0,475

a – różnice istotne statystycznie w zawartości pierwiastków między tkanką nowotworową a tkanką kontrolną dla 
stopnia istotności p < 0,05; b – różnice istotne statystycznie w zawartości pierwiastków między tkanką nowotwo-
rową a tkanką okołonowotworową dla stopnia istotności p < 0,05; c – różnice istotne statystycznie w zawartości 
pierwiastków między tkanką okołonowotworową a tkanką kontrolną dla stopnia istotności p < 0,05.
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żej wymienionych enzymów, co prowadzi do nadmiernego zużycia wewnątrzko-
mórkowych zapasów miedzi, a to prawdopodobnie powoduje obniżenie jej poziomu 
w krwinkach czerwonych (8). 

W toku dalszych badań dokonano analizy zmian zawartości pierwiastków 
w tkance nowotworowej i okołonowotworowej (tab. I). Kierunek zmian jest po-
dobny do opisanego w przypadku porównania tkanki nowotworowej a zdrowej, 
kiedy stwierdzono wzrost poziomu Fe i Cu oraz obniżenie ilości Mg w tkance 
nowotworowej (niezależnie od obróbki termicznej oliwy), co sugerowałoby, że 
tkanka występująca dookoła guza, zawiera porównywalne poziomy badanych 
pierwiastków, do tkanki zdrowej (kontrolnej). Dodatkowo wystąpił wzrost stę-
żenia fosforu i wapnia w guzie w stosunku do tkanki okołonowotworowej zwie-
rząt otrzymujących oliwę podgrzewaną (tab. I). Podwyższona zawartość wapnia 
w tkance nowotworowej piersi została również wykazana w badaniach innych au-
torów (5, 9, 10). Jednakże Rizk i Sky-Peck (11) zaobserwowali bardzo zróżnicowa-
ne zawartości wapnia w tkankach poszczególnych osób. I tak u jednej z badanych 
osób zawartość wapnia w tkance nowotworowej gruczołu piersiowego wynosiła 
661 μg/g, a w tkance zdrowej 663 μg/g, podczas gdy u drugiej pacjentki ilości 
tego pierwiastka były bardziej zróżnicowane i odpowiednio wynosiły 1812 μg/g 
i 264 μg/g (11). 

Z kolei istotne statystycznie zwiększone stężenie fosforu (tab. I) występujące 
w tkance nowotworowej może wynikać z faktu, że rozwijający się guz wykazuje 
znacznie większe zapotrzebowanie na energię, która jest dostarczana w postaci ade-
nozynotrifosforanu (ATP) (6). 

W toku badań stwierdzono obniżone stężenie magnezu w guzach nowotworo-
wych, niezależnie od rodzaju zastosowanej w dietach oliwy (ogrzewanej lub nie-).
Magnez jest ważnym kationem wewnątrzkomórkowym i aktywatorem wielu ukła-
dów enzymatycznych. Dlatego też jego zawartość była wielokrotnie oceniana u cho-
rych na nowotwory. W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano istotne staty-
stycznie obniżenie stężenia magnezu w surowicy krwi u osób z klinicznie zaawan-
sowanym rakiem krtani, w porównaniu z osobami nie dotkniętymi tą chorobą (12). 
Prowadzono także badania mające na celu porównanie poziomu magnezu między 
tkankami nowotworowymi różnego typu, a tkankami zdrowymi, uzyskując zróżni-
cowane wyniki (6, 12, 13). 

Porównując natomiast rozkład analizowanych pierwiastków pomiędzy tkanką 
okołonowotworową i zdrową stwierdzono, brak różnic w ich zawartości niezależnie 
od rodzaju oliwy podawanej w diecie (tab. I). Stwierdzono jedynie istotne staty-
stycznie obniżenie stężenia miedzi przy zastosowaniu w diecie oliwy nie ogrze-
wanej. Na podstawie otrzymanych wyników można zaryzykować stwierdzenie, że 
tkanka ściśle otaczająca guz (tzw. okołonowotworowa) nie wykazuje dużych ano-
malii w zawartości badanych pierwiastków.

W celu stwierdzenia czy podawanie szczurom ogrzewanej oliwy wpływa na po-
ziom badanych pierwiastków w tkankach nowotworowych, okołonowotworowych 
i kontrolnych dokonano analizy danych, zgromadzonych w tab. II.

Otrzymane wyniki wskazują, że tkanki nowotworowe szczurów będących na 
diecie wzbogaconej oliwą nie ogrzewaną różnią się istotnie statystycznie zawar-
tością badanych pierwiastków, od tkanek szczurów będących na diecie wzboga-
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conej oliwą ogrzewaną (200°C/10 min). I tak w tkance nowotworowej szczurów 
karmionych oliwą nie ogrzewaną zaobserwowano wzrost zawartości cynku oraz 
obniżenie zawartości wapnia i magnezu w porównaniu do szczurów pozostających 
na diecie z oliwą ogrzewaną, Nie zaobserwowano zmian w zawartości fosforu, 
miedzi i żelaza. 

W toku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w tkankach okołonowotworo-
wych szczurów będących na diecie wzbogaconej oliwą nie ogrzewaną, ma miejsce 
jedynie zwiększona zawartość wapnia w stosunku do analogicznych tkanek szczu-
rów będących na diecie wzbogaconej oliwą ogrzewaną (tab. II). Podobnie przy 
porównaniu tkanek kontrolnych (dane nie zamieszczone). Zwapnienia w obrębie 
tkanek miękkich dotyczą zwykle miejsc uszkodzonych lub źle ukrwionych (14). 
Ponad 60% klinicznie bezobjawowych nowotworów wykazuje niewielkie mikroz-
wapnienia w badaniu mammografi cznym (14). Należy jednak podkreślić, że wyniki 
dotyczące stężenia wapnia w prezentowanej pracy charakteryzowały się znacznym 
rozrzutem (duże odchylenia standardowe) (tab. I, II). Być może zaistniałe różnice 
wynikają z obecności fragmentów tkanki chrzęstnej, która została pobrana razem 
z tkanką mięśniową. Zawartość pozostałych pierwiastków w obrębie grupy była 
stabilna. 

Ta b e l a  II. Porównanie zawartości pierwiastków w tkankach nowotworowych i okołonowotworowych gruczołów 
sutkowych w zależności od zastosowanej diety

Ta b l e  II. Content of minerals in neoplastic and perineoplastic tissues of mammary glands vs. applied diet

Pierwiastek Tkanka nowotworowa 
(oliwa nie ogrzewana + DMBA)

Tkanka nowotworowa
(oliwa ogrzewana 10 min w 200°C 

+ DMBA) 

Wapń (μg/g) 57,59 ±13,67 a, 153,08 ± 60,41

Fosfor (mg/g) 2,582 ± 0,255 2,550 ± 0,33

Magnez (μg/g) 228,19 ± 42,34 a, 270,7 ± 47,0

Żelazo (μg/g) 34,70 ± 6,19 47,71 ± 18,60

Cynk (μg/g) 18,51 ± 1,82 a 16,81 ± 1,73

Miedź (μg/g) 2,945 ± 1,231 3,125 ± 0,925

Pierwiastek Tkanka okołonowotworowa 
(oliwa nie ogrzewana + DMBA)

Tkanka okołonowotworowa
(oliwa ogrzewana 10 min w 200°C 

+ DMBA)

Wapń (μg/g) 53,89 ± 6,52 a 67,56 ±15,35 

Fosfor (mg/g) 1,900 ± 0,195 2,044 ± 0,329

Magnez (μg/g) 278,8 ± 29,48 296,5 ± 48,0

Żelazo (μg/g) 19,60 ± 2,91 19,69± 4,31

Cynk (μg/g) 17,76 ± 2,84 18,54 ± 3,45

Miedź (μg/g) 1,066 ± 0,148 1,764 ± 0,620

a – różnice istotne statystycznie w zawartości pierwiastka w tkankach nowotworowych szczurów będących na die-
cie standardowej wzbogaconej oliwą nie ogrzewaną a grupą szczurów otrzymującą dietę wzbogaconą oliwą ogrze-
waną 10 minut, dla stopnia istotności p < 0,05.
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WNIOSKI

1. W tkankach nowotworowych (indukowanych DMBA), niezależnie od zasto-
sowanej diety, z udziałem oliwy ogrzewanej lub nie wystąpił istotnie zwiększony 
poziom żelaza i miedzi, przy równoczesnym obniżeniu zawartości magnezu, w po-
równaniu do tkanki gruczołu sutkowego grupy kontrolnej. 

2. W tkankach nowotworowych (indukowanych DMBA), szczurów suplemen-
towanych oliwą nie ogrzewaną nastąpił istotny wzrost stężenia cynku i obniżenie 
ilości wapnia oraz magnezu w porównaniu do tkanek nowotworowych szczurów 
otrzymujących oliwę ogrzewaną. 

3. Zawartość pierwiastków w tkance otaczającej guz w zasadzie nie wykazuje 
różnic w poziomie badanych składników mineralnych w stosunku do tkanki kon-
trolnej (oprócz poziomu Cu).

D.  S k r a j n o w s k a,  A.  P o ł e ć,  A.  T o k a r z

INFLUENCE OF THERMOOXIDATIVE AND CARCINOGENIC PROCESSES ON
THE CONTENTS OF SELECTED MINERAL ELEMENTS IN TISSUES OF RATS

S u m m a r y

The aim of this study was to quantiatively determine and compare the content of Ca, P, Mg, Fe, Zn 
and Cu, in the neoplastic, perineoplastic and normal breast tissues of rats. The following experimental 
procedure was applied: 40-day-old female rats, apart from the standard diet, received until the end of ex-
periment when the animals were 20 weeks old, 0.4 ml of non-heated or heated (200°C for 10 minutes) oil. 
In the present experimental model, breast adenocarcinoma was induced with 7,12-dimethylbenz[a]anthra
cene (DMBA) given to the rats at two single doses of 80 mg/kg b.m. when they were 50 and 80 days old. 
After wet microwave mineralisation of the tissues, the phosphorus content was determined using Scheele 
spectrophotometry, and the content of the remaining microelements was assessed by atomic absorption 
spectrometry (AAS). Our study demonstrated that in cancerous tissues, irrespective of the applied diet 
(heated/non-heated oil), there was increased level of iron and copper and reduced content of magnesium 
compared to normal tissues of the mammary gland. Warming oil for 10 minutes at 200°C resulted in 
a signifi cant increase in the level of zinc and reduction in the content of calcium and magnesium in the 
cancerous tissue with respect to cancerous tissues of the group of rats receiving non-heated oil. Moreover, 
the perineoplastic tissues did not differ in principle in the contents of studied minerals from the normal 
control tissues (apart from the level of copper).
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