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Zanieczyszczenie żywności drobnoustrojami chorobotwórczymi powodującymi zatrucia pokarmowe
stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. Grupę najbardziej narażoną stanowią małe dzieci, kobiety
w ciąży, osoby starsze, osoby z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności, szczególnie pacjenci
po przeszczepach. Na szerzenie się zatruć pokarmowych duży wpływ ma sposób przygotowania potraw,
ich przechowywanie i transport. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia zależą również od jakości użytych
surowców, wody, opakowań, czystości sprzętu, aparatury, higieny pomieszczeń i higieny osobistej, jak
też skuteczności procesów mycia i dezynfekcji urządzeń. Wszystkie te czynniki wpływają bezpośrednio
na namnożenie drobnoustrojów. W Polsce za ognisko zbiorowego zatrucia pokarmowego uważano do
lipca 2004 r. zachorowanie czterech lub więcej osób po spożyciu tej samej żywności lub wody (1).
W związku z wejściem w życie z dniem 12 czerwca 2004 r. dyrektywy 2003/00/WE Parlamentu
Europejskiego z dnia 17.XI.2003 r. (2) w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i od-
zwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz zawartą w niej definicją ogniska zatrucia/zakażenia
pokarmowego objęto obowiązkiem zgłaszania i opracowywania wszystkich ognisk spełniających
kryteria przyjęte w w/w dyrektywie. Oznaczało to w praktyce konieczność rejestrowania od lipca 2004 r.
jako ogniska zbiorowego zatrucia/zakażenia pokarmowego dwóch lub więcej przypadków zachorowań
ludzi na tę samą chorobę i/lub zakażenia osób tym samym czynnikiem w sytuacji, gdy przypadki te są
powiązane jednym źródłem pokarmu lub istnieje prawdopodobieństwo takiego związku. Umożliwiło to
dostosowanie sprawowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną nadzoru epidemiologicznego do
wymogów prawa Unii Europejskiej (2). Opracowaniem ognisk zbiorowych zachorowań zajmują się
nadal pracownicy działów epidemiologicznych oraz żywności i żywienia stacji sanitarno-epidemiologi-
cznej. Do ich zadań należy przeprowadzenie dochodzenia (1, 2).

Aktualna definicja zatrucia pokarmowego według WHO (food poisoning = foodborne disease) to:
każda choroba zakaźna lub zatrucie spowodowane przez spożycie lub rozpoznawana jako skutek
spożycia pożywienia (foodborne) lub wody (waterborne), bez względu na to czy objawia się tylko
biegunką i/lub wymiotami, lub występują również objawy nie związane z przewodem pokarmowym np.:
ze strony układu nerwowego. Dotyczy to również następstw zatrucia chemikaliami, związkami
produkowanymi przez niektóre ryby, z wyłączeniem alergii i nietolerancji pokarmowej (3).

Pod pojęciem „bakteryjne zatrucia pokarmowe” rozumie się niejednorodne pod względem etiologicz-
nym i klinicznym ostre schorzenia o objawach żołądkowo-jelitowych, które wywołane są spożyciem
artykułów żywnościowych, zanieczyszczonych drobnoustrojami lub wytworzonymi przez nie tok-
synami, jednak ich przyczyny, drogi przenoszenia, jak i przebieg może być różny (1, 4).

Obraz kliniczny zatrucia pokarmowego zależy od wielkości dawki infekcyjnej, czyli od liczby
spożytych bakterii, od ich wirulencji, zdolności wytwarzania toksyn, a także od pH soku żołądkowego,
perystaltyki, flory jelitowej oraz stanu układu immunologicznego (5) (tab. I).
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Bardzo istotne jest przestrzeganie prawidłowego procesu konserwowania artykułów spożywczych,
a także przestrzegania czasu i temperatury przechowywania produktów, ponieważ drobnoustroje mogące
powodować zatrucia pokarmowe posiadają zdolność do przeżywania w szerokim zakresie temp. od 5°C,
nawet do 100°C.

Pałeczki Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella agonae posiadają zdolność do
namnażania się w przedziale temp. 5°C – 46°C. Magazynowanie zakażonej żywności w temp. – 20°C
powoduje śmierć tylko części komórek bakteryjnych. Te komórki, które przetrwały bądź zostały
uszkodzone tylko częściowo zachowują swoje właściwości chorobotwórcze. Sprzyjające warunki
środowiskowe stwarza obojętny odczyn pH (przy wartości pH poniżej 4,5 i powyżej 9,0 komórki
obumierają). W produktach suchych mogą one przetrwać w stanie anabiozy nawet przez kilka miesięcy
(1, 6).

Pałeczki z rodzaju Shigella w środowisku zewnętrznym giną w temp. 56°C w ciągu 30 min. są
wrażliwe na wysychanie. Bakterie te dobrze rosną w temp. 5 – 50°C (1, 6).

Toksyna botulinowa, jest wytwarzana przez laseczki Clostridium botulinum. Rozróżnia się siedem
typów toksyn A-G, z czego 4 typy są chorobotwórcze dla człowieka: typ A, B, E i F. Toksyna jest
produkowana w nieprawidłowo przetwarzanej, konserwowanej, lekko kwaśnej i słabo solonej żywności
przetrzymywanej poza urządzeniami chłodniczymi, szczególnie w hermetycznych opakowaniach.
Toksyny są oporne na działanie kwasów, w tym kwasu solnego w soku żołądkowym oraz niskich
temperatur. Są termolabilne i ulegają zniszczeniu w temp. 80°C przez 6 min. (typ A) lub 90°C (typ B).
Toksyna typu E zostaje zinaktywowana przy pH 7,5 lub 3,5 podczas pięciominutowego ogrzewania
w temp. 60°C (1, 6).

Enterotoksyna wytwarzana przez Clostridium perfringens jest aktywna w zakresie temp. 20 – 50°C.
Temperatura optymalna wynosi 37 – 45°C. Górną granicą rozwoju jest pH 8,5, a najniższą pH 5,0. Jest
ona wrażliwa na niskie temperatury i zamrażanie. Przetrwalniki wykazują znaczną ciepłooporność, tj.
przeżywają ogrzewanie w temp. 100°C przez 1 – 1,5 godz. (1, 6).

Pałeczki Campylobacter sp. rosną w temp. 37 – 45°C. Są wrażliwe na pasteryzację, niskie pH,
zamrażanie i działanie kwasu żołądkowego (2, 10). Toksyny biegunkowa i wymiotna Bacillus cereus
syntetyzowana jest przez komórki wegetatywne kiełkujące z przetrwalników (1, 6).

Enterotoksyny Staphylococcus aureus są tworzone w szerokim zakresie temperatur (10 – 45°C) i pH
powyżej 5. Nie ulegają inaktywacji w soku żołądkowym. Enterotoksyny gronkowcowe są superan-
tygenami (7). Do zanieczyszczenia żywności dochodzi poprzez ludzi mających bezpośrednią lub
pośrednią styczność z żywnością. Wytworzone enterotoksyny działają na odcinku żołądkowo-jelitowym
przewodu pokarmowego. Są one jednak odporne na działanie enzymów trawiennych. Dla człowieka
chorobotwórcze są następujące enterotoksyny gronkowcowe SE (staphylococcal enterotoxin): A, B, C1,
C2, C3, D, E, G, H, I, J, K, L M, N, O P, Q oraz R (7). Gronkowce odznaczają się wysoką tolerancją na
wysuszenie, enterotoksyna gronkowcowa wytrzymuje temp. 100°C przez okres 20 min. i pod wpływem
ogrzewania (pasteryzacja, gotowanie, pieczenie) nie ulega inaktywacji.

Pałeczki Yersinia enterocolitica dobrze rosną w temp. 22 – 29°C i pH 4,6 – 9,0, mogą się też namnażać
w temp. 4°C i wytwarzać ciepło stałą enterotoksynę. Bakterie te przeżywają w produktach mrożonych,
zabija je natomiast proces pasteryzacji (7).

Przecinkowce Vibrio parahaemolyticus rozwijają się w szerokim zakresie temp. 4 – 40°C i pH między
5 a 11. Giną w wysokiej temp. (60°C w ciągu 15 min.) i w warunkach suszy w słonej wodzie (1, 6).

Pałeczki Listeria monocytogenes rosną w szerokim zakresie temperatur 0 – 45°C i pH 5,0 – 9,0.
W żywności przechowywanej w warunkach chłodniczych zachowują bardzo długą żywotność, a nawet
się namnażają (1, 6).

Francisella tularensis może długo przeżywać w zamrożonym mięsie, nawet 1 – 3 lata (8).
Erysipelothrix rhusiopathiae dobrze znosi zmiany warunków środowiska. W wysuszonym, gnijącym,

a także nasolonym, uwędzonym czy zapeklowanym mięsie drobnoustroje te pozostają wirulentne do 170
dni (8).

Skład chemiczny żywności stwarza ogólnie dobre warunki do wzrostu i rozmnażania drobnoustrojów.
Tylko nieliczne produkty są w stanie przetrwać przez dłuższy okres czasu bez rozkładu przez bakterie.
Stosowane różnorodne metody, które pozwalają na zachowanie wartości odżywczych, a także przed
drobnoustrojami patogennymi, które mogą znajdować się w pożywieniu w sposób naturalny lub może
dojść do zakażenia w trakcie obróbki żywności (9). Do metod tych zaliczamy (4, 10): pasteryzację,
procedurę UHT, tyndalizację, sterylizację cieplną, chłodzenie, odwadnianie, promieniowanie jonizujące,
zakwaszanie, solenie, peklowanie, stosowanie warunków beztlenowych (np.: dwutlenek węgla, azot) lub
stosowanie środków ochronnych, np.: kwas benzoesowy, bezwodnik kwasu siarkowego, pirosiarczyn,

Nr 4 295Profilaktyka zatruć pokarmowych o etiologii bakteryjnej. Cz. I



wodorosiarczyn, siarczyn sodu, ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego, kwas siarkowy, azotan
sodu, potasu, azotyn sodu, kwas mrówkowy, nizyna, kwas propionowy.

Profilaktyka zatruć pokarmowych powinna być prowadzona wielopłaszczyznowo, na różnych etapach
przyrządzania pożywienia (1, 3, 11, 12, 13). Pierwszym etapem jest niedopuszczenie do pracy w rzeźni,
sklepie, czy kuchni nosicieli pałeczek z rodzaju Salmonella sp. i/lub Shigella sp. Ponadto, należy
prowadzić kontrolę weterynaryjną zwierząt rzeźnych, mięsa oraz paszy dla zwierząt. Regularne
przeprowadzanie dezynsekcji i deratyzacji eliminuje gryzonie i muchy. Zatrucia pokarmowe wywoływa-
ne przez takie drobnoustroje, jak: Listeria monocytogenes, Campylobacter sp., Salmonella sp., Yersinia
sp., Leptospira sp., Brucella sp. czy Mycobacterium bovis to choroby odzwierzęce (14, 15) czyli
zoonozy – choroby zakaźne przekazywane przez zwierzęta populacji ludzkiej. W większości przypad-
ków chorzy zakażają się przez żywność, ale możliwe jest także zakażenie przez kontakt z odchodami
zwierzęcymi oraz przez wodę zanieczyszczoną w/w odchodami (14).

Właściwie dobrana technologia uboju zwierząt niedopuszcza do skażenia mięsa zwierzęcą florą
kałową, co może nastąpić np.: na skutek mechanicznego, maszynowego cięcia tuszek różnej wielkości.
Ponadto, w pomieszczeniach produkcyjnych powinien być zakaz palenia tytoniu, ze względu na
możliwość przypadkowej kontaminacji jamy ustnej drobnoustrojami chorobotwórczymi występującymi
na nie umytych rękach pracowników (1, 3, 11, 12, 13, 16).

Pracownicy zajmujący się obróbką mięsa powinni pamiętać o zabezpieczaniu zranionych, zakażonych
miejsc na dłoniach, np.: poprzez stosowanie wodoodpornych opatrunków. Osoby z widocznym
gronkowcowym zakażeniem skóry, np. liszajec, czy czyrak, powinny być czasowo odsunięte od
wykonywanych zajęć, aby nie dopuścić do kontaminacji szczepem gronkowca złocistego, np.: lodów.
Spożycie takiego produktu zawierającego enterotoksynę wyprodukowaną przez gronkowca, mogłoby
spowodować zatrucie pokarmowe. Wszyscy pracownicy rzeźni, masarni, czy kuchni powinni prze-
strzegać podstawowe zasady higieny, szczególnie myć ręce po wyjściu z toalety, a także pamiętać, aby
nie dotykać żywności bezpośrednio dłonią (1, 3, 11, 12, 13, 16).

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (17) w sprawie wymagań
higieniczno-sanitarnych w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze
(18) pracownicy wyżej wymienionych instytucji powinni przejść szkolenie zakończone egzaminem (18).

Na namnażanie się drobnoustrojów ma wpływ nieprawidłowy proces obróbki termicznej, kilkukrotne
podgrzewanie gotowej potrawy, bez doprowadzania do wrzenia. Spożywanie potrawy przygotowanej
w dniu poprzedzającym spożycie lub wcześniej lub przechowywanej w temperaturze pokojowej przez
kilka godzin sprzyja namnożeniu się bakterii. Do przechowywania produktów spożywczych należy
korzystać z czystych pojemników przeznaczonych do kontaktu z żywnością; do wycierania naczyń
używać czystych ściereczek lub pozostawiać naczynia do samoistnego wyschnięcia; dokładnie myć
deskę do krojenia mięsa. Do lodówki należy wkładać tylko pokarmy ostudzone, segregować żywność
na: surową i gotowaną, do oddzielnych pojemników oraz dbać, by lodówka nie była przeładowana, gdyż
potrzebne jest miejsce do krążenia chłodnego powietrza. Kilkukrotne zamrażanie i rozmrażanie sprzyja
namnażaniu się mikroorganizmów. Ważne, by przed konsumpcją, sprawdzać datę przydatności do
spożycia umieszczoną na opakowaniach artykułów spożywczych transport w niewłaściwych warunkach
higienicznych (np.: na skutek awarii chłodni podczas transportu może dojść do namnożenia się bakterii
do liczby CFU przekraczającej dawkę infekcyjną) (1, 3, 11, 12, 13, 16).

Transport artykułów spożywczych w niewłaściwych warunkach higienicznych i zbyt wysokiej
temperaturze (np.: na skutek awarii chłodni) może doprowadzić do namnożenia się bakterii do liczby
CFU przekraczającej dawkę infekcyjną (1, 3, 11, 12, 13, 16).

Źródłem kontaminacji artykułów spożywczych przez drobnoustroje powodujące zatrucie pokarmowe
może być woda. Zanieczyszczenie zbiornika wodnego fekaliami z rzeźni, czy szamba jest szczególnie
niebezpieczne. Aby uniknąć choroby należy pić tylko przegotowaną lub butelkowaną wodę i używać jej
do przygotowania posiłków, a gdy nie znamy jej pochodzenia zagotować, przefiltrować lub zdezyn-
fekować ją. Woda butelkowana powinna mieć nienaruszony kapsel. Nie należy dodawać do napojów
kostek lodu, gdy nie wiemy skąd czerpano wodę do przygotowania ich. Nie stosować do płukania ust,
np.: po umyciu zębów wody, której nieznana jest jakość mikrobiologiczna (1, 3, 11, 12, 13, 16).

Żywność należy kupować tylko w czystych, sprawdzonych miejscach, myć dokładnie owoce
i warzywa pod bieżącą wodą. W dniu zakupu należy spożyć jeżyny, fasolkę, sałatę, grzyby, groszek
zielony, maliny, szpinak, truskawki, kukurydzę, dojrzałego ananasa oraz świeże ryby. Jeden dzień
można przechowywać w lodówce surowe mięso; dwa – trzy dni – szparagi, brukselkę, kalafior, seler,
cukinię, karczochy, dojrzałe brzoskwinie, gruszki, śliwki, melon, niepasteryzowane mleko. Do 4 dni
można przechowywać kapustę, marchew, pory, pietruszkę, paprykę, pasternak, szczypior, czy pomidory.
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Natomiast tydzień w chłodnym pomieszczeniu, ciemnym miejscu – buraki, cebulę, ziemniaki, sery, jaja,
cytryny, jabłka, banany, grejpfruty, pomarańcze, niedojrzałe brzoskwinie, gruszki, śliwki, ananas (19).

Profilaktyka zatruć pokarmowych polega, ponadto na unikaniu spożywania zimnych pokarmów
sporządzonych na bazie surowych produktów, gotowaniu niepasteryzowanego, surowego mleka przed
konsumpcją. Należy unikać spożywania produktów zawierających surowe jaja (żółtka) – lody, kremy,
ciastka, torty, szczególnie latem. Jeżeli przygotowywany do spożycia na surowo produkt powinien
zawierać surowe żółtko, należy jaja przemywać pod gorącą lub nawet wrzącą wodą, aby uniknąć
kontaminacji pałeczkami z rodzaju Salmonella mogącymi występować na skorupce. Ponadto nie należy
spożywać surowych, nieumytych owoców i/lub warzyw, gdy skórka jest uszkodzona; unikać konsumpcji
na bazarach (1, 3, 11, 12, 13, 16).

Żywność dopuszczona do sprzedaży podlega badaniom mikrobiologicznym przez odpowiednie
służby. W rutynowo wykonywanych badaniach określa się: obecność bakterii z grupy coli (powinny być
nieobecne w 0,001 g grzybów suszonych, 0,01 g wędlin, w 0,1 g przetworów rybnych marynowanych,
w 1 g konserw mięsnych pasteryzowanych i sterylizowanych, niedopuszczalne w 0,001 cm3 maślanki,
w 0,01 cm3 jogurtu i kefiru, w 1 cm3 konserw warzywnych w zalewie); liczbę tlenowych bakterii
przetrwalnikujących, których może być nie więcej niż 5 CFU w 1 cm3 dla grzybów marynowanych,
natomiast powinny być nieobecne w 0,001 g grzybów suszonych, w 0,01 g wędlin, w 1 g konserw
pasteryzowanych, sterylizowanych, przetworów rybnych marynowanych oraz w 1 cm3 konserw
warzywnych w zalewie); drobnoustroje chorobotwórcze (niedopuszczalna jest ich obecność w grzybach
marynowanych, w wędlinach, w konserwach mięsnych pasteryzowanych, sterylizowanych i przetworach
rybnych marynowanych). Ponadto, w konserwach mięsnych pasteryzowanych (powinno być brak
występowania Staphylococcus aureus w 0,1 g oraz pałeczek z rodzaju Salmonella w 25 g); w konser-
wach mięsnych sterylizowanych (brak występowania S. aureus w 1 g); w konserwach rybnych
marynowanych (brak występowania S. aureus w 0,1 g oraz pałeczek z rodzaju Salmonella w 20 g) (20).
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Łuczak M., Swoboda-Kopeć E.: Wybrane zagadnienia z mikrobiologii jamy ustnej. Wydawnictwo
CZELEJ, 2004. – 8. Bannister B.A., Begg N.T., Gillespie S.H.: Choroby Zakaźne. Wydawnictwo
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Szteyn J., Fus M.M.: Porównanie metod izolacji Mycobacterium spp. z mleka. Post. Mikrobiol. 2004;
43(1): 498. – 10. Singleton P.: Bakterie w biologii i biotechnologii. Warszawa, Polskie Wydawnictwo
Naukowe 2002.

11. Sawicka-Wrzosek K., Maciak T.: Zanieczyszczenia pałeczkami Salmonella tuszek i elementów
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298 Nr 4M. Pośniak i inni
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Problem zatruć pokarmowych jest problemem bardzo złożonym. Należy rozpatrywać go zarówno od
strony czynników etiologicznych, inwazyjności drobnoustrojów, jak i właściwości produkowanych
przez niektóre bakterie toksyn, dawki infekcyjnej, dopuszczalnej liczby mikroorganizmów w produktach
spożywczych, objawów chorobowych oraz leczenia. Dla dietetyka jest to bardzo ważny problem,
ponieważ na skuteczność stosowanej diety może mieć wpływ sposób przygotowania posiłku rozpat-
rywany z mikrobiologicznego punktu widzenia.

Zakup tych artykułów na bazarach, czy bezpośrednio z samochodów, ze względu na niższy niż
w sklepach koszt, gdy brak jest warunków chłodniczych i gdy sprzedawcy podają i pakują towar rękami,
którymi dotykają banknotów lub monet, niewątpliwie niesie ryzyko zatrucia pokarmowego (np.:
Salmonella, Shigella, Listeria). Ze względu na pogarszającą się sytuację ekonomiczną, wiele osób
kupuje towary, biorąc pod uwagę koszt, a nie niebezpieczeństwo zatrucia pokarmowego.

W przypadku artykułów przygotowywanych w barach, typu „fast food”, restauracjach, w punktach
zbiorowego żywienia: kolonie, domy wczasowe, stołówki szkolne przedszkolne, a nawet szpitalne, czy
nawet w domu, ogromny wpływ na jakość dań ma sposób przygotowania, a szczególnie przestrzeganie
zasad higieny w kuchni. Surowe mleko pochodzące od chorej krowy lub posiadającej zakażone
wymiona, lub pochodzące z udoju przeprowadzonego w niehigienicznych warunkach (brudny pojemnik,
brudne ręce, zakażone zranione miejsce na ręce), mleko przechowywane w nieprawidłowych chłod-
niczych warunkach może stać się przyczyną zatrucia (1).

Warzywa i owoce powinny zostać umyte i wytarte w suchą czystą ściereczkę zanim zostaną użyte do
surówek lub do bezpośredniej konsumpcji. Bywa, że warzywa i owoce są zanieczyszczone florą kałową,
lub w przypadku owoców leśnych, moczem zwierząt zakażonych bakteriami z rodzaju Leptospira.
W tab. I i II przedstawiono dane pochodzące z piśmiennictwa dotyczące wyhodowań różnych
drobnoustrojów lub stwierdzenia obecności ich toksyn z produktów spożywczych dostępnych na rynku.

Profilaktyka zatruć pokarmowych to nie tylko przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania
posiłku, ale również działanie prowadzące do zmniejszenia liczby zakażonych zwierząt, poprzez
stosowanie szczepień profilaktycznych wśród zwierząt hodowlanych. Dostępne są szczepionki dla
zwierząt przeciwko listeriozie, leptospirozie, czy salmonellozie. Dla przykładu: kurczaki można
szczepić inaktywowaną szczepionką zawierającą 8 serowarów pałeczek Salmonella enerica (2).
Szczepienia zwierząt pomagają ograniczyć występowanie chorób zwierząt, co ma zasadnicze znaczenie
dla człowieka, a mianowicie prowadzi do zmniejszenia rezerwuaru drobnoustrojów chorobotwórczych
oraz liczby źródeł zakażenia dla człowieka (3). Ostatnio została przygotowana nowa biwalentna
szczepionka dla drobiu – anty-Salmonella/Campylobacter (4). Badania nad nią prowadzone były,
ponieważ otrzymanie stad kurcząt wolnych od zakażeń dwoma drobnoustrojami poprzez zabiegi mające
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T a b e l a I
Bakterie i enterotoksyny, których obecność wykryto w produktach spożywczych

(1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)

T a b l e I
Bacteria and enterotoxins detected in food products

(1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)

Artykuł spożywczy Drobnoustrój/toksyna

Surowe mleko i jego przetwory
(masło, twaróg, cheddar, brie,
camembert, śmietana)

Yersinia enterocolitica, Brucella sp., EHEC,EIEC, Salmonella enteritidis, Sal-
monella typhimurium, Salmonella agonae, Shigella sp., Campylobacter sp.,
toksyna Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Myco-
bacterium sp.

Woda Yersinia sp., Leptospira sp., ETEC, Shigella sp., Campylobacter sp., Aeromonas
sp., Salmonella sp., Mycobacterium sp., Vibrio cholerae, EIEC, EPEC, ETEC,
EHEC

Jaja Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella agonae, EHEC, Yer-
sinia enterocolitica, Bacillus cereus

Mięso* Brucella sp., Francisella tularensis, Erysipelotrix rhusiopathiae, Leptospira sp.,
Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Yersinia sp.

Surowe solone mięso* Staphylococcus aureus

Surowe mięso drobiowe Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella agonae, Campyloba-
cter sp., Yersinia sp., Bacillus cereus, toksyna Clostridium botulinum, EHEC,
EPEC, Listeria monocytogenes

Surowe mięso wołowe Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella agonae, EHEC, Ba-
cillus cereus, Listeria monocytogenes

Surowe mięso wieprzowe Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella agonae, Yersinia sp.,
Listeria monocytogenes

Surowe, mielone mięso woło-
we

EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, Listeria monocytogenes

Tatar*, kiszonki Listeria monocytogenes

Surowa baranina EHEC, Listeria monocytogenes

Surowe wędliny* Enterotoksyna Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes

Surowe ryby Yersinia sp., Listeria monocytogenes

Surowe owoce morza (krewe-
tki, kraby, ślimaki)

Vibrio parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica, toksyna Clostridium botulinum
typ F, Listeria monocytogenes, Vibrio cholerae

Surowe owoce, jarzyny, sałatki toksyna Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Yersinia
sp., Vibrio cholerae, EIEC, EHEC, ETEC, enterotoksyna Staphylococcus aureus

Surowe owoce leśne Leptospira sp.

Potrawy duszone Clostridium perfringens

Mięso niedogotowane* Campylobacter sp.

Mięso gotowane* Clostridium perfringens, Bacillus cereus

Mięso smażone*, wędzony
drób

ETEC

Pasztet* Clostridium perfringens, EPEC

Gotowane ryby, jarzyny, ziem-
niaki puree, zupy domowe, ka-
sza, kluski, spagetti

Bacillus cereus

Konserwy warzywne, miód,
syrop kukurydziany

toksyna Clostridium botulinum typ A

Konserwy mięsne, drobiowe toksyna Clostridium botulinum typ B

Konserwy rybne EIEC, toksyna Clostridium botulinum typ E i F

Zupy w proszku Clostridium botulinum, Bacillus cereus
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T a b e l a I (cd.)

Artykuł spożywczy Drobnoustrój/toksyna

Ryż Bacillus cereus, Vibrio cholerae

Sosy, przyprawy (np.: korzen-
ne)

Bacillus cereus, toksyna Clostridium botulinum

Zioła toksyna Clostridium botulinum, Clostridium perfringens

Majonez Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella agonae,

Lody Enterotoksyna Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, Salmonella typ-
himurium, Salmonella agonae, Listeria monocytogenes, Yersinia sp.

Ciasta, desery, budynie, kre-
my

Bacillus cereus, enterotoksyna Staphylococcus aureus, Salmonella sp.

Gotowe dania dla niemowląt
w słoiczkach

Bacillus cereus, EPEC

* nie sprecyzowano

T a b e l a II
Produkty spożywcze zawierające drobnoustroje i/lub ich toksyny mogące powodować zatrucia pokarmowe

(1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)

T a b l e II
Food products consisting microorganism and/or their toxins causing food poisoning

(1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)

Drobnoustrój Artykuły spożywcze

Yersinia enterocolitica Surowe mleko i przetwory, woda, jaja, mięso, surowe ryby, lody, surowe owoce
morza, jarzyny, surówki, surowe owoce

Brucella sp. Surowe mleko i przetwory, mięso

EHEC Surowe mleko, woda, jaja, jarzyny, surówki, owoce

EIEC Surowe mleko i przetwory, woda, jarzyny, surówki, owoce, konserwy rybne

ETEC Woda, jarzyny, surówki, surowe owoce, mięso smażone, wędzony drób

EPEC Woda, pasztet, gotowe dania słoiczkach dla niemowląt

Salmonella enteritidis, S. ago-
nae, S. typhimurium

Surowe mleko i przetwory, woda, jaja (skorupa, białko), majonez, lody, ciasta
z kremem, desery, kremy, budynie

Shigella sp. Surowe mleko i przetwory, woda

Campylobacter sp. Surowe mleko i przetwory, woda, mięso drobiowe (kurczaki, indyki) niedogotowa-
ne, grillowane, wędzone, ryby (świeże, mrożone)

Staphylococcus aureus Surowe mleko i przetwory, surowe wędliny, surowe solone mięso, jarzyny,
surówki, surowe owoce, lody, ciastka z kremem, ciasta, desery, kremy, budynie

Bacillus cereus Surowe mleko i przetwory, jaja, mięso, jarzyny, surówki, surowe owoce, mięso
niedogotowane, zupy i sosy w proszku, przyprawy korzenne, gotowe dania
w słoiczkach dla niemowląt

Listeria sp. Surowe mleko i przetwory, mięso, surowe wędliny, surowe ryby, surowe owoce
morza, jarzyny, surówki, surowe owoce, lody

Mycobacterium bovis Surowe mleko i przetwory, woda

Leptospira sp. Woda, mięso, surowe owoce leśne zanieczyszczone moczem gryzoni

Aeromonas sp. Woda

Vibrio cholera sp. Woda, surowe owoce morza, jarzyny, surówki, ryż

Vibrio parahaemolyticus Surowe owoce morza

Francisella turarensis Mięso

Erysipelotrix rhusiopathiae Mieso (solone, wędzone, peklowane)
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T a b e l a II (cd.)

Drobnoustrój Artykuły spożywcze

Clostridium perfringens Potrawy duszone, mięso niedogotowane, pasztet, ryby

Clostridium botulinum typ A Konserwy warzywne, miód, syrop klonowy, syrop kukurydziany

Clostridium botulinum typ B Konserwy mięsne i drobiowe

Clostridium botulinum typ E, F Surowe owoce morza, konserwy rybne

EPEC – EnteroPathogenic E. coli – E. coli szczepy enteropatogenne, ETEC – EnteroToxigenic E. coli – E. coli
szczepy enterotoksyczne, EHEC – Enterohaemorrhagic E. coli – E. coli szczepy enterokrwotoczne, EIEC – Enteroin-
vasive E. coli – E. coli szczepy enteroinwazyjne

na celu poprawę warunków higienicznych na farmach nie dały dotąd oczekiwanych rezultatów.
Alternatywnym rozwiązaniem było wprowadzenie do powszechnego stosowania szczepionki anty-
Campylobacter. Podjednostkowa szczepionka, w której nośnikiem genów Campylobacter jejuni jest
awirulentny, ale immunogenny szczep Salmonella enterica (X3987). Nowa szczepionka powinna
skutecznie zapobiegać kolonizacji jelit ptaków poprzez obydwa patogeny. Badania naukowe wykazały
wysoką immunogenność białek szczepu Campylobacter produkowanych przez nośnikowy szczep
Salmonella, następowała indukcja swoistych przeciwciał klasy IgA i IgG. Ponadto, efekt ochronny
prototypu szczepionki polegał na obniżeniu poziomu kolonizacji ptaków przez dziki szczep Campyloba-
cter (4). Drobnoustroje chorobotwórcze mogą być również przenoszone na artykuły spożywcze (np.:
mięso w chłodni) przez gryzonie. Dlatego obowiązują przepisy sanitarne nakazujące zabezpieczenie
transportu przed gryzoniami, zwalczanie gryzoni, kontrole zwierząt, surowców zwierzęcych impor-
towanych, zabezpieczanie wód i żywności przed zanieczyszczeniem przez zwierzęta. Zapobieganie
chorobom odzwierzęcym często jest związane z ryzykiem zawodowym ludzi i powinno polegać również
na dobrym przeszkoleniu, stosowaniu ubrań ochronnych, środków dezynfekcyjnych, zwalczaniu gryzoni
i stawonogów, a także leczeniu zwierząt hodowlanych oraz usuwaniu sztuk chorych (np.: poprzez ubój
sanitarny), paleniu zwłok padłych zwierząt (5).

Profilaktyka zatruć pokarmowych polega m. in. na rozpowszechnianiu wiedzy na temat czynników
etiologicznych, sposobów przechowywania artykułów spożywczych (6), zasad higieny żywienia
żywności, podczas produkcji (7). W wielu miastach w Polsce, np.: Gdańsk (8), Poznań (9), Radziejów
(10), Euroregion Nysa (11), Opole (7) prowadzony jest Narodowy Program Zdrowia, którego celem jest
zmniejszenie zapadalności na zatrucia pokarmowe poprzez poprawę stanu sanitarnego obiektów
użyteczności publicznej (szkół, urzędów, placówek służby zdrowia, zakładów gastronomicznych,
dworców) dzięki dostępności do środków, narzędzi służących do utrzymywania czystości, usuwania
nieczystości (12); poprzez poprawę warunków sanitarno-higienicznych w hodowli, w przemyśle
spożywczym i paszowym, edukację zdrowotną producentów żywności, osób zajmujących się prze-
chowywaniem i dystrybucją żywności, a także konsumentów (9); kontrolowanie jakości wody, żywienia
i żywności, przedmiotów użytku w celu uniknięcia zatruć (10). Celem jest prowadzenie rozpowszech-
nienie w/w zagadnień, ale również prowadzenie szkoleń i konkursów dla dzieci ze szkół podstawowych
(11), dotyczących przyczyn zatruć pokarmowych. W ramach tego programu w Opolu (7) prowadzone są
również działania informacyjno-edukacyjne, które mają na celu kształtowanie bezpiecznych (pod
względem higienicznym) zachowań na co dzień, zwłaszcza przestrzegania zasad higieny żywienia,
żywności i sposobów jej przygotowywania. Aby dotrzeć do największej liczby odbiorców włączono
media lokalne i regionalne. Częste powtarzanie przestróg w radio, telewizji, prasie, mówienie i pisanie
o okolicznościach i konsekwencjach zatruć może przynieść pożądane wyniki. Specjaliści Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przygotowali ulotkę, która zostanie rozpropagowana na terenie
województwa przez specjalistów promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej, poprzez media, itp. (7)

Szeroko rozumiana profilaktyka polegająca na rozpowszechnianiu wiedzy na
temat zasad higieny podczas produkcji artykułów spożywczych, przygotowywania
posiłków, przechowywania żywności przyczynia się do zmniejszania liczby przy-
padków zatruć pokarmowych wśród konsumentów w ciągu ostatnich kilku.

302 Nr 4M. Pośniak i inni
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pomocnicze do ćwiczeń z mikrobiologii lekarskiej. Warszawa: Warszawska Akademia Medyczna,
1995. – 6. www.pfm.pl/u235/navi/199944#6 (data ostatniego sprawdzenia 26 września 2005 r.).
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szczepów Aeromonas spp. wyizolowanych z wody pitnej miasta Poznania. Post. Mikrobiol. 2004; 43:
Supl1, 450. – 24. Sachanowicz J., Jakubczak A.: Właściwości fizjologiczne szczepów Staphylococcus
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Hanna Mojska, Lucjan Szponar, Iwona Gielecińska,
Maciej Ołtarzewski, Agnieszka Brożek

WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPOŻYCIA NAPOJÓW
PRZEZ KOBIETY KARMIĄCE PIERSIĄ

Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
Kierownik: dr n. med. L. Szponar

Oszacowano ilość oraz rodzaj napojów spożywanych przez grupę 69 kobiet karmiących
piersią. Stwierdzono, że matki karmiące piersią – w porównaniu do kobiet nieciężarnych
i niekarmiących – spożywały przeciętnie o ok. 300 cm3 napojów więcej, głównie mleka
i napojów mlecznych, soków, kompotów i herbaty.

Hasła kluczowe: kobiety – kobiety karmiące piersią – wielkość spożycia napojów
– struktura spożycia napojów.

Key words: women – breastfeeding women – quantity of beverages intake
– structure of beverages intake.

Woda jest niezbędnym składnikiem pokarmowym oraz podstawowym skład-
nikiem wszystkich komórek, tkanek oraz płynów ustrojowych, stanowiąc 45 – 75%
masy ciała. Pełni ona wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka, m.in.
niezbędna jest do prawidłowego przebiegu procesów trawienia. Woda przyczynia
się także do transportu składników odżywczych w organizmie oraz wydalania
produktów przemiany materii, w tym również produktów toksycznych nagroma-
dzonych w tkankach ustrojowych. Ponadto stanowi ona odpowiednie środowisko
dla procesów biologicznych i jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu
związków chemicznych (1, 2, 3).

Dzienne zapotrzebowanie ustroju dorosłego człowieka na wodę wynosi 2 – 4%
masy ciała (4). Przyjmuje się, że osoba dorosła potrzebuje ok. 30 cm3 wody na dobę
na każdy 1 kg masy ciała lub 1 cm3 wody na 1 kcal diety (1).

Zapotrzebowanie człowieka na wodę zależy od wielu czynników, m.in. wieku,
stanu zdrowia, aktywności fizycznej czy stanu fizjologicznego. Przyjmuje się, że
minimalna ilość wody jaka powinna być dostarczona organizmowi, aby zapobiec
występowaniu zmian patologicznych, wynosi 1 litr na dobę (2).

Dla kobiet karmiących nie ma szczególnych zaleceń co do ilości wypijanych
płynów, bowiem nie stwierdza się bezpośredniego wpływu ilości spożytych płynów
na objętość mleka kobiecego. Jednakże zaleca się picie wody i innych napojów,
z uwagi na fakt, iż są one cennym źródłem wielu składników odżywczych.

W Polsce przeprowadzono zaledwie kilka badań oceniających wielkość spożycia
wody i napojów z dietą, głównie wśród młodzieży i osób starszych (5, 6, 7, 8). Brak
jest badań nad wielkością spożycia napojów przez kobiety karmiące piersią.
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Celem pracy była ocena ilości oraz rodzajów napojów spożywanych przez
kobiety karmiące piersią.

MATERIAŁ I METODY

Badaniami objęto 69 kobiet karmiących wyłącznie piersią (w 9 – 10 tygodniu karmienia) z terenu
województwa mazowieckiego. Badania przeprowadzono w latach 1999 – 2000. Średnia wieku badanych
kobiet wynosiła 26,2 lat, wahając się w zakresie od 19 do 40.

Uzyskane wyniki wielkości spożycia napojów wśród kobiet karmiących odniesiono do grupy 584
kobiet niekarmiących i nieciężarnych w wieku 19 – 40 lat (średnia wieku – 29,8 lat), przebadanych
w ramach ogólnopolskich reprezentatywnych badań sposobu żywienia i stanu odżywienia prze-
prowadzonych przez Instytut Żywności i Żywienia w okresie od września do listopada 2000 r. w ramach
projektu FAO pt.: „Houschold Food Consumption and Anthropometric Survey” (9).

Wielkość i struktura spożycia napojów w grupie kobiet karmiących piersią była oceniana na
podstawie 7-dniowego wywiadu, przeprowadzonego metodą zapisu, natomiast kobiet z badań ogólno-
polskich – na podstawie wywiadów o spożyciu żywności w ciągu ostatnich 24 godz. Badane osoby
spożywały zwyczajową dietę oraz nie udzielano im żadnych wskazówek i porad, co do sposobu
żywienia. Wielkości porcji produktów i potraw były weryfikowane w bezpośrednim wywiadzie za
pomocą „Albumu fotografii produktów i potraw” (10).

Uzyskane wyniki opracowano z zastosowaniem komputerowego programu Statistica ver. 6.0.
Istotność różnic pomiędzy wartościami średnimi obliczonych parametrów badano za pomocą testu
t-Studenta dla prób niezależnych oraz jednoczynnikowego testu ANOVA.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wielkość i strukturę spożycia napojów przez kobiety karmiące piersią w porównaniu do kobiet
nieciężarnych i niekarmiących przedstawiono w tab. I.

Średnie spożycie napojów w grupie kobiet karmiących wynosiło 1303,8 cm3 i było istotnie wyższe
(p < 0,0001) w porównaniu do ilości napojów wypijanych w grupie kobiet nieciężarnych i niekar-
miących, przebadanych w ogólnopolskich badaniach sposobu żywienia. Spożycie napojów w tej grupie
badanych wynosiło 1011,5 cm3/dobę, przy czym należy zaznaczyć, iż w tej ilości nie uwzględniono
ewentualnego spożycia kawy zbożowej. Uzyskane wyniki wielkości spożycia napojów ogółem w grupie
kobiet z badań ogólnopolskich były zbliżone do danych uzyskanych w badaniach Pietruszki i Zielińskiej,
wśród dorosłych kobiet, przeprowadzonych w okresie 1994 – 1995 (5).

Analizując strukturę spożycia napojów należy stwierdzić, że podstawowym źródłem wody wypijanej
w postaci napojów była herbata, spożywana przeciętnie w ilości 505,8 cm3, co stanowiło ok. 39% wy-
pijanych napojów wśród kobiet karmiących, natomiast w grupie kontrolnej kobiet – w ilości 421,8 cm3

(ok. 42%) (tab. I). Różnica ta była istotna statystycznie (p < 0,05). Podobne wyniki uzyskali w amerykań-
skich badaniach Borrud i współpr. (11), porównując spożycie napojów w grupie kobiet karmiących
piersią oraz nieciężarnych i niekarmiących.

Przeciętne dzienne spożycie mleka i napojów mlecznych w grupie kobiet karmiących piersią wynosiło
305,3 cm3, stanowiąc ok. 23% wszystkich wypijanych napojów, a spożycie soków wynosiło 167,5 cm3

dziennie, stanowiąc ok. 13% napojów. Napoje te były wypijane przez kobiety karmiące w istotnie
wyższych ilościach (p < 0,0001) aniżeli przez kobiety nieciężarne i niekarmiące. Kobiety z badań
ogólnopolskich dziennie spożywały jedynie 97,8 cm3 mleka i napojów mlecznych oraz 35,5 cm3 soków.
W grupie tych kobiet ww. produkty stanowiły odpowiednio 9,6 i 3,5% wszystkich napojów. Niepokojące
z żywieniowego punktu widzenia jest tak niskie spożycie tych produktów, a w szczególności
przetworów mlecznych. Spożycie mleka i napojów mlecznych, zarówno przez kobiety karmiące, jak
i pozostałe kobiety było o ponad połowę niższe od danych uzyskanych przez Borrud i współpr. (11)
w grupie kobiet amerykańskich.

Dla kobiet objętych badaniami ogólnopolskimi, ważnym źródłem wody w diecie, oprócz herbaty, była
kawa naturalna, której spożycie wynosiło średnio 254,8 cm3 dziennie, stanowiąc ponad 25% wypijanych
napojów. Jak wynika z badań Borrud’a i współpr. (11) kobiety w Stanach Zjednoczonych zarówno
karmiące piersią, jak i pozostałe wypijały zdecydowanie więcej kawy aniżeli kobiety z ogólnopolskich
badań. W przypadku kobiet karmiących stwierdzono istotnie (p < 0,0001) mniejsze spożycie kawy
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T a b e l a I
Porównanie spożycia napojów przez kobiety karmiące piersią oraz kobiety nieciężarne i niekarmiące

z ogólnopolskich badań sposobu żywienia

T a b l e I
Beverage intake by breastfeeding women vs. the intake by non-pregnant and non-breastfeeding women

from a representative Polish study

Grupy napojów
(cm3)

Kobiety karmiące (n = 69) Kobiety nie ciężarne i nie karmiące (n = 584)

średnia ± SD zakres

udział
procentowy
poszczegól-
nych grup
napojów

(%)

średnia ± SD zakres

udział
procentowy
poszczegól-
nych grup
napojów

(%)

Mleko i napoje mleczne 305,3a* ± 195,9 21,4 ÷ 900,7 23,4 97,8b ± 138,9 0 ÷ 881,82 9,7

Herbata 505,8a*2 ± 248,9 85,7 ÷ 1421,4 38,8 421,8b ± 285,9 0 ÷ 2300,0 41,7

Kawa naturalna 57,6a* ± 90,1 0 ÷ 514,3 4,4 254,8b ± 217,0 0 ÷ 1400,0 25,2

Kawa zbożowa 44,1 ± 62,9 0 ÷ 322,6 3,4 b. d.

Woda mineralna 77,7 ± 158,1 0 ÷ 1000,0 5,9 83,3 ± 187,4 0 ÷ 1600,0 8,2

Napoje typu soft drink 46,6 ± 113,3 0 ÷ 571,4 3,6 28,6 ± 119,4 0 ÷ 1500,0 2,8

Soki 167,5a* ± 174,3 0 ÷ 1000,0 12,9 35,5b ± 101,9 0 ÷ 768,0 3,5

Kompoty 97,3a*2 ± 109,9 0 ÷ 657,1 7,4 67,6b ± 112,3 0 ÷ 700,0 6,7

Napoje alkoholowe 2,0 ± 7,2 0 ÷ 48,6 0,2 22,3 ± 108,5 0 ÷ 1000,0 2,2

Ogółem 1303,8a* ± 376,1 604,3 ÷ 2458,6 100 1011,5b ± 388,1 200,0 ÷ 3285,0 100

Zupy 201,3a*2 ± 104,6 0 ÷ 543,1 – 160,2b ± 163,2 0 ÷ 754,2 –

a* – różnica statystycznie istotna (p < 0,0001); a*2 – różnica statystycznie istotna (p < 0,05);
b.d. – brak danych

naturalnej w porównaniu z niekarmiącymi, ale należy zaznaczyć, iż kobiety karmiące piersią piły kawę
zbożową, której spożycie stanowiło 3,4% wszystkich wypijanych napojów. Taka struktura spożycia
kawy wynikała z zaleceń żywieniowych, które wskazują na konieczność ograniczenia spożycia kofeiny
w okresie ciąży i karmienia piersią.

Spożycie pozostałych napojów w grupie kobiet karmiących piersią było zdecydowanie niższe i nie
przekraczało 100 cm3 dzienne. Stanowiły one od 0,2% (napoje alkoholowe) do 7,4% (kompoty)
wypijanych napojów (tab. I).

Odsetek kobiet spożywających poszczególne grupy napojów przedstawiono na ryc. 1. Wszystkie
kobiety karmiące spożywały herbatę oraz mleko i napoje mleczne, natomiast wśród kobiet z ogólnopols-
kich badań ok. 90% badanych piła herbatę, natomiast mleko i napoje mleczne były spożywane jedynie
przez niespełna 60% badanych osób. W naszych badaniach odsetek kobiet karmiących pijących herbatę
oraz mleko i napoje mleczne był wyższy aniżeli kobiet amerykańskich, wśród których ok. 94% piło
mleko i jego napoje, natomiast herbatę jedynie ok. 35% (11).

Analiza danych wykazała, że prawie wszystkie napoje były spożywane przez wyższy odsetek kobiet
karmiących w porównaniu do kobiet niekarmiących i nieciężarnych. Największą różnicę stwierdzono
w przypadku soków. Wśród kobiet karmiących aż 84,1% badanych spożywało soki, natomiast w grupie
kobiet z badań ogólnopolskich jedynie 14%. Należy zaznaczyć, że tylko w przypadku kawy naturalnej
odsetek kobiet karmiących pijących ten napój był niższy (44,9%) aniżeli w grupie kobiet z badań
ogólnopolskich (74,1%) (ryc. 1).

Niepokojący jest znaczny odsetek kobiet karmiących, które piły napoje typu soft drink – ok. 32%
badanych osób. W większości są to napoje gazowane, zawierające kofeinę. Nie są to produkty polecane
w diecie kobiet karmiących piersią. Uzyskane wyniki były wyższe w porównaniu do danych
stwierdzonych w badaniach amerykańskich (11).

Analiza statystyczna struktury spożycia napojów w grupach kobiet karmiących piersią o różnym
poziomie wykształcenia wykazała, iż udział procentowy herbaty i wody mineralnej w dostarczaniu wody
z napojów był istotnie wyższy wśród kobiet karmiących z wyższym wykształceniem w porównaniu do
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Ryc. 1. Udział procentowy kobiet spożywających poszczególne grupy napojów.

Fig. 1. Per cent of women drinking of particular beverage groups.

kobiet posiadających wykształcenie inne (podstawowe, zawodowe) (p < 0,05). W przypadku napojów
alkoholowych, kobiety karmiące z wyższym wykształceniem wypijały istotnie więcej w porównaniu do
osób z wykształceniem średnim oraz innym (p < 0,05). Należy zaznaczyć, że spożywane przez kobiety
karmiące napoje alkoholowe to czerwone wino i piwo. Dla pozostałych napojów nie stwierdzono
istotnych różnic (ryc. 2).

W grupie kobiet karmiących mieszkających w mieście woda dostarczana z herbatą stanowiła 42,6%
całej ilości wody pochodzącej z napojów spożywanych w ciągu dnia. Udział ten był istotnie wyższy
(p < 0,0001) w porównaniu do kobiet mieszkających na wsi. W przypadku pozostałych napojów różnice
nie były istotne statystycznie.

Głównym źródłem wody w diecie są napoje, które dostarczają jej ponad 55%. Jak wynika z ryc.
3 w grupie kobiet karmiących piersią udział procentowy wody pochodzącej z napojów wynosił 64,2%
i był istotnie wyższy (p < 0,0001) aniżeli w grupie kobiet nieciężarnych i niekarmiących. Zupy
dostarczały do organizmu od 8,9 (kobiety niekarmiące i nieciężarne) do 10,1% (kobiety karmiące
piersią) wody z dietą. Szczegółowa analiza ilości spożycia wody z zupą wykazała, że kobiety karmiące
spożywały istotnie więcej (p < 0,05) zupy aniżeli kobiety z badań ogólnopolskich. Spożycie to wynosiło
odpowiednio: 201,3 i 160,2 cm3 zupy dziennie (tab. I). W przypadku wody dostarczanej z racją
pokarmową, poza napojami i zupą, w grupie kobiet karmiących piersią jej udział procentowy był istotnie
niższy (p < 0,0001) w porównaniu do kobiet z badań ogólnopolskich (ryc. 3). Można przypuszczać, iż
fakt ten wynika głównie z zaleceń, jakie kobiety uzyskiwały w trakcie ciąży, a także w czasie laktacji,
aby wypijać więcej napojów oraz spożywać większe ilości mleka i jego przetworów, co znalazło
potwierdzenie w naszych badaniach. Wyniki wielkości spożycia wody w postaci napojów i zup w grupie
kobiet z badań ogólnopolskich były podobne do danych uzyskanych przez Pietruszkę i Zielińską (5)
w badaniach przeprowadzonych w latach 1994 – 1995 wśród dorosłych kobiet.

Analizując rozkład spożycia napojów wśród kobiet karmiących z województwa mazowieckiego
stwierdzono, że ponad 70% badanych osób spożywało 1000 – 2000 cm3 napojów z całodzienną dietą,
przy czym ok. 46% spożywało od 1000 do 1500 cm3 płynów. Wśród kobiet nieciężarnych i niekar-
miących od 1000 do 2000 cm3 napojów spożywało jedynie 42,1% badanych. Jak wynika z ryc. 4
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a* – różnica statystycznie istotna (p < 0,05).

Ryc. 2. Udział procentowy poszczególnych grup napojów spożywanych przez kobiety
karmiące w latach 1999 – 2000, w zależności od poziomu wykształcenia.

Fig. 2. Proportions of particular beverage groups drunk by breastfeeding women
in 1999 – 2000, by education level.
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a* – różnica statystycznie istotna (p < 0,0001).

Ryc. 3. Udział procentowy różnych grup produktów spożywczych
w dostarczaniu wody z dietą kobiet w wieku 19 – 40 lat.

Fig. 3. Contribution of different water-containing foodstuff groups
to the total water intake in 19 – 40 yr old women s diet.

Ryc. 4. Rozkład spożycia napojów wśród kobiet w wieku 19 – 40 lat.

Fig. 4. Distribution of beverage intake among 19 – 40-yr women.

większość kobiet z badań ogólnopolskich (ponad 50%) wypijało napoje w ilości 500 – 1000 cm3. Należy
zaznaczyć, że takie spożycie napojów stwierdzono także u 23,2% kobiet karmiących. Tak małe ilości
wypijanych napojów przez kobiety karmiące, jak również fakt, iż ponad 6% kobiet z ogólnopolskim
badań sposobu żywienia wypijało napoje w ilości poniżej 500 cm3 budzi niepokój (ryc. 4).

Należy podkreślić, że napoje są nie tylko źródłem wody, ale również wielu ważnych dla prawid-
łowego funkcjonowania organizmu składników odżywczych, m.in. witamin i składników mineralnych.
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PODSUMOWANIE

Wyniki naszych badań pokazują, że matki karmiące piersią spożywały przecięt-
nie o ok. 300 cm3 napojów więcej niż kobiety nieciężarne i niekarmiące. Również
struktura spożycia napojów była w badanej grupie kobiet karmiących piersią
znacznie korzystniejsza. Spożywały one istotnie więcej mleka i napojów mlecz-
nych, soków i kompotów oraz herbaty, a znacząco mniej kawy naturalnej
w porównaniu z grupą kobiet z badań ogólnopolskich. Jak się wydaje kobiety
karmiące piersią częściej stosują się do zaleceń żywieniowych w porównaniu do
pozostałych kobiet. Dlatego też istotnym wydaje się propagowanie spożywania
odpowiedniej do zapotrzebowania organizmu ilości napojów oraz właściwej struk-
tury ich spożycia.

H. M o j s k a, L. S z p o n a r, I. G i e l e c i ń s k a, M. O ł t a r z e w s k i, A. B r o ż e k

QUANTITY AND PATTERN OF BEVERAGE INTAKE
BY THE BREASTFEEDING WOMEN

S u m m a r y

The aim of our work was to assess the intake of beverages by the breastfeeding women. The study
group comprised 69 breastfeeding mothers from the region of Mazowsze, Poland. Our data show that the
average intake of beverages by breastfeeding mothers was by about 300 ml higher compared to
non-pregnant and non-breastfeeding women. We also found that there was a significant difference in the
pattern of beverage intake between those groups. The intake of milk and milk-based drinks, juices,
compotes and tea was higher, and the intake of coffee lower in the breastfeeding women than in the
control.
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Streszczenia referatów, doniesień i posterów. Polska Inicjatywa Konsumpcyjna Sp. z o.o., Warszawa,
26-28.04.2000; 27. – 6. Dołowa J., Pietruszka B., Dąbrowska M.: Wpływ wybranych czynników na
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Nr 4 311Struktura spożycia napojów przez kobiety karmiące
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SPOŻYCIE WITAMIN ANTYOKSYDACYJNYCH
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W pracy przedstawiono analizę współzależności pomiędzy spożyciem witamin antyok-
sydacyjnych a śmiertelnością ogólną osób w wieku 75+ lat. Badania przeprowadzono
wśród 192 kobiet i 162 mężczyzn mieszkających w rejonie Olsztyna. Spożycie witamin
antyoksydacyjnych oceniono metodą wywiadu 24-godz., a po pięciu latach zebrano dane
o zgonach w badanej próbie osób.

Hasła kluczowe: osoby starsze, śmiertelność ogólna, witaminy antyoksydacyjne.
Key words: elderly, all-cause mortality, antioxidant vitamins.

W szeregu badań wykazano istotną zależność pomiędzy spożyciem witamin
antyoksydacyjnych, a śmiertelnością ogólną. Nadal jednak dyskutowana jest rola
wpływu poszczególnych witamin antyoksydacyjnych, pochodzących zarówno z ży-
wności, jak i suplementów, na ryzyko zgonu spowodowanego poszczególnymi
jednostkami chorobowymi, jak np. choroby układu sercowo-naczyniowego, nowo-
twory, udary mózgu i inne (1, 2, 3). Stosunkowo niewiele badań dotyczy osób
starszych. Są one z jednej strony zagrożone niedostatecznym spożyciem skład-
ników pokarmowych, w tym antyoksydantów, zaś z drugiej strony – zwiększonym
ryzykiem stresu oksydacyjnego, który jest uwarunkowany mniejszą sprawnością
układu immunologicznego (4, 5, 6, 7).

Celem podjętych badań była analiza współzależności pomiędzy spożyciem
witamin antyoksydacyjnych, a śmiertelnością ogólną kobiet i mężczyzn w wieku
powyżej 75 lat.

MATERIAŁ I METODYKA

Badania zostały przeprowadzone w dwóch etapach w 1999 r. i 2004 r. W etapie pierwszym w Biurze
Ewidencji Ludności za zgodą Komisji Etyki Badań Naukowych wylosowano 600 osób (300 kobiet i 300
mężczyzn) urodzonych w latach 1919 – 1924 (75 – 80 lat) na stałe mieszkających w dużym mieście,
małym mieście lub na wsi w rejonie Olszyna. Zgodę na udział w badaniach wyraziły 192 kobiety (66
z miasta, 51 z miasteczka, 75 ze wsi) i 162 mężczyzn (52 z miasta, 46 z miasteczka, 64 ze wsi), co
stanowiło odpowiednio 64,0% i 54,0% wylosowanej próby.

*) Praca finansowana w ramach projektu MNiI nr 2 P06T 027 26.
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Spożycie witamin antyoksydacyjnych określono metodą wywiadu 24-godz. (8, 9). Wywiady prze-
prowadzano jednokrotnie z każdą z badanych osób we wszystkie dni tygodnia, zachowując proporcje
pomiędzy dniami powszednimi i świątecznymi. W trakcie badań posługiwano się specjalnie opracowa-
nymi kwestionariuszami ankiet oraz korzystano z „Albumu porcji produktów i potraw (10). Do analizy
wyników wykorzystano „Tabele składu i wartości odżywczej produktów spożywczych” (11). Uzyskaną
w ten sposób wielkość spożycia witamin antyoksydacyjnych pomniejszono o straty technologiczne
i kulinarne wynoszące dla: retinolu i β-karotenu – 25%, witaminy C – 45% i α-tokoferolu – 10%.

W drugim etapie badań, po 5 latach od badań żywieniowych, w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Olsztynie odszukano daty zgonów osób, które brały udział w badaniach w 1999 r. i umarły przed 2004
r. W pięcioletnim okresie obserwacji zgony odnotowano u 47 kobiet i 55 mężczyzn, co stanowiło
odpowiednio 24,6% i 34,0% badanej próby.

W badanej próbie kobiet i mężczyzn obliczono spożycie ekwiwalentu retinolu, β-karotenu, retinolu,
α-tokoferolu i witaminy C, które opisano wartościami średnimi, odchyleniem standardowym i wartoś-
ciami kwintylowymi. Spożycie witamin antyoksydacyjnych w poszczególnych kwintylach porównano
za pomocą analizy wariancji. Ponadto wyznaczono poziomy istotności dla trendu wszystkich analizowa-
nych cech. Rozkłady próby w kwintylach spożycia witamin antyoksydacyjnych w zależności od miejsca
zamieszkania porównano za pomocą testu chi2. Analizę statystyczną wyników przeprowadzono
programem Statistica v.7.0 PL firmy StatSoft, przy poziomie istotności p ≤ 0,05.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Przeciętne spożycie witamin antyoksydacyjnych było niskie i wynosiło: dla ekwiwalentu retinolu
– 751 μg w grupie kobiet i 748 μg w grupie mężczyzn, dla α-tokoferolu – odpowiednio 5,9 mg i 7,2 mg,
dla witaminy C – odpowiednio 33,3 mg i 40,6 mg (tab. I). Ocena spożycia w poszczególnych kwintylach
wykazała, że jedynie osoby z czwartego i piątego kwintyla spożywały analizowane witaminy w ilości
odpowiadającej zaleceniom (12). W badaniach innych autorów często wykazywano niskie spożycie
antyoksydantów naturalnie zawartych w żywności, szczególnie przez osoby starsze (5, 7). Zwiększenie
spożycia witamin antyoksydacyjnych poprzez suplementację nie może w pełni zastąpić bogatych
i zróżnicowanych naturalnych źródeł witamin antyoksydacyjnych. Antyoksydanty zawarte w natural-
nych źródłach występują łącznie, co powoduje efekt ich synergicznego oddziaływania (13, 14).

Średnie spożycie wszystkich analizowanych witamin antyoksydacyjnych w poszczególnych zakresach
kwintylowych było istotnie różne (p < 0,001; tab. I). Świadczy to o wyraźnym zróżnicowaniu w pozio-
mie spożycia tych witamin przez badaną próbę osób starszych.

Analiza śmiertelności ogólnej, spożycia suplementów oraz występowania chorób przewlekłych
w kwintylach spożycia poszczególnych witamin antyoksydacyjnych nie potwierdziła statystycznie
istotnych zależności (p trendu > 0,05; tab. II). Około 38% kobiet i 27% mężczyzn, bez względu na
poziom spożycia witamin antyoksydacyjnych, deklarowało aktualne spożywanie suplementów, a 24%
kobiet i 17% mężczyzn deklarowało spożywanie suplementów w ciągu ostatniego roku (tab. II).
Występowanie chorób przewlekłych deklarowało 79% kobiet i 64% mężczyzn. Śmiertelność ogólna
badanych kobiet wynosiła 25%, a mężczyzn 34%. Przegląd piśmiennictwa dostarcza niejednoznacznych
opinii o współzależności pomiędzy spożyciem antyoksydantów a ryzykiem zgonów. W badaniach
kohortowych często wykazywano związek pomiędzy wyższym spożyciem witaminy C a niższą
śmiertelnością ogólną, jednocześnie nie wykazując zależności lub stwierdzając słabą zależność pomię-
dzy spożyciem witaminy C a śmiertelnością spowodowaną chorobami układu krążenia lub nowotworami
(4, 5, 1, 6). W odniesieniu do witaminy E lub β-karotenu obserwowano negatywny związek pomiędzy
spożyciem a ryzykiem śmierci z powodu chorób układu krążenia lub nowotworów (13, 6, 2). W innych
badaniach odnotowano wzrost zachorowalności na nowotwory, m.in. płuc, oraz śmiertelności ogólnej
i spowodowanej nowotworami płuc lub chorobami układu krążenia skojarzonej z suplementowaniem
wysokimi dawkami pojedynczych antyoksydantów (6).

W obu grupach płci potwierdzono uwarunkowania spożycia witamin antyoksydacyjnych związane
z miejscem zamieszkania, z wyjątkiem witaminy C w grupie mężczyzn (tab. III). W grupie kobiet
spożywających ekwiwalent retinolu, retinol i β-karoten w zakresie wartości prawidłowych, wykazano
najwyższe odsetki osób mieszkających na wsi (4 kwintyl: 69,2%, 60,5%, 51,3%). Jednocześnie
mieszkanki wsi stanowiły najliczniejszą grupę kobiet o najniższym spożyciu witaminy C i α-tokoferolu.
Dla witaminy C w pierwszym zakresie kwintylowym było to 53,8% kobiet, w drugim zakresie
kwintylowym – 47,4% kobiet. Dla α-tokoferolu w drugim zakresie kwintylowym było to 44,7% kobiet,
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a w trzecim zakresie kwintylowym – 52,6% kobiet. Wśród mężczyzn o najwyższym spożyciu witamin
antyoksydacyjnych, tj. w zakresie czwartego i piątego kwintyla, najniższy odsetek osób pochodził
z miasteczka (4 kwintyl: 18,2%, 18,8% i 18,8%; 5 kwintyl: 18,8% i 18,8%). Jednocześnie wśród
mężczyzn o najniższym spożyciu witamin antyoksydacyjnych odnotowano najwyższy odsetek miesz-
kańców miasteczek (1 kwintyl: 43,8% i 46,9%). Uzyskane wyniki wskazują, że mieszkańcy małych
miast stanowią grupę ryzyka niskiego spożycia witamin antyoksydacyjnych, a kobiety mieszkające na
wsi – grupę ryzyka niskiego spożycia witaminy C i α-tokoferolu. Potwierdza to poprzednie doniesienia
autorów. We wcześniejszych analizach dotyczących tej samej populacji stwierdzono, że racje pokar-
mowe osób zamieszkałych w miasteczku w porównaniu do osób z miast i wsi miały najniższą wartość
odżywczą (15, 16, 17).

WNIOSKI

Wśród badanych osób w wieku podeszłym z regionu olsztyńskiego stwierdzono
niskie spożycie witamin antyoksydacyjnych, tj. ekwiwalentu retinolu, retinolu,
β-karotenu, α-tokoferolu. W obu grupach płci wykazano brak zróżnicowania
śmiertelności ogólnej związanej z poziomem spożycia tych witamin. Grupą ryzyka
o niskim spożyciu witaminy C i α-tokoferolu były kobiety ze wsi. Mężczyźni
z małych miast regionu olsztyńskiego byli grupą ryzyka o niskim spożyciu
wszystkich analizowanych witamin antyoksydacyjnych.

M. A. S ł o w i ń s k a, L. W ą d o ł o w s k a

EFFECT OF ANTIOXIDATIVE VITAMINS INTAKE
ON THE OVERALL MORTALITY AMONG THE ELDERLY RESIDENTS

IN THE AREA OF OLSZTYN

S u m m a r y

The correlations between the consumption of antioxidative vitamins and the overall mortality among
women and men were studied. The studies were carried out in two stages in 1999 and 2004 among 192
women and 162 men at the age 75 to 80 years, residing in the city of Olsztyn and in the nearby towns and
villages. The first stage involved assessment of antioxidative vitamin consumption using a 24-hour
recall. Five years later, 47 women and 55 men (24.6% and 34.0%, respectively) were deceased. A low
consumption of all the analysed antioxidative vitamins was recorded in the studied group of women and
men. Only the subjects representing the fourth and the fifth quintile consumed the analysed vitamins at
the recommended daily intake levels. No differences in the overall mortality related to the consumption
level of antioxidative vitamins were recorder either in the group of women or men. Women residing in
villages constituted a risk group characterised by low intake of vitamin C and alpha-tocopherol. Men
from small towns within the Olsztyn region constituted a risk group with low intake of retinol equivalent,
retinol, P-carotene, and alpha-tocopherol.
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Słowińska M.A., Wądołowska L.: Conditioning of eating habits of people aged 75-80 from the Olsztyn
region. Pol. J. Enviromental Studies, 2004a; 13, (Supll. II): 485-495. – 17. Słowińska M.A., Wądołowska
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Kierownik: dr hab. inż. J. Wołoszyn prof. AE

Oszacowano zawartość witamin w CRP studentek. Wykazano niezgodną z zapo-
trzebowaniem podaż witaminy: A, E, B1, B2,, PP, B6 oraz C, z których szczególnie
deficytowe to E, B1, PP i C. Natomiast średnia podaż witaminy A jesienią odpowiadała
normie bezpiecznej, a zimą i wiosną realizowała normę w 155% i 141% odpowiednio.

Hasła kluczowe: całodzienna racja pokarmowa, studentki, witaminy.
Key words: daily food rations, female students, vitamins.

Racjonalne żywienie jest jednym z czynników wpływających na rozwój człowie-
ka i jego zdrowie. Brak znajomości zasad racjonalnego odżywiania się człowieka
we wszystkich okresach życia można zaliczyć do podstawowych przyczyn złego
stanu odżywienia, przynajmniej w krajach rozwiniętych gospodarczo. Cywilizacja
przynosi ze sobą wiele zagrożeń dla jakości żywienia oraz wprowadza złe nawyki
żywieniowe. Szczególnej uwagi wymaga żywienie młodzieży uczącej się i studiują-
cej. Najważniejsze czynniki brane pod uwagę przez studentów przy zakupie
i spożyciu żywności to indywidualne preferencje smakowe, względy zdrowotne
i czynniki ekonomiczne, a najmniej istotne to reklama żywności, informacje
pochodzące z radia i telewizji (1). Prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowie-
ka wymaga z żywieniowego punktu widzenia, podaży wielu różnorodnych skład-
ników odżywczych. Szczególną rolę w tym względzie odgrywają witaminy. Są
konieczne do prawidłowego przebiegu czynności życiowych komórek i tkanek.
Stan odżywienia witaminami o właściwościach antyoksydacyjnych tj. witaminą A,
C, E jest szczególnie ważny w związku z wysoką zachorowalnościa i umieralnością
na choroby układu krążenia i nowotwory (2). Natomiast znaczenie zdrowotne
witamin z grupy B między innymi wynika z ich udziału w podstawowych
przemianach metabolicznych jakie zachodzą w ustroju, ponieważ są składnikami
wielu enzymów.

Celem pracy była ocena podaży witamin w całodziennych racjach pokarmowych
studentek. Realizując cel pracy oszacowano zawartość następujących witamin: A,
E, B1, B2, PP, B6 oraz C.
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MATERIAŁ I METODYKA

Materiał badawczy stanowiły 24 godz. wywiady żywieniowe przeprowadzone wśród studentek II roku
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu jesienią, zimą i wiosną na przełomie roku 2000/2001. Wywiady
objęły w okresie jesieni 82, zimy 97 i wiosny 102 osoby. Przeprowadzono je przy pomocy „Albumu
porcji produktów i potraw” (3). W oparciu o wywiady, za pomocą programu komputerowego FOOD 3.0.
oszacowano zawartość witaminy: A, E, B1, B2, PP, B6 oraz C w CRP studentek. Średnią arytmetyczną,
odchylenie standardowe, medianę, wartość maksymalną i minimalną obliczono za pomocą programu
MS Excel 2000. Uzyskane wyniki zgodnie z zaleceniami IŻŻ poddano redukcji ze względu na straty
nieuniknione, technologiczne i pomniejszono o: 25% A, 30% E, 20% B1, 15% B2, 10% B6, 15% PP
i 55% C. Otrzymane wyniki porównano z normami żywieniowymi IŻŻ na poziomie bezpiecznym dla
kobiet umiarkowanie ciężko pracujących w wieku 19 – 25 lat (4).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Średnia podaż witaminy A w CRP ankietowanych studentek jesienią była zgodna z normą bezpieczną,
natomiast zimą i wiosną realizowała normę w 155% i 141% (tab. I), przy czym tylko w 14% CRP
podaż witaminy A odpowiadała normie bezpiecznej (tab. II), a w 64% CRP była poniżej poziomu
bezpiecznego. Wysoka średnia podaż witaminy A zimą i wiosną (tab. I) może być spowodowana wysoką
(20-krotnie przekraczającą poziom bezpieczny), stwierdzoną w CRP studentek maksymalną wartością.
Z tego wynika, że generalnie podaż witaminy A w CRP ankietowanych studentek była niska, potwierdza
to również wartość mediany, która jest zarówno niższa od wartości średniej jak i od normy bezpiecznej.
Natomiast w 22% CRP podaż była bardzo wysoka i kilkakrotnie nawet przekraczała poziom bezpieczny.
Nadmierne ilości witaminy A są dla organizmu człowieka niebezpieczne. Mogą powodować między

T a b e l a II
CRP ankietowanych studentek realizujące i nie realizujące normy spożycia witamin (%)

T a b l e II
Female students’ daily food rations meeting, or failing to meet hygienic standards

for the intake of vitamins (%)

Witamina
Podaż witaminy

w CRP

Pora roku
Ogółem

jesień zima wiosna

A
poniżej normy
100% normy*
powyżej normy

76
10
14

58
15
27

57
17
26

64
14
22

E
poniżej normy
100% normy*
powyżej normy

79
9

12

80
11
9

85
10
5

81
10
9

B1

poniżej normy
100% normy*
powyżej normy

81
6

13

92
4
4

86
7
7

84
7
9

B2

poniżej normy
100% normy*
powyżej normy

74
13
13

78
9

13

75
12
13

76
11
13

B6

poniżej normy
100% normy*
powyżej normy

80
7

13

79
10
11

75
6

19

77
8

15

PP
poniżej normy
100% normy*
powyżej normy

82
7

11

83
7

10

80
8

12

81
8

11

C
poniżej normy
100% normy*
powyżej normy

85
4

11

78
7

15

72
6

22

78
6

16

* – Norma IŻŻ, poziom bezpieczny.
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innymi osłabienie mięśni, utratę apetytu, samoistne złamania kości, dysfunkcje nerek i centralnego
układu nerwowego. Duża zawartość karotenoidów nie jest toksyczna, ale może powodować nieszkod-
liwe żółte zabarwienie skóry.

CRP ankietowanych studentek realizowały normę bezpieczną dla witaminy E w ok. 52 – 66%
w zależności od pory roku (tab. I). W zaledwie 10% CRP ankietowanych podaż odpowiadała poziomowi
bezpiecznemu, i aż w 81% CRP stwierdzono podaż witaminy E poniżej poziomu bezpiecznego (tab. II).

Średnia podaż witaminy C w CRP wynosiła ok. 40 mg (tab. I) i realizowała normę bezpieczną
w 64 – 70%. Zaledwie w 6% CRP ankietowanych zawartość witaminy C odpowiadała normie
bezpiecznej, a w 78% CRP (tab. II) była poniżej poziomu bezpiecznego.

CRP ankietowanych studentek nie realizowały normy bezpiecznej na witaminy B1, B2, PP, B6 (tab. I).
I tak podaż witaminy B1 realizowała normę w 59 – 65%, B2 w 75 – 81%, PP 67 – 68%, a B6 w 72%. Podaż
witaminy B1 poniżej poziomu bezpiecznego stwierdzono w 84% CRP, witaminy B2 w 76% CRP, PP
w 81% CRP, a B6 w 77% CRP ankietowanych studentek (tab. II).

Niską podaż witamin A, E, C, B1, B2, PP, B6 stwierdzono w CRP studentek Poznania i Olsztyna (5).
Znaczne niedobry w spożyciu witamin grupy B u studentek zaobserwowali też inni (6, 7). Z przeglądu
piśmiennictwa wynika, że deficytowa podaż witamin B1, B2, C występuje dość często zarówno
w żywieniu dzieci, młodzieży jak i osób starszych. W przypadku młodzieży, szczególnie dziewcząt
stwierdzono niską podaż witamin B1, B2, C (8), a osób w starszym wieku również witaminy PP (9).
Wysoki niedobór witamin PP, C, B i E stwierdzono w racjach pokarmowych dzieci szkolnych (10).

Oszacowane spożycie produktów z poszczególnych grup w CRP ankietowanych studentek również
wykazuje nieprawidłowości (tab. III). Średnia CRP studentek nie pokrywała normy na: produkty
zbożowe (60%), mleko i przetwory mleczne (57%), mięso, wędliny i ryby (81%), masło (56%),
ziemniaki (39%), warzywa i owoce (66%), strączkowe suche (13%), natomiast spożycie jaj i innych
tłuszczów przez studentki realizowało normy w ponad 100% (150% i 153% odpowiednio). Zaobser-
wowane spożycie nieodpowiednich ilości produktów z poszczególnych grup są przyczyną deficytowej
podaży witamin w CRP studentek. Deficytowa podaż witamin, a w przypadku witaminy A nadmierna
podaż, może stanowić zagrożenie dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu badanych
studentek również w przyszłości.

Badane w niniejszej pracy CRP ankietowanych studentek wykazały niezgodną z zapotrzebowaniem
podaż witaminy A, E, B1, B2, PP, B6 oraz C zarówno jesienią, zimą i wiosną. Niedobory w spożyciu
witamin mogą być uzupełnione poprzez zwiększenie spożycia warzyw i owoców, w tym szczególnie
bogatych w witaminę C (kapusta, nać pietruszki, kalarepa, brokuły, szpinak, papryka, porzeczki czarne,
cytryny, pomarańcze, kiwi), olejów roślinnych bogatych w witaminę E, mięsa, ryb i ich przetworów oraz
produktów zbożowych jako źródła witaminy B1, mleka i przetworów mlecznych oraz mięsa, ryb
i przetworów jako źródła witaminy B2. Witamina B6 występuje w wielu produktach spożywczych, lecz
nie ma szczególnie bogatych jej źródeł. Względnie duże ilości znajdują się w mięsie, wątrobie i rybach,
również i w produktach roślinnych, jak strączkowe suche, pełne ziarna zbóż czy warzywa liściaste.
Natomiast drożdże stanowią dobre źródło witaminy PP, a mięso, ryby i przetwory dodatkowo dobre
źródło tryptofanu, z którego może ona powstawać.

WNIOSKI

Uzyskane wyniki świadczą o nieprawidłowym odżywianiu się studentek. W CRP
ankietowanych stwierdzono deficytową podaż szczególnie witaminy E, B1, B2, PP,
B6 oraz C.

Stwierdzone niedobory witamin w CRP badanych studentek mogą stanowić
zagrożenie dla ich zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu, a w przy-
padku dłużej utrzymujących się niedoborów również w ich przyszłości.

W CRP studentek należy zwiększyć podaż: przetworów zbożowych, z pełnego
ziarna, mleka i przetworów mlecznych, mięsa, ryb i ich przetworów, jaj, warzyw
i owoców, oleju, strączkowych suchych.

Należy prowadzić stałą edukację studentek w zakresie zasad prawidłowego
żywienia.
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VITAMINS AND FOOD PRODUCT GROUPS IN DAILY FOOD RATIONS
OF FEMALE STUDENTS

S u m m a r y

The aim of this study was to estimate vitamin A, E, B1, B2, B6, PP and C contents in daily food rations
(DFR) of female students. Our results show that vitamin A supply was at a safe level in autumn, while in
Winter and Spring the supply was 155% and 141% of the safe level, respectively. The supply of vitamins
E, B1, B2 B6, PP and C was low, from 59% to 81% of the safe intake. On the other hand, safe levels of
vitamin A, E, B1, B2, B6 PP and C content was found only in 6% to 14% DFR of the female students; in
64% to 81% DFR, the content of vitamins was lower than the safe level, while in 9% to 16% DFR it was
higher than the safe level. The intake of eggs and fats was too high, while the intake of cereals, milk and
dairy products, meat and its products, fish, butter, potatoes, vegetables, fruit and dry legumes was too
low.
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ANALIZA PORÓWNAWCZA ZAWARTOŚCI
METALI CIĘŻKICH W NAPOJACH

PRZECHOWYWANYCH W RÓŻNYCH OPAKOWANIACH

Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
Kierownik: dr hab. A. Graczyk, prof. WAT

Oznaczono zawartość Cu, Fe, Zn, Pb, Cd, Al i Ni w Coca-Coli, Pepsi, sokach
owocowych i piwie. Napoje przechowywane były w opakowaniach plastikowych, szkla-
nych, puszkach i kartonach z folią aluminiową. Zawartość pierwiastków oznaczono
metodą AAS z zastosowaniem techniki płomieniowej i elektrotermicznej.

Hasła kluczowe: napoje, metale ciężkie, AAS.
Key words: beverages, heavy metals, AAS.

Metale ciężkie są naturalnymi składnikami żywności i jej przetworów, ale także
dostają się do niej w postaci zanieczyszczeń np. z opakowań, w których jest ona
przechowywana. Rodzaj materiału, z którego wykonane jest opakowanie (szkło,
plastik, metal) w ostateczny sposób wpływa na zawartość niepożądanych w żyw-
ności pierwiastków. O stopniu migracji metali decyduje także kwasowość środo-
wiska, czas i temperatura przechowywania, obecność związków ułatwiających
rozpuszczalność np. kwasów organicznych, jonów Cl– i F–. Dotyczy to szczególnie
glinu, będącego głównym składnikiem stopów, z których wykonane są folie
i puszki aluminiowe. Największa rozpuszczalność związków glinu ma miejsce przy
pH = 3,8 (1, 2, 3). Glin uczestniczy w wielu procesach biochemicznych, wykazu-
jąc antagonistyczne oddziaływanie m.in. w stosunku do Mg i Fe. Wywołuje to
określone skutki zdrowotne, przede wszystkim zaburzenia funkcji układu ner-
wowego, krwiotwórczego i kostnego. Nadal rozważany jest udział glinu w patoge-
nezie choroby Alzheimera. Nawet niewielkie ilości tego pierwiastka dostarczane
do organizmu są szkodliwe (4, 5). FAO/WHO ustaliło tygodniową dopuszczalną
ilość Al/kg m.c. – 7 mg. Kilka mg Al w całodziennej diecie może pochodzić
z opakowań i naczyń, w których żywność jest przechowywana lub poddawana
obróbce kulinarnej (1, 2).

Dziennie spożywamy ok. 2 dm3 różnych płynów, mogą one być źródłem cennych
składników mineralnych ale także mogą dostarczać metale toksyczne i tym samym
zwiększać ich biodostępność.

Celem pracy było określenie zawartości wybranych pierwiastków w napojach
przechowywanych w butelkach plastikowych, szklanych oraz puszkach i kartonach
z folią aluminiową.
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MATERIAŁ I METODY

Przedmiotem badań były napoje: soki owocowe (czarna porzeczka, jabłkowy i jabłkowo-brzosk-
winiowy), Coca-Cola, Pepsi oraz dwa gatunki piwa. Napoje przechowywane były w opakowaniach
szklanych (b. sz.) i plastikowych (b. p.) oraz puszkach (p.) i kartonach (k.) z folią aluminiową.

W pracy stosowano roztwory podstawowe: Al, Ni, Pb, Cd, Fe, Cu, Zn (Fluka), HNO3, (Merck), 65%
– Suprapur, wodę dejonizowaną, (COBRABID AQUA), 18 MΩ/cm, 5% NH4NO3 (Aldrich), NH4H2PO4

(Merck) – Suprapur i Mg(NO3)2 10,0 g/dm3, (Merck).
W prowadzonych badaniach wykorzystano wagę analityczną SBC 22 (S. Witko-Scaltec), pH-metr

CP-501 (Elmetron), dejonizator (COBRABID AQUA) oraz spektrometr absorpcji atomowej AVANTA
Σ (GBC) wyposażony w palnik acetylen-powietrze, piec grafitowy GF3000 z deuterową ultrapulsacyjną
korekcją tła i autosampler PAL 3000.

W badanych napojach oznaczano pH. Badane próbki soków, piwa, Coca-Coli oraz Pepsi mineralizo-
wano za pomocą stężonego 65% HNO3. Próbki pozostawiono na 24 godz. w zamkniętych naczyniach.
Następnie uzupełniono je wodą dejonizowaną. Tak przygotowane napoje rozcieńczano za pomocą 4,5%
roztworu kwasu HNO3. W próbkach (w dwóch równoległych seriach) oznaczono stężenie: Al, Ni, Pb,
Cd, Fe, Cu i Zn.

Stężenia żelaza, miedzi i cynku oznaczono stosując technikę płomieniową (FAAS) w standardowych
warunkach (płomień powietrze-acetylen). Natomiast zawartość glinu, niklu, ołowiu i kadmu oznaczono
w piecu grafitowym (ETAAS): Al (309,3 nm, 1400/2400°C), Ni (232,0 nm, 900/2400°C), Pb (283,3 nm,
900/2000°C) i Cd (228,8 nm, 600/1800°C). Zastosowano lampę deuterową do korekcji tła. Analizy
wykonywano w atmosferze argonu, w rurkach grafitowych z pyrolityczną warstwą. W programie
temperaturowym uwzględniono etap podawania próbki do pieca w temperaturze otoczenia. Jako
modyfikator matrycy zastosowano NH4NO3 (Cd), natomiast jako modyfikator stabilizujący – NH4H2PO4

(Pb). W celu weryfikacji uzyskanych wyników stosowano także, oprócz krzywej kalibracyjnej, technikę
dodatku wzorca.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W tab. I podano parametry metody oznaczania zawartości pierwiastków, czułość metody (masa lub
stężenie charakterystyczne, które daje sygnał 0,0044 jednostek absorbancji), granicę wykrywalności
(najmniejsze stężenie pierwiastka, które może być oznaczane z 95% prawdopodobieństwem), precyzję
i odzysk.

W tab. II i III przedstawiono oznaczoną średnią zawartość wybranych pierwiastków w badanych
napojach.

Wartości pH badanych napojów przechowywanych w butelkach i puszkach lub kartonach były
zbliżone do siebie. Maksymalnie zmieniły się o 0,2 jednostki pH (2. piwo jasne). We wszystkich
napojach stwierdzono odczyn kwaśny. Kwasowość soku jabłkowego (pH = 3,38) jest najbardziej
zbliżona do optymalnego pH dla rozpuszczalności związków glinu.

T a b e l a I
Analityczna charakterystyka zastosowanych procedur ilościowego oznaczania pierwiastków

T a b l e I
Analytical characteristics for used methods of elements determination

Pierwiastek
Zakres krzywej

kalibracyjnej
Czułość

Granica
wykrywalności

Precyzja
(%)

Odzysk
(%)

Al 3,0 –15,0 ng/cm3 5,5 pg 0,40 ng/cm3 2,1 106,9

Ni 1,5 –15,0 ng/cm3 2,7 pg 0,66 ng/cm3 7,8 105,5

Pb 1,5 –15,0 ng/cm3 7,3 pg 0,81 ng/cm3 6,9 103,4

Cd 0,15 –1,50 ng/cm3 0,4 pg 0,06 ng/cm3 6,7 107,5

Fe 0,1 –1,5 μg/cm3 0,05 μg/cm3 0,022 μg/cm3 8,3 96,6

Cu 0,1 –1,5 μg/cm3 0,03 μg/cm3 0,016 μg/cm3 4,5 103,1

Zn 0,1 –1,5 μg/cm3 0,01 μg/cm3 0,010 μg/cm3 9,4 99,6
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T a b e l a II
Zawartość miedzi, żelaza i cynku w badanych napojach, (μg/cm3)

T a b l e II
Content of copper, iron, and zinc in the tested beverages, (μg/cm3)

Napój pH Cu Fe Zn

Coca-Cola (b. p.)1) 2,60 0,03 ± 0,01 0,08 ± 0,02 0,06 ± 0,02

Coca-Cola (p.)2) 2,57 0,06 ± 0,02 0,07 ± 0,02 0,02 ± 0,01

Pepsi (b. p.) 2,56 0,44 ± 0,05 0,08 ± 0,02 0,02 ± 0,01

Pepsi (p.) 2,55 0,10 ± 0,03 0,08 ± 0,02 0,02 ± 0,01

S. Czarna porzeczka (b. sz.)3) 3,03 0,03 ± 0,01 1,61 ± 0,11 0,41 ± 0,05

S. Czarna porzeczka (k.)4) 3,00 0,03 ± 0,01 1,54 ± 0,10 0,39 ± 0,03

S. Jabłkowo-brzoskwiniowy (b. sz.) 3,03 0,03 ± 0,01 0,21 ± 0,03 0,07 ± 0,02

S. Jabłkowo-brzoskwiniowy (k.) 3,02 0,08 ± 0,02 0,19 ± 0,03 0,04 ± 0,01

S. Jabłkowy (b. sz.) 3,20 0,08 ± 0,02 0,45 ± 0,04 0,10 ± 0,02

S. Jabłkowy (k.) 3,38 0,09 ± 0,02 0,66 ± 0,06 0,25 ± 0,03

1. Piwo jasne (b. sz.) 4,55 0,07 ± 0,02 0,12 ± 0,02 0,01 ± 0,01

1. Piwo jasne (p.) 4,44 0,06 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,01 ± 0,01

2. Piwo jasne (b. sz.) 4,34 0,03 ± 0,01 0,11 ± 0,03 0,01 ± 0,01

2. Piwo jasne (p.) 4,52 0,04 ± 0,01 0,09 ± 0,02 0,01 ± 0,01

1) b. p. – butelka plastikowa; 2) p. – puszka; 3) b. sz. – butelka szklana; 4) k. – karton.

T a b e l a III
Zawartość ołowiu, kadmu, glinu i niklu w badanych napojach, (μg/dm3)

T a b l e III
Content of lead, cadmium, aluminium, and nickel in the tested beverages, (μg/dm3)

Napój Pb Cd Al Ni

Coca-Cola (b. p.) 7,4 ± 1,3 0,07 ± 0,03 16,9 ± 0,1 6,0 ± 1,5

Coca-Cola (p.) 13,5 ± 1,7 0,02 ± 0,01 22,3 ± 0,3 4,6 ± 1,1

Pepsi (b. p.) 13,2 ± 2,4 0,03 ± 0,01 33,4 ± 6,0 7,0 ± 0,7

Pepsi (p.) 18,3 ± 3,6 0,13 ± 0,06 67,5 ± 1,4 6,0 ± 0,1

S. Czarna porzeczka (b. sz.) 14,5 ± 2,3 0,45 ± 0,07 226,5 ± 27,4 18,5 ± 2,1

S. Czarna porzeczka (k.) 11,3 ± 3,8 0,35 ± 0,07 208,5 ± 10,6 18,0 ± 4,9

S. Jabłkowo-brzoskwiniowy (b. sz.) 2,1 ± 0,3 0,11 ± 0,05 37,3 ± 3,0 1,3 ± 0,2

S. Jabłkowo-brzoskwiniowy (k.) 3,0 ± 0,6 0,07 ± 0,00 27,8 ± 5,3 7,0 ± 0,9

S. Jabłkowy (b. sz.) 4,4 ± 1,0 0,48 ± 0,07 109,0 ± 9,3 9,0 ± 1,4

S. Jabłkowy (k.) 37,6 ± 5,9 0,83 ± 0,04 229,5 ± 7,8 15,0 ± 4,2

Piwo jasne (1. gat.) (b. sz.) 12,2 ± 2,3 0,68 ± 0,04 44,1 ± 4,9 4,0 ± 0,8

Piwo jasne (1. gat.) (p.) 7,5 ± 1,5 0,58 ± 0,03 42,6 ± 2,1 5,0 ± 0,9

Piwo jasne (2. gat.) (b. sz.) 7,8 ± 1,8 1,05 ± 0,20 57,6 ± 6,1 5,0 ± 1,1

Piwo jasne (2. gat.) (p.) 6,5 ± 1,2 0,89 ± 0,12 55,8 ± 2,0 6,0 ± 2,1

Najmniejszą zawartość Al spośród badanych napojów oznaczono w Coca-Coli i Pepsi (16,9 – 67,5
μg/dm3), porównywalną w soku jabłkowo-brzoskwiniowym i piwie (ok. 35 μg/dm3), największą
natomiast w soku jabłkowym i z czarnej porzeczki (powyżej 100 μg/dm3). Czarna porzeczka jest rośliną
oporną na glin i jednocześnie kumulującą ten pierwiastek. Średnia zawartość glinu w owocach czarnej
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porzeczki wynosi 1,8 mg/100 g (8). Zarówno w Pepsi jak i w soku jabłkowym przechowywanym
w kartonach stwierdzono dwukrotnie większą zawartość tego pierwiastka w porównaniu do tych samych
napojów z butelek.

Lopez i współpr. (2) najmniejszą ilość Al stwierdzili w napojach przechowywanych w butelkach
plastikowych, następnie szklanych, a największą w napojach z puszki i np. w Coli zawartość Al w tych
opakowaniach była następująca: 163,7, 200,2 i 580,0 μg/dm3. Także w sokach owocowych w puszkach
ilość Al wzrasta, nawet 10-krotnie. W soku jabłkowym autorzy oznaczyli 49 – 67 μg Al/dm3, a w piwie
40 – 800 μg/dm3. Dużo glinu jest w winach, zwłaszcza białych (70 – 1600 μg /dm3) oraz soku
pomidorowym (700 – 900 μg/dm3) (2, 3). Ważnym czynnikiem wpływającym na stopień migracji Al
z opakowań i naczyń jest czas przechowywania. Po 12 mies. stwierdzono ponad 10-krotny wzrost ilości
Al w napoju cytrynowym i 3-krotny w napoju pomarańczowym (2).

Mena i współpr. (6) opisali zmiany w zawartości kadmu w winach magazynowanych w butelkach
i beczkach drewnianych. Większą ilość Cd stwierdzili w winach przechowywanych w butelkach.
Zawartość Cd w piwie oszacowali na poziomie 0,21 μg/dm3 (0,00 – 0,80 μg/dm3). Również w winach
Freshi i współpr. (7) określili poziom Cd (0,05 – 0,20 μg/dm3) i Pb (10,0 – 50,3 μg/dm3). W prze-
prowadzonych badaniach porównawczych nie stwierdzili istotnych różnic w oznaczonych ilościach tych
pierwiastków w próbkach win rozcieńczonych kwasem azotowym o stęż. 0,056 mol/dm3 (1+1, v/v)
i zmineralizowanych na mokro z zastosowaniem HNO3 i V2O5 jako katalizatora.

W badanych próbkach napojów najmniejsze ilości Cd stwierdzono w Coca-Coli i Pepsi (0,02 μg/dm3),
największe natomiast w piwie (1,05 μg/dm3). Zawartość tego pierwiastka nie przekracza jednak
dopuszczalnej jego ilości (0,01 mg/kg) zgodnie z rozporządzeniem MZ z 13.01.2003 r. (Dz. U.
04.03.2003 r). Ilość ołowiu we wszystkich badanych napojach także jest niska i nie przekracza
obowiązujących przepisów (0,1 mg/kg).

Stężenie niklu we wszystkich badanych napojach, poza sokiem z czarnej porzeczki, jest niskie
i wynosi ok. 6 μg/dm3. W soku jabłkowym i jabłkowo-brzoskwiniowym z kartonu zawartość Ni jest
wyższa w porównaniu do soku z butelki. W winach argentyńskich ilość ta nie przekracza 5 μg/dm3 (10).

Ilość miedzi jest porównywalna we wszystkich badanych napojach (poza Pepsi) i nie przekracza 0,1
μg/cm3. W sokach owocowych Onianwa i współpr. (9) oznaczyli miedź na poziomie 0,001 – 1,02 ppm,
w winach natomiast Laura i współpr. (10) oszacowali ilość miedzi na 23 – 28 μg/dm3, Karadjowa
i współpr. (11) oznaczyli 0,16 – 0,46 mg Cu/dm3 wina.

Zawartość żelaza w Coca-coli, Pepsi i piwie wynosi ok. 0,1 μg/cm3, w sokach owocowych jest wyższa
i zmienia się od 0,2 – 1,6 μg/cm3. Podobne ilości żelaza w sokach owocowych oznaczyli Onianwa
i współpr. (9). W winach oznaczona zawartość żelaza wyniosła 0,48 – 12,4 μg/cm3 (10, 11).

Poza sokiem z czarnej porzeczki, w którym oznaczono 0,4 μg Zn/cm3 i sokiem jabłkowym (0,10 oraz
0,25 Zn μg/cm3) zawartość tego pierwiastka we wszystkich badanych napojach była niska, w granicach
0,01 – 0,07 μg/cm3). Podobne ilości cynku w sokach owocowych oznaczyli inni autorzy (9) – 0,02 – 1,10
μg/cm3 i w winach – 0,02 – 1,20 μg/cm3 (10, 11).

WNIOSKI

1. W soku z czarnej porzeczki i soku jabłkowym oznaczono największe ilości
badanych pierwiastków.

2. W soku jabłkowym i Pepsi ilość glinu wzrosła ponad dwukrotnie w napojach
przechowywanych w puszkach i kartonach w porównaniu do tych napojów z butelek.

3. W soku jabłkowym przechowywanym w kartonie stwierdzono znacznie
wyższe ilości, nawet kilkakrotnie, wszystkich oznaczanych pierwiastków w porów-
naniu do tego soku z butelki.

4. Zawartość Cd i Pb w badanych napojach nie przekracza dopuszczalnych ich
ilości zgodnie z rozporządzeniem MZ z 2003 r.

5. Rodzaj opakowania (materiału z którego jest ono wykonane) wpływa na
końcową zawartość przechowywanych w nim napojów. Prowadzenie dalszych
badań pozwalających wyjaśnić i określić stopień migracji, szczególnie metali
ciężkich wydaje się być uzasadnione.
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M. D ł u g a s z e k, M. S z o p a

COMPARATIVE ANALYSIS OF HEAVY METALS CONTENTS
IN BEVERAGES STORED IN VARIOUS CONTAINERS

S u m m a r y

Content of Cu, Fe, Zn, Pb, Cd, Al, and Ni was analyzed in Coca-Cola, Pepsi, fruit juices, and beer.
Beverages were stored in plastic, glass, cans, and with aluminium foil containers. Measurements were
performed by flame and electrothermal atomic absorption spectrometry.
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strona 40 - wakat
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ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PIERWIASTKÓW
W OWOCNIKACH GĄSKI ZIELONKI Tricholoma equestre (L.) KUMMER

Z OKOLIC HELU*)

Zakład Chemii Środowiska i Ekotoksykologii Uniwersytetu Gdańskiego
Kierownik: prof. dr hab. J. Falandysz

W owocnikach (osobno kapeluszach i trzonach) gąski zielonki zebranych na Półwyspie
Helskim w okolicy Helu w 2004 r. oznaczono zawartość Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu,
Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Rb, Sr i Zn.

Rtęć oznaczono metodą zimnych par bezpłomieniowej absorpcyjnej spektroskopii
atomowej (CV-AAS), a pozostałe pierwiastki metodą atomowej spektrometrii emisyjnej
z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES).

Hasła kluczowe: grzyby, skład mineralny, mikropierwiastki, makropierwiastki,
fosfor.

Key words: mushrooms, fungi, microelements, macroelements, phosphorus.

Gąska zielonka Tricholoma equestre (L.) Kummer albo Tricholoma flavovirens
(Pers.: Fr.) Lund. et Nannf., to dziko rosnący, pospolity w kraju grzyb saprofityczny
z rodziny gąskowatych (Tricholomataceae) (1, 2). Grzyb ten współżyje w mikory-
zie z sosną – szczególnie chętnie na terenach piaszczystych, a poza lasami iglastymi
też pojawia się, ale rzadko, w lasach liściastych. Wysyp owocników od września do
końca listopada. Zieleniatka (nazwa ludowa gąski zielonki) jest zaliczana do
grzybów o dużych walorach smakowych i jest chętnie zbierana.

W polskim piśmiennictwie naukowym brak jest opracowania na temat składu
mineralnego reprezentatywnych partii gąski zielonki z terenu kraju. Opublikowano
dane o zawartość całej gamy pierwiastków metalicznych w niewielkiej ilości
owocników gąski zielonki z okolic miejscowości Buszkowy Górne koło Gdańska,
a częściej badano tylko zawartość rtęci (3 – 6). W badaniach własnych przed-
stawiono dane o zawartości 20 pierwiastków w reprezentatywnej partii owocników
gąski zielonki z obszaru niezanieczyszczonego, za jaki można uznać zalesiony
kraniec Półwyspu Helskiego w okolicy miasta Hel.

*) Badania wsparte finansowo w ramach projektów nr BW/8000-5-0284-6 oraz DS/8570-4-0092-6.
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MATERIAŁ I METODYKA

Owocniki gąski zielonki zebrano z 15 przestrzennie odległych od siebie miejsc w okolicach
miejscowości Hel na Półwyspie Helskim na jesieni 2004 r. Owocniki bezpośrednio po zebraniu
dokładnie oczyszczano z pozostałości piasku, traw lub igliwia za pomocą plastikowego noża. Do badań
zebrano 15 próbek zbiorczych liczących łącznie 27 owocników (od 1 do 3 owocników w próbce
jednostkowej). Wielkość owocników wyrażona średnicą kapelusza i długością trzonu mieściła się
w przedziale, odpowiednio, od 6 do 10 cm i od 3,5 do 8 cm. Grzyby suszono przez kilka dni
w temperaturze pokojowej w przewiewnym, suchym i czystym pomieszczeniu, a dosuszano do stałej
masy w suszarce elektrycznej w temp. 40°C. Następnie owocniki, osobno kapelusze i trzony, ucierano
w moździerzu agatowym na proszek. Podwielokrotność (0,2 – 0,3 g) sproszkowanej i odwodnionej
próbki poddawano mineralizacji ciśnieniowej z roztworem stężonego kwasu azotowego (65% HNO3,
Suprapoor®, Merck) w naczyniach teflonowych (Teflon® TFM – XP 1500 Plus, Hatthews, NC,, USA)
w piecu mikrofalowym MARS 5 (Microwave Accelerated Reaction System, CEM Corp., Hatthews, NC,
USA). Zawartość rtęci oznaczano metodą zimnych par bezpłomieniowej absorpcyjnej spektroskopii
atomowej (CV-AAS) w zautomatyzowanym analizatorze rtęci (Mercury Monitor 3200, Thermo
Separation Products, USA). Pozostałe pierwiastki oznaczano techniką atomowej spektrometrii emisyjnej
z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-AES (Optima 2000 DV, Perkin-Elmer Instruments, Shelton, CT,
USA). Miarodajność wyników sprawdzano analizując, poza próbą ślepą oraz własnym (wewnątrz-
laboratoryjnym) materiałem referencyjnym (sproszkowane owocniki sarniaka dachówkowatego), także
biologiczne materiały odniesienia o certyfikowanej zawartości oznaczanych pierwiastków (NIST-SRM
1570a – spinach leaves – liście szpinaku z National Institute of Standards and Technology, USA), oraz
uczestnicząc z bardzo dobrym wynikiem w badaniach interkalibracyjnych (Proficiency Test of Trace
Elements in Lichen IAEA-338 International Atomic Energy Agency) (7).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wartości średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego, mediany oraz rozstępu stężeń badanych
pierwiastków w kapeluszach oraz trzonach gąski zielonki wykazane w badaniach własnych zestawiono
w tab. I.

Kadm, ołów i rtęć to pierwiastki szkodliwe dla zdrowia, a zawartość wszystkich trzech w grzybach
w kraju była do niedawno limitowana (8, 9). Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
i automatycznego przyjęcia norm unijnych m.in. dotyczących dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń
w żywności, to odnośnie grzybów limitowana jest jedynie zawartość ołowiu i kadmu w grzybach
z upraw – odpowiednio na 0,2 i 0,3 mg/kg masy mokrej (świeżych grzybów), a brak jest tolerancji dla
grzybów dziko rosnących (10).

Kadm i ołów w kapeluszach gąski zielonki z okolicy miejscowości Hel wykrywano przeciętnie
w stężeniu, odpowiednio, 1,6 ± 0,5 i 3,3 ± 0,8 mg/kg masy suchej, a maksymalnie do 2,5 i 4,9 mg/kg
suszu (tab. I). W przeliczeniu na masę mokrą (przyjmując, że zawartość wody w owocnikach grzybów
wynosi przeciętnie 90%) badane gąski zawierały kadm i ołów przeciętnie w stężeniu, odpowiednio, 0,16
i 0,33 mg/kg. Zatem średnia arytmetyczna zawartości kadmu kształtowała się nieco poniżej wartości
tolerancji dla tego metalu w grzybach uprawowych a w przypadku ołowiu nieco ją przekraczała.
Konsekwentnie przekroczenie wartości tolerancji dla obu pierwiastków odnotowano u części pojedyń-
czych próbek (owocników).

W innych badaniach kadm wykrywano w gąsce zielonce z terenu Polski w stężeniu od 1,5 do 4,1
mg/kg m.s., (czyli od 0,15 do 0,41 mg w kg świeżych grzybów), a ołów od 0,67 do 17 mg/kg m.s., (czyli
od 0,07 do 1,7 mg w kg świeżych grzybów; tab. II). Jak wynika z porównania wymienionych danych
(wyrażonych w przeliczeniu na świeży produkt) charakteryzujące badane partie gąski wartości średniej
arytmetycznej zawartość dla obu metali często były większe od wartości aktualnych norm europejskich
(10), a na ogół także i dawniej obowiązujących w kraju polskich norm (8, 9).

Rtęć, bar i stront zaliczane są także do grupy pierwiastków niepożądanych w żywności. Rtęć ogółem
w kapeluszach gąski zielonki wykrywano w stężeniu 0,96 ± 0,32 mg/kg, a w trzonach 0,62 ± 0,23 mg/kg
(tab. I). W przypadku rtęci porównywalne lub większe ilości (średnio 0,12 – 1,7; 0,94 i 0,24 mg/kg m.s.)
notowano w okazach gąski zielonki z terenu, odpowiednio, Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego,
miejscowości Buszkowy Górne i Puszczy Augustowskiej (tab. II). Wymienione wartości średnie niemal
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T a b e l a I
Zawartość pierwiastków w wysuszonych kapeluszach i trzonach gąski zielonki z okolic Helu

(wartość średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego, mediany i rozstępu w mg/kg m.s.)

T a b l e I
Elements content of the dried caps and stalks of Sandy Knight-cap at the Hel site

(arithmetic mean, standard deviation, median and range in mg/kg d.m.)

Pierwiastek Kapelusz Trzon

Al 520 ± 170; 460 (300 –890) 130 ± 23; 130 (98 –180)

Ag 1,1 ± 0,2; 1,0 (0,71 –1,4) n.a.

Ba 1,2 ± 0,2; 1,2 (0,90 –1,9) 0,35 ± 0,06; 0,33 (0,28 –0,48)

Ca 65 ± 11; 65 (47 –90) 31 ± 12; 37 (14 –47)

Cd 1,6 ± 0,5; 1,6 (0,81 –2,5) n.a.

Co 0,16 ± 0,03; 0,15 (0,12 –0,21) n.a.

Cu 45 ± 10; 48 (30 –66) 42 ± 28; 33 (14 –95)

Cr 0,32 ± 0,08; 0,30 (0,23 –0,54) n.a.

Fe 420 ± 120; 370 (290 –670) 86 ± 13; 87 (65 –110)

Hg 0,96 ± 0,32; 0,87 (0,45 –1,5) 0,62 ± 0,23; 0,60 (0,36 –1,2)

K 32000 ± 3000; 32000 (27000 –38000) 14000 ± 3000; 13000 (10000 –21000)

Mg 770 ± 38; 770 (690 –850) 600 ± 43; 590 (524 –655)

Mn 24 ± 2,5; 23 (20 –31) 8,4 ± 1,7; 8,2 (5,8 –12)

Na 4400 ± 1500; 4200 (2600 –8300) 11000 ± 2300; 12000 (6600 –1500)

Ni 0,26 ± 0,05; 0,24 (0,20 –0,38) n.a.

P 4000 ± 300; 4100 (3500 –4700) 2500 ± 290; 2400 (2100 –2900)

Pb 3,3 ± 0,8; 3,2 (2,2 –4,9) n.a.

Rb 900 ± 110; 930 (700 –1000) 260 ± 53; 240 (170 –350)

Sr 0,42 ± 0,13; 0,41 (0,28 –0,77) 0,13 ± 0,03; 0,12 (0,08 –0,19)

Zn 220 ± 22; 230 (180 –260) 130 ± 28; 140 (91 –180)

Objaśnienia: n.a. – nie analizowano.

zawsze albo często są większe od obowiązujących do niedawna w kraju wartości tolerancji dla tego
pierwiastka (0,05 i 0,50 mg Hg ogółem/kg m.s.) w grzybach suszonych (8, 9).

Na podstawie badań własnych (tab. I) kapelusze i trzony gąski zielonki można uznać za względnie
zasobne w potas, gdyż wysuszone przeciętnie zawierały ten pierwiastek w ilości, odpowiednio, 32000
i 14000 mg/kg, a także bogate w sód (4400 i 11000 mg/kg); fosfor (4000 i 2500 mg/kg); rubid (900 i 260
mg/kg); magnez (770 i 600 mg/kg); glin (520 i 130 mg/kg); żelazo (420 i 86 mg/kg); cynk (220 i 130
mg/kg); wapń (65 i 31 mg/kg); miedź (45 i 42 mg/kg) oraz mangan (24 i 8,4 mg/kg).

Jakkolwiek niektóre z wymienionych pierwiastków w większym stężeniu niż wykazano dla kapeluszy
gąski zielonki z okolicy Helu wykrywano w kraju w okazach z okolicy miejscowości Buszkowy Górne
(woj. pomorskie): potas (70000 mg/kg), fosfor (8300 mg/kg), rubid (2000 mg/kg), magnez (1400
mg/kg), cynk (460 mg/kg), wapń (150 mg/kg), miedź (55 mg/kg) i mangan (36 mg/kg) (tab. II). Z kolei
grzyby z okolic Helu są znacznie bogatsze w sód – dla okazów z okolic miejscowości Buszkowy Górne
odnotowano w kapeluszach średnio tylko, 60 ± 14 mg/kg m.s. (3). Duża zasobność w sód owocników
gąski zielonki z okolic Helu być może jest pochodną jego stałej obecności w aerozolu morskim
i wpływie tego zjawiska na występowanie oraz dostępność sodu w wierzchniej warstwie gleby tamże.
Miedź i mangan w owocnikach gąski zielonki ze stanowisk poza granicami kraju wykrywano w ilości,
odpowiednio, 72 i 26 – 50 mg/kg m.s. (tab. II), czyli podobnie jak w badaniach własnych.

Srebro i bar w kapeluszach gąski zielonki występowały w stężeniu rzędu 1,0 mg/kg m.s., a kobalt,
chrom, nikiel i stront w stężeniu rzędu < 0,5 mg/kg m.s. (tab. I). Więcej srebra (3,5 ± 0,4 mg/kg m.s.)
oraz nieco więcej strontu (0,85 ± 0,22 mg/kg m.s.) niż w badaniach własnych wykrywano w kapeluszach
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T a b e l a II
Zawartości (mg/kg m.s.) niektórych pierwiastków w gąsce zielonce ze stanowisk w Polsce

i innych krajach europejskich (adaptowano)

T a b l e II
Some elements content (mg/kg d. m.) of Sandy Knight-cap from the stands in Poland

and other European countries (adapted)

Pier-
wiastek

Stanowisko i rok n Kapelusz Trzon Owocnik
Poz.
piśm.

Ag Buszkowy Górne, 1994 3 3,5 ± 0,4 – – 3

Ca Buszkowy Górne, 1994 3 150± 25 – – 3

Cd
Buszkowy Górne, 1994
Brusy, Sopot
Łubiana, gm. Kościerzyna, 1994

3
n.p.
11

1,5 ± 0,2
–

1,7 ± 0,3

–
–

2,1 ± 1,8

–
3,7; 4,1

–

3
12
15

Co
Destna, Czechy, 1972
Lisov, Czechy, 1972
Protivin, Czechy, 1972

n.p.
n.p
n.p

–
–
–

–
–
–

0,27
1,9
1,5

16
16
16

Cu

Lugo, Hiszpania, 1995
Buszkowy Górne, 1994
Brusy, Sopot
Brusy, Sopot

6
3

n.p.
n.p

–
55 ± 16

–
–

–
–
–
–

72 ± 26
–

22
38

11
3
12
13

Fe

Buszkowy Górne, 1994
Destna, Czechy, 1972
Lisov, Czechy, 1972
Protivin, Czechy, 1972

3
n.p
n.p
n.p

43 ± 6
–
–
–

–
–
–
–

–
156
186
196

3
14
14
14

Hg

Wdzydzki Park Krajobrazowy, 1995–1996
Buszkowy Górne, 1994
Puszcza Augustowska, 1997–1998
Okolice Jeziora Wdzydze, 1996–1997

14
3
16
14

0,12 ± 0,05
0,94 ± 0,74
0,24 ± 0,06
1,7 ± 0,86

0,07 ± 0,03
–

0,17 ± 0,04
1,1 ± 0,65

–
–
–
–

5
3

4, 18
6

K Buszkowy Górne, 1994 3 70000 ± 20000 – – 3

Mg Buszkowy Górne, 1994 3 1400 ± 100 – – 3

Mn

Buszkowy Górne, 1994
Brusy, Sopot
Destna, Czechy, 1972
Lisov, Czechy, 1972
Protivin, Czechy, 1972

3
n.p.
n.p.
n.p.
n.p

36 ± 6
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
111
26
50
29

3
12, 13

14
14
14

Na Buszkowy Górne, 1994 3 60 ± 14 – – 3

P Buszkowy Górne, 1994 3 8300 ± 1200 – – 3

Pb
Buszkowy Górne, 1994
Brusy, Sopot

3
n.p.

0,67 ± 0,58
–

–
–

–
6,3; 17

3
12

Rb Buszkowy Górne, 1994 3 2000 ± 680 – – 3

Sr Buszkowy Górne, 1994 3 0,85 ± 0,22 – – 3

Zn
Lugo, Hiszpania, 1995
Buszkowy Górne, 1994
Brusy, Sopot

6
3

n.p.

–
460± 25

–

–
–
–

233 ± 74
–

45; 43

11
3
12

Objaśnienia: n.p. – nie podano danych.

gąski ze stanowiska koło miejscowości Buszkowy Górne, a kobaltu (0,27 – 1,9 mg/kg m.s.) ze stanowisk
w Czechach (tab. II).

W dostępnym piśmiennictwie naukowym (17) brak jest danych o zawartości w owocnikach gąski
zielonki analizowanych w badaniach własnych glinu, baru, chromu i niklu (tab. I).
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SELECTED ELEMENTS CONTENT OF THE FRUITING BODIES OF SAND KNIGHT-CAP
TRICHOLOMA EQUESTRE (L.) KUMMER FROM THE SURROUNDINGS OF HEL

S u m m a r y

Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Rb, Sr and Zn content have been
determined in 15 composite samples of the fruiting bodies of Sand Knight-cap collected near the town of
Hel at the Hel Peninsula in 2004. Dried and pulverized samples of mushroom (separately caps and
stalks) were digested with nitric acid (Suprapoor®, Merck) in Teflon vessels (Teflon® TFM – XP 1500
Plus, Hatthews, NC,, USA) in microwave oven (Microwave Accelerated Reaction System, CEM Corp.,
Hatthews, NC, USA). Total mercury content was quantified by could-vapor atomic absorption
spectroscopy (CV-AAS) and other elements by inductively coupled plasma atomic emission spectros-
copy (ICP-AES). Cadmium and lead content of the caps of Sand Knight-cap was 1.6 ± 0.5 and 3.3 ± 0.8
mg/kg d.m., respectively (maximum up to 2.5 and do 4.9 mg/kg d.m.). The caps and stalks of
Sandy-Knight cap were relatively abundant in potassium with 32,000 and 14,000 mg/kg d.m.,
respectively, and also in sodium – 4,400 and 11,000 mg/kg; phosphorous – 4000 and 2500 mg/kg,
rubidium – 900 and 260 mg/kg, magnesium – 770 and 600 mg/kg, aluminum – 520 and 130 mg/kg, iron
– 420 and 86 mg/kg, zinc – 220 and 130 mg/kg, calcium – 65 and 31 mg/kg, copper – 45 and 42 mg/kg,
and manganese – 24 and 8.4 mg/kg d.m. Silver and barium in the caps of Sandy-Knight cap were at the
concentration of an order of 1.0 mg/kg d.m.s., while cobalt, chromium, nickel and strontium at < 0,5
mg/kg d.m. Data on mineral composition of Sand Knight-cap available from an open scientific literature
are reviewed.
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OCENA ZAWARTOŚCI MANGANU I ŻELAZA
W PREPARATACH ZIOŁOWYCH STOSOWANYCH W LECZENIU

CHORÓB WĄTROBY I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Katedra i Zakład Bromatologii Akademii Medycznej im. F. Skubiszewskiego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. S. Zaręba

W wybranych preparatach ziołowych (ziołach i płynnych lekach ziołowych) stosowa-
nych pomocniczo w terapii wątroby i dróg żółciowych oznaczono zawartość manganu
i żelaza za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Stwierdzono, że ilości tych
pierwiastków w naparach lub odwarach ziołowych, poza działaniem leczniczym, mogą
uzupełniać jednocześnie wymagane zapotrzebowanie organizmu na mangan i żelazo.

Hasła kluczowe: mangan, żelazo, preparaty ziołowe, wyciągi wodne z ziół,
absorpcyjna spektrometria atomowa.

Key words: manganese, iron, herbal preparations, aqueous extracts of herbs, atomic
absorption spectrometry.

Zioła wykorzystywane do produkcji preparatów farmaceutycznych, obok związ-
ków biologicznie czynnych (wykazujących określone działanie farmakologiczne),
zawierają substancje mineralne: makro- i mikroelementy – m. in. mangan i żelazo.
Pierwiastki te biorą udział w wielu ważnych procesach fizjologicznych zachodzą-
cych w roślinach i odgrywają ważną rolę w homeostazie mineralnej organizmu
człowieka (1).

Mangan wchodzi w skład karboksylazy pirogronianowej i dysmutazy ponadtlen-
kowej, w wątrobie wpływa na aktywację arginazy. Pierwiastek ten uczestniczy
w metabolizmie węglowodanów i lipidów, wykazuje wpływ na syntezę kwasu
hialuronowego, siarczanu chondroityny i innych związków niezbędnych dla wzros-
tu kości oraz tworzenia tkanki łącznej. Mangan reguluje także syntezę melaniny
i dopaminy, uczestniczy wraz z żelazem i miedzią w procesie syntezy hemoglobiny,
wywiera wpływ na procesy związane z reprodukcją (2).

Żelazo jest głównym składnikiem hemoglobiny i mioglobiny. Pierwiastek ten
wchodzi w skład cytochromów, oksydazy cytochromu C, katalaz, peroksydaz,
wewnątrzkomórkowych żelazoflawoprotein, białek siarkowo-żelazowych łańcucha
oddechowego. Żelazo bierze udział również w powstawaniu białych krwinek (np.
limfocytów T), jest niezbędne do syntezy i utrzymania odpowiedniej ilości
receptorów dopaminowych (2, 3).

Biodostępność różnych pierwiastków dla roślin, w tym manganu i żelaza,
regulowana jest poprzez procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz ich
interakcje. Zawartość tych pierwiastków w roślinach, w tym także leczniczych,
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zależy m. in. od warunków glebowych, chemizacji rolnictwa, zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego przez emisje przemysłowe i spaliny silników pojazdów
mechanicznych. W ostatnich latach zaczęto stosować dodatek do paliwa sil-
nikowego, jako czynnik przeciwstukowy – organiczny związek manganu (MMT)
– metylo-cyklopentadienylo-tri-karbonylomangan, który w wydzielających się
spalinach występuje w postaci tlenków manganu (4, 5, 6).

Celem pracy było określenie zawartości manganu i żelaza w wybranych
preparatach ziołowych (ziołach i płynnych lekach ziołowych). Badanie miało
wyjaśnić także, jakie ilości tych pierwiastków mogą dostarczone być organizmowi
człowieka wraz z wyciągami wodnymi z ziół.

MATERIAŁ BADANY I METODY

Materiał badany stanowiły preparaty ziołowe (zioła i płynne leki ziołowe) stosowane w schorzeniach
wątroby i dróg żółciowych (Herba Chelidonii, Herba Millefolii, Inflorescentia Helichrysi, Radix
Bardanae, Cholagoga I, Cholagoga II, Cholagoga III, Pancrosan, Zioła żółciopędne, Artecholin,
Cholitol, Solaren), które kupiono w aptekach i sklepach zielarskich w Lublinie w 2004 r. Z ziół

T a b e l a I
Nazwy preparatów, ich skład i producenci

T a b l e I
Herbal preparations, supplier, composition

Nazwa preparatu Producent Skład preparatu

Herba Chelidonii Zakłady Zielarskie Kawon Ziele glistnika

Herba Millefolii Herbapol Lublin Ziele krwawnika

Inflorescentia
Helichrysi

Herbapol Lublin, Zakład Konf.
Ziół „Flos”

Kwiatostan kocanek

Radix Bardanae Herbapol Lublin,
Zakłady Zielarskie Kawon

Korzeń łopianu

Cholagoga I Herbapol Łódź Millefolii herb. 30%, Tormentillae rhiz. 30%, Hyperici herb.
25%, Chelidonii herb. 15%

Cholagoga II Herbapol Łódź Taraxaci herb. cum rad. 35%, Cynarae herb. 20%, Millefolii
herb. 15%, Menthae pip. fol. 15%, Hyperici herb. 10%,
Chelidonii herb. 5%

Cholagoga III Herbapol Łódź Menthae pip. fol. 35%, Hyperici herb. 30%, Carvi fr. 25%,
Frangulae cort. 10%

Pancrosan Herbapol Kraków Phaseoli peric. 15,0 g, Menthae pip. fol. 12,5 g, Calendulae
fl. 10,0 g, Gentianae rad. 17,5 g, Millefolii herb. 15,0 g,
Anserinae herb. 7,5 g, Taraxaci herb. cum rad. vel rad.
Taraxaci 12,5 g

Zioła żółciopędne Herbapol Warszawa Rad. Bardanae 10 g, Rad. Cichorii 15 g, Herb. Hyperici 15 g,
Fl. Calendulae 15 g, Rad. Taraxaci 15 g, Fol. Menthae pip.
15 g, Herb. Dracunculi 10 g, Herb. Chelidonii 5 g

Artecholin Phytopharm Klęka 100 g Extractum fluidum compositum (0,7:1) ex: Abrotani
herb. 5 g, Sylibi mariani fr. 15 g, Menthae pip. fol. 8 g, Cnici
benedicti herb. 3 g, Chelidonii herb. 3 g, Millefolii herb. 3 g,
Taraxaci rad. 3 g

Cholitol Herbapol Kraków Curcumae tinct. 30 g,Taraxaci succ. 25 g, Valerianae tinct.
15 g, Menthae pip. tinct. 12 g, Chelidonii tinct. 11 g, Belladon-
nae tinct. 7 g

Solaren Herbapol Warszawa Curcumae longae rhizoma extractum
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wykonywano równocześnie wyciągi wodne (napary lub odwary) wg zalecenia podanego przez
producenta. Przebadano po 5 próbek każdego z preparatów (w dwóch równoległych powtórzeniach),
z których każda stanowiła odrębną serię. Skład poszczególnych preparatów podano w tab. I.

Próbki badanych preparatów ziołowych i napary lub odwary ziołowe mineralizowano „na sucho”
w temp. 450°C. Proces spalania przyspieszano zwilżając popioły 15% wodnym roztworem kwasu
azotowego (V) (HNO3 – Suprapur, Merck), a rozpuszczano je w 5 cm3 10% wodnego roztworu kwasu
chlorowodorowego (HCl – Suprapur, Merck) i przenoszono ilościowo do kolb miarowych za pomocą
wody dejonizowanej. Oznaczenia zawartości manganu i żelaza wykonano za pomocą metody absorpcyj-
nej spektrometrii atomowej (ASA), bezpośrednio z fazy wodnej (7), w aparacie SOLAAR M5.

W celu określenia dokładności oznaczeń manganu i żelaza, wykonano badania próbek (mieszanki
ziół) fortyfikowanych dwiema różnymi ilościami wzorca tych pierwiastków. Średnie wartości odzysków
wyniosły: dla manganu 97,8% i dla żelaza 94,1%. Wykonano także oznaczenia zawartości obydwu
pierwiastków w certyfikowanym materiale odniesienia – Mixed Polish Herbs (INCT-MPH-2), który
został przygotowany w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr
hab. R. Dybczyńskiego, tab. II.

T a b e l a II
Zawartość manganu i żelaza w certyfikowanym materiale odniesienia – Mixed Polish Herbs (INCT-MPH-2)

T a b l e II
Manganese and iron content in certified reference material – Mixed Polish Herbs (INCT-MPH-2)

Pierwiastek
Zawartość w materiale odniesienia

w mg/kg
Wartość oznaczona

w mg/kg*)

Mangan 191 ± 12 186 ± 3

Żelazo 460 447 ± 7

*) x ± SD dla n = 6.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Wyniki badań przedstawiono w tab. III i IV podając średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe
oraz wartość minimalną i maksymalną dla każdej próbki.

Zawartości manganu były zróżnicowane. Najmniejsze ilości tego pierwiastka oznaczono w płynnych
lekach ziołowych: 0,20 μg/g zawierał Solaren, 0,63 μg/g – Artecholin (zawartości średnie). W ziołach
stwierdzono średnio od 20,86 μg manganu w 1 g Radix Bardanae do 116,28 μg/g w Infl. Helichrysi
i 115,64 μg/g w mieszance ziołowej Cholagoga III. Do wyciągów wodnych (naparów lub odwarów)
przechodziło, średnio od 9,3% (z Radix Bardanae) do 35,9% (z Infl. Helichrysi) ilości manganu
zawartego w suchym surowcu.

Oznaczone ilości żelaza w badanych preparatach ziołowych były, podobnie jak manganu, także
zróżnicowane. Zawartości tego pierwiastka mieściły się w zakresie, średnio od 0,56 μg/g (Artecholin
– płynny lek ziołowy) do 363,49 μg/g w próbkach Ziół żółciopędnych. Żelazo zawarte w badanych
ziołach ekstrahowało się do fazy wodnej w mniejszym stopniu niż mangan, średnio od 3,2% (mieszanka
ziołowa Pancrosan) do 13,1% z Herba Millefolii.

Rośliny pobierają mangan dwuwartościowy z rozpuszczonych jego soli znajdujących się w roztworze
glebowym oraz związany z kompleksem sorpcyjnym.

Przeciętna zawartość tego pierwiastka w roślinach wynosi kilkadziesiąt mg/kg w suchej masie.
Przyjmuje się, że mogą one tolerować znacznie wyższe ilości manganu, nawet do kilku tysięcy mg/kg.
W niektórych roślinach pierwiastek ten zmagazynowany jest jako MnO2 w korzeniach lub związany
w postaci kompleksowych związków organicznych, dzięki czemu jest on wyłączony z procesów
metabolicznych (8).

Rośliny lecznicze wykorzystywane do produkcji preparatów farmaceutycznych mogą zawierać różne
ilości manganu. Olędzka i Szyszkowska (9) oznaczyły średnio od 23,07 mg/kg do 190,92 mg tego
pierwiastka w 1 kg ziół, w mieszankach ziołowych stwierdzono średnio do 150,87 μg/g (10, 11).

Największe ilości manganu znajdują się w zielonych częściach roślin, co wiąże się z jego koncentracją
w chloroplastach (8). Kołodziej (12) w nadziemnej części lubczyka ogrodowego stwierdziła średnio
347,0 μg/g, a w arcydzięglu 402,5 μg manganu w 1 g surowca. Znaczne ilości manganu, ponad 400 μg/g
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T a b e l a III
Zawartość manganu w preparatach ziołowych, wyciągach wodnych z ziół i stopień ekstrakcji

T a b l e III
Manganese content in herbal preparations, in their agueous extract and the per cent of Mn extracted to the infusion

Lp. Nazwa preparatu

Średnia arytmetyczna (x), odchylenie standardowe (± SD),
zakres (min. – max.)

zawartość
w μg/g suchej masy

ziół

zawartość
w wyciągach wodnych
w μg z 1 g surowca

stopień ekstrakcji
w %

Zioła jednoskładnikowe

1. Herba Chelidonii
(ziele glistnika)

100,09 ± 20,46
73,08 –121,48

33,96 ± 3,64
29,89 –38,30

35,4 ± 9,3
25,9 –45,1

2. Herba Millefolii
(ziele krwawnika)

76,65 ± 23,27
60,70 –115,30

18,68 ± 3,12
15,88 –23,89

25,1 ± 3,9
20,7 –30,0

3. Infl. Helichrysi
(kwiatost.kocanek)

116,28 ± 29,84
89,04 –163,16

41,17 ± 7,82
32,83 –50,84

35,9 ± 3,0
31,2 –38,6

4. Radix Bardanae
(korzeń łopianu)

20,86 ± 3,94
14,84 –24,59

1,91 ± 0,16
1,68 –2,12

9,3 ± 1,5
7,8 –11,3

Mieszanki ziołowe

5. Cholagoga I 84,41 ± 14,69
75,40 –110,53

22,56 ± 6,03
16,87 –32,55

26,5 ± 3,1
22,4 –29,5

6. Cholagoga II 67,73 ± 12,72
52,25 –79,29

20,42 ± 4,81
15,96 –26,76

30,1 ± 3,1
25,3 –33,8

7. Cholagoga III 115,64 ± 30,70
82,74 –164,99

25,64 ± 4,19
20,63 –31,66

23,1 ± 5,8
19,2 –33,3

8. Pancrosan 74,06 ± 14,30
57,60 –91,23

16,86 ± 4,87
13,61 –24,88

22,6 ± 3,1
19,5 –27,3

9. Zioła żółciopędne 110,39 ± 27,31
87,07 –151,08

23,76 ± 10,88
14,39 –39,42

20,7 ± 4,4
16,4 –26,1

Płynne leki ziołowe

10. Artecholin*) 0,63 ± 0,12
0,47 –0,79

11. Cholitol*) 0,40 ± 0,09
0,30 –0,53

12. Solaren*) 0,20 ± 0,08
0,10 –0,30

*) płynna postać leku

surowca, oznaczono w rdeście ostrogorzkim i owocach borówki czarnej (13). Niektóre rośliny, tzw.
hiperkumulatory, charakteryzuje wybiórcza zdolność magazynowania tego pierwiastka (14). Zróż-
nicowane zawartości manganu zawierały rośliny zielarskie pochodzące z krajów afrykańskich i kon-
tynentu azjatyckiego (15, 16, 17).

Przechodzenie manganu z badanych ziół do ich naparów lub odwarów było zróżnicowane i zależało
od rodzaju surowca, co potwierdzają inne doniesienia naukowe (18, 19).

Zawartość żelaza w roślinach może wahać się od kilkudziesięciu do kilku tysięcy mg/kg w suchej
masie (wyjątkowo nawet do kilku procent). Ilość tego pierwiastka związana jest głównie ze zdolnością
korzeni do redukcji Fe3+ → Fe2+, gdyż pobierane jest ono tylko w takiej formie. Największe zawartości
tego pierwiastka występują, podobnie jak manganu, w zielonych częściach roślin – do 800 mg/kg,
a w przypadku roślin żelazolubnych, nawet do 2000 i więcej mg żelaza w 1 kg suchego surowca (8).

W przeprowadzonych wcześniej badaniach poziomu żelaza w roślinach leczniczych stwierdzono, że
zawierały one średnio od 26,11 μg/g do 526,90 μg tego pierwiastka w 1 g ziół (9). W niektórych
surowcach zielarskich oznaczono znacznie większe ilości tego pierwiastka, np. w tymianku 1670,30
mg/kg, w majeranku ogrodowym 1268,2 mg/kg (12).
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T a b e l a IV
Zawartość żelaza w preparatach ziołowych, wyciągach wodnych z ziół i stopień ekstrakcji

T a b l e IV
Iron content in herbal preparations, in their agueous extract, and the per cent of Fe extracted to the infusion

Lp. Nazwa preparatu

Średnia arytmetyczna (x), odchylenie standardowe (± SD),
zakres (min. – max.)

zawartość
w μg/g suchej masy

ziół

zawartość
w wyciągach wodnych
w μg z 1 g surowca

stopień ekstrakcji
w %

Zioła jednoskładnikowe

1. Herba Chelidonii
(ziele glistnika)

97,53 ± 21,93
69,19 –124,82

12,12 ± 2,44
9,07 –14,87

12,7 ± 2,7
10,2 –16,3

2. Herba Millefolii
(ziele krwawnika)

55,89 ± 13,02
38,00 –74,19

7,14 ± 0,90
5,67 –7,98

13,1 ± 2,1
9,6 –14,9

3. Infl. Helichrysi
(kwiatost.kocanek)

88,21 ± 21,28
72,74 –125,64

9,80 ± 1,23
8,63 –11,79

11,4 ± 1,4
9,4 –12,7

4. Radix Bardanae
(korzeń łopianu)

298,92 ± 21,19
272,61 –327,06

21,30 ± 6,32
11,29 –28,58

7,1 ± 1,7
4,1 –8,7

Mieszanki ziołowe

5. Cholagoga I 75,73 ± 12,19
59,65 –90,45

5,96 ± 1,38
4,21 –7,43

7,9 ± 1,4
5,9 –9,2

6. Cholagoga II 271,00 ± 40,00
236,59 –321,79

14,52 ± 4,66
10,36 –21,96

5,3 ± 0,9
4,3 –6,8

7. Cholagoga III 116,03 ± 13,85
95,67 –134,32

7,70 ± 2,33
5,06 –10,01

6,6 ± 2,0
4,2 –8,7

8. Pancrosan 257,86 ± 40,35
215,38 –307,16

8,11 ± 1,14
7,41 –10,13

3,2 ± 0,8
2,6 –4,4

9. Zioła żółciopędne 363,49 ± 154,48
175,48 –512,73

27,67 ± 14,59
8,23 –40,62

7,2 ± 1,5
4,7 –8,6

Płynne leki ziołowe

10. Artecholin*) 0,56 ± 0,13
0,42 –0,78

11. Cholitol*) 1,00 ± 0,50
0,61 –1,87

12. Solaren*) 0,72 ± 0,23
0,39 –1,00

*) płynna postać leku.

Żelazo nie przechodzi łatwo z surowców roślinnych do wyciągów wodnych. Proces ten hamują
zawarte w nich, czasami w dużych ilościach, fosforany oraz szczawiany i garbniki (2). Niewielki stopień
ekstrakcji tego pierwiastka z ziół do ich naparów lub odwarów, potwierdzają także przeprowadzane
wcześniej badania (18,19).

WNIOSKI

1. Stwierdzono, że zawartość manganu i żelaza w ziołach oraz przechodzenie
tych pierwiastków do naparów lub odwarów, zależy od rodzaju surowca roślinnego,
a w przypadku mieszanek ziołowych, od ich składu jakościowego i ilościowego.

2. Wyciągi wodne z badanych ziół (napary lub odwary), stosowane w czasie
kuracji, mogą dostarczać organizmowi mniejszych lub większych ilości badanych
mikroelementów.
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J. B ł o n i a r z, S. Z a r ę b a

EVALUATION OF MANGANESE AND IRON CONTENT IN HERBAL
PREPARATIONS USED TO TREAT BILIARY TRACT DISEASES

S u m m a r y

The aim of this study was to determine the content of manganese and iron in selected herbal
preparations and aqueous extracts of herbs used to treat hepatic and biliary tract diseases. The samples
were dry mineralised at 450°C. Manganese and iron contents were determined by atomic absorption
spectrometry (AAS) directly from the aqueous phase using SOLAAR M5 apparatus. The contents of
manganese ranged between 0.20 μg/g (Solaren - liquid herbal medicine) and 116.28 μg/g (Infl.
Helichrysi). Manganese extraction from dry herbal samples to aqueous phase was from 9.3% to 35.9%.
Iron content ranged on the average from 0.56 μg/g in liquid herbal medicines to 363.49 μg/g in
cholagogue herbs. The extraction of this element from dry herb samples to the infusions or decoctions
was from 3.2% to 13.1% . The infusions or decoctions obtained from the examined herbs used during the
treatment may constitute an additional source of manganese and iron for the human organism.
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HETEROCYKLICZNE AROMATYCZNE AMINY W ŻYWNOŚCI:
ZAWARTOŚĆ AMINOAZAARENÓW W WYSOKOBIAŁKOWEJ ŻYWNOŚCI
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Hasła kluczowe: związki mutagenne w żywności, aminy heterocykliczne, amino-
azaareny, kancerogeny, narażenie.

Keywords: food mutagens, heterocyclic amines, aminoazaarenes, carcinogens,
exposure.

Dieta jest dla człowieka źródłem zarówno niezbędnych składników odżywczych, jak i wielu
związków mogących powodować w jego organizmie zmiany chorobowe, w tym nowotworowe (1 – 3).

Aktywność mutagenną i kancerogenną wykazują obecne w niektórych rodzajach żywności mikotok-
syny (np. aflatoksyna B), niektóre alkaloidy roślinne (1), nitrozoaminy, a także wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne (WWA), które mogą być pochodzenia środowiskowego lub tworzyć się
w wysokiej temperaturze w wyniku pirolizy białek obecnych w produktach spożywczych (4, 5).

W żywności o dużej zawartości białka (mięso, ryby) poddawanej termicznemu przetwarzaniu mogą,
obok WWA, powstawać ich heterocykliczne azotowe pochodne (azaareny) (6, 7), a także heterocyklicz-
ne aminy aromatyczne (HA, aminoazaareny) (1, 2, 8 – 12).

Badania wykazały, że aktywność mutagenna organicznych ekstraktów dań mięsnych przygotowywa-
nych poprzez obróbkę cieplną, jest spowodowana w 70% obecnością pięciu związków z grupy amino-
azaarenów: 2-amino-3-metyloimidazo[4,5-f]chinoliny (IQ), 2-amino-3,4-dimetyloimidazo[4,5-f]chinoli-
ny (MeIQ), 2-amino-3,4-dimetyloimidazo[4,5-f]chinoksaliny (MeIQx), 2-amino-3,4,8-trimetyloimida-
zo[4,5-f]chinoksaliny (4,8-DiMeIQx) oraz 2-amino-1-metylo-6-fenyloimidazo[4,5-b]pirydyny (PhIP)
(13). W 1993 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on
Cancer, IARC) zaliczyła IQ, w oparciu o długoterminowe obserwacje zwierząt doświadczalnych
poddanych działaniu aminoazaarenów (14, 15), do związków potencjalnie kancerogennych oraz
włączyła trzy inne: MeIQ, MeIQx i PhIP do grupy substancji, które mogą bezpośrednio powodować
powstawanie nowotworów u człowieka (16, 17).

Aminoazaareny tworzą się z wolnych aminokwasów, kreatyny lub kreatyniny oraz heksoz, w wyniku
wieloetapowych, złożonych reakcji zachodzących wg mechanizmu rodnikowego (reakcja Maillarda)
w warunkach powszechnie stosowanych do przygotowywania potraw mięsnych (18). Szczegółowy opis
reakcji tworzenia się aminoazaarenów zawiera wcześniejsza publikacja (19).

Dotychczas zidentyfikowano i oznaczono w produktach wysokobiałkowych ponad 20 heterocyklicz-
nych amin aromatycznych. W zależności od pochodzenia dzieli się je na aminy pirolityczne tworzące się
w temp. powyżej 300°C, do których należą głównie pochodne pirydoindolowe i pirydoimidazolowe oraz
na aminy powstające w niższej temp. 100 – 250°C, do których zaliczane są pochodne imidazochinoliny
i imidazochinoksaliny (1, 21).

*) Praca została zrealizowana w ramach projektu badawczego nr 2P06T047 29 finansowanego przez MEiN
w okresie 2005 – 2007: „Oznaczanie heterocyklicznych związków azotu oraz akrylamidu w wysokobiałkowej żywności
poddanej obróbce termicznej. Badanie wpływu dodatku cebuli i czosnku na powstawanie prokancerogennych
azaarenów i aminoazaarenów w daniach mięsnych”.
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Ryc. 1. Wzory wybranych aminoazaarenów tworzących się w termicznie
przetwarzanej żywności w największych ilościach.

Fig. 1. Structures of selected aminoazaarenes formed at highest
quantities in heat-processed food.

Wzory heterocyklicznych amin aromatycznych oraz tabelę uwzględniającą ich podział zawiera
wcześniejsza praca (21). Na ryc. 1 przedstawiono struktury pięciu amin dominujących w termicznie
przetwarzanej żywności i zaliczanych do najsilniejszych muta-/kancerogennych związków z grupy
aminoazaarenów.

Z a w a r t o ś ć a m i n o a z a a r e n ó w w ż y w n o ś c i

Pierwsze wyniki ilościowych oznaczeń amin heterocyklicznych w żywności pojawiły się w piśmien-
nictwie w latach 80. ubiegłego stulecia (22). Od tamtej pory prowadzone były liczne badania
zmierzające do oznaczania tych związków w różnych potrawach z mięsa i ryb oraz w innych produktach
termicznego przetwarzania żywności o dużej zawartości białka np. w kostkach rosołowych. Celem tych
nadal kontynuowanych prac badawczych jest określenie warunków przygotowania potraw o zredukowa-
nej zawartości amin heterocyklicznych, jak również ocena stopnia ekspozycji wybranych populacji na
aminoazaareny (8, 22 – 26). Prowadzone obecnie badania mają na celu rozpowszechnienie informacji nt.
możliwości ograniczenia narażenia człowieka na te kancerogeny, poprzez modyfikację sposobów
termicznej obróbki żywności i zmianę nawyków kulinarnych.

Tabela I stanowi przegląd zawartych w piśmiennictwie wyników oznaczeń wybranych aminoaza-
arenów w różnego typu produktach wysokobiałkowych poddawanych obróbce termicznej (1, 9, 12, 20,
22, 27 – 34). Zawartości wymienionych w tabeli związków (MeIQx, PhIP, 4,8- DiMeIQx) są zwykle
większe od stężeń innych amin heterocyklicznych mogących powstawać w żywności.
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T a b e l a I
Zawartość aminoazaarenów w żywności o dużej zawartości białka w ng na g badanej próbki

(1, 8, 12, 20, 22, 27 –34)

T a b l e I
Contents of aminoazaarenes in high protein-rich food samples

Rodzaj mięsa MeIQx 4,8-DiMeIQx PhIP Piśmiennictwo

Mięso wieprzowe
– grilowane
– schab w całości
– kotlet

0,40 –9,1
1,3 –82

n.o.a) – 2,6

0,10 –17,4
2,2

n.o. – 3,2

0,42 –12
1,9 –23,2
n.o. – 4,8

1, 12
12, 27
12, 28

Mięso wołowe
– rolady

n.o. – 16,4 (max 80)
n.o

n.o. – 15
n.o.

n.o. – 20 (max 182)
1,9

20, 22, 28
12

Drób
– filet grilowany
– filet pieczony

n.o. – 3,0 (max 270)
n.o. – 9
0,4 –0,5

n.o. – 4
n.o. – 2
0,2 –0,5

6 –150 (max 480)
27,0 –480
0,5 –10

20, 22, 30
1, 12

31

Hamburger
Kotlet mielony

n.o. – 7,3
18,3

n.o. – 1,6
29,5

n.o. – 32
10,2

9
12

Jagnięcina n.o. – 1,6 n.o. – 0,6 n.o. – 11 8, 20

Kiełbasa pieczona 0,5 –1,8 0,8 –1,0 1,6 8, 32

Ryby
Łosoś z rusztu
– mięso
– skórka

n.o. – 8,3

0,10
0,59

n.o. – 7

0
0

n.o. – 5,0 (max 69)

0,29
0,59

1, 33

20, 22, 31

Ekstrakty wołowe n.o. – 69 n.o. – 11,2 n.o. – 49 20, 32, 34

a) Objaśnienie skrótu: n.o. – nie oznaczono.

Przytoczone w tab. I zakresy stężeń HA wynoszą od 0 do kilku, a nawet kilkudziesięciu ng oznaczanej
aminy w 1 g produktu. Tak duża rozbieżność danych wynika przede wszystkim z różnic w warunkach
termicznego przetwarzania produktów spożywczych oraz ze stosowania przez autorów prac odmiennych
metod oznaczania aminoazaarenów.

Stosunkowo wysokie stężenia aminoazaarenów, wynoszące nawet kilkadziesiąt ng indywidualnych
związków z grupy HA w 1 g produktu, oznaczono w ekstraktach mięsnych (20, 32, 34), powszechnie
używanych do produkcji komercyjnych środków spożywczych typu kostki rosołowe, zupy w proszku
i przyprawy. Ekstrakty te powstają w wyniku wielogodzinnego ogrzewania w wysokiej temperaturze
złożonych mieszanin zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Prekursorami
oznaczanych w tych ekstraktach amin heterocyklicznych są białka, pochodzące z mięs, jaj i ryb oraz
węglowodany znajdujące się w zbożach, jarzynach i owocach (34).

W p ł y w w a r u n k ó w t e m p e r a t u r o w e j o b r ó b k i ż y w n o ś c i n a z a w a r t o ś ć a m i -
n o a z a a r e n ó w

Zawartość HA w żywności jest silnie uzależniona od sposobu termicznej obróbki, stopnia spieczenia
produktu, od gatunku mięsa, a nawet od kształtu i wielkości porcji termicznie przetwarzanej próbki (20,
30, 31).

Aminoazaareny tworzą się we wszystkich rodzajach mięs i ryb przygotowanych do spożycia w temp.
wyższej od 100°C. Zdecydowanie największe ilości tych związków oznaczono w produktach wysoko-
białkowych poddanych smażeniu, grilowaniu i pieczeniu. Badania wykazały, że ich przetwarzanie
w niskiej i średniej temp. (poniżej 250°C) prowadzi do utworzenia głównie związków z grupy
imidazochinoksalin (np. MeIQx), natomiast w potrawach bardzo spieczonych, przeważa zawartość
pochodnej imidazopirydyny – PhIP (20, 22, 23, 30, 31).

Zimerli i współpr. (8) podjęli szeroko zakrojone badania, polegające na oznaczeniu zawartości
aminoazaarenów w różnych potrawach mięsnych i rybnych przygotowywanych do spożycia w warun-
kach domowych lub w restauracjach, zmierzając do określenia czynników decydujących o ilości
powstających amin heterocyklicznych. W oparciu o uzyskane dane stwierdzono, że związkami
tworzącymi się najczęściej i w największej ilości są PhIP oraz MeIQx. Związki te oznaczono w 33%
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analizowanych próbek; w 11% potraw stwierdzono obecność 4,8-DiMeIQx, natomiast w 4% IQ
i 7,8-DiMeIQx. Analiza kilkunastu próbek komercyjnych, takich jak zupy w proszku i sosy zawierające
ekstrakty mięsne wykazała, że zawierają one mniej PhIP (związek ten oznaczono w 6% przebadanych
próbek), natomiast więcej IQ i 7,8-DiMeIQx, odpowiednio 13 i 19%.

Na podstawie wyników analizy 86 potraw wysokobiałkowych, sporządzonych w różny sposób (8),
wykazano, że maksymalnie duże ilości aminoazaarenów tworzą się w próbkach mięsa poddanego
smażeniu lub pieczeniu na ruszcie elektrycznym, bądź w produktach mających bezpośredni kontakt
z płomieniem (grilowanie). Gotowanie, pieczenie w piekarniku, jak również smażenie w głębokim oleju
powoduje powstawanie mniejszej ilości HA. Zaobserwowano również, że podniesienie temp. o ok. 40°C
(ze 160°C do 200°C) może spowodować nawet 4-krotny wzrost stężenia PhIP w żywności. Podobny
efekt uzyskano wydłużając czas smażenia (przy niezmienionej temperaturze) (8, 35). Wysokotem-
peraturowe oddziaływanie na próbkę żywności sprzyja ponadto powstawaniu mieszaniny aminoaza-
arenów o bardziej zróżnicowanym składzie (8).

C z y n n i k i w p ł y w a j ą c e n a o b n i ż e n i e s t o p n i a n a r a ż e n i a n a k a n c e r o g e n n e
a m i n o a z a a r e n y t w o r z ą c e s i ę w ż y w n o ś c i p o d d a n e j o b r ó b c e t e r m i c z n e

Szwajcarscy naukowcy, Zimmerli i współpr. (8), upowszechnili wśród mieszkańców tego kraju wyniki
swoich badań dotyczących powstawania amin heterocyklicznych w żywności wysokobiałkowej, a także
przygotowali listę wskazówek w jaki sposób człowiek może zapobiec tworzeniu się kancerogennych
aminoazaarenów w przygotowywanych do spożycia potrawach, a tym samym zmniejszyć stopień
narażenia na te związki.

Propozycje dotyczące sposobów ograniczenia ilości aminoazaarenów powstających podczas obróbki
żywności są następujące (8): gotowanie lub duszenie mięsa lub ryby, bądź używanie kuchenki
mikrofalowej: grilowanie oraz smażenie na patelni w temp. niższej od 180°C; unikanie przypalenia sosu
mięsnego i zaniechanie lub ograniczenie jego spożywania; usuwanie zwęglonych fragmentów potraw
mięsnych.

Grupa naukowców z USA (36) wykazała ponadto, że częste obracanie porcji mięsa podczas smażenia
może być istotnym czynnikiem umożliwiającym obniżenie zawartości aminoazaarenów w potrawach (1,
36). Związane jest to z szybciej zachodzącym procesem denaturacji białka i tym samym ograniczoną
migracją do jego powierzchni zawartych w sokach mięsa hydrofilowych prekursorów aminoaazaarenów:
cukrów, aminokwasów i kreatyny. Badania (36) prowadzone przy użyciu wzorców deuterowanych
prekursorów potwierdziły, że ich ekspozycja na maksymalnie wysoką temperaturę na powierzchni porcji
mięsa sprzyja syntezie amin heterocyklicznych, natomiast poprzez proces denaturacji białka prekursory
te zostają zatrzymane w wewnętrznej części próbki, w której panuje niższa temp., a zatem i mniej
korzystne warunki do powstawania kancerogennych amin.

O c e n a s t o p n i a n a r a ż e n i a c z ł o w i e k a n a a m i n o a z a a r e n y

Badania wykazały, że istnieje zależność pomiędzy częstością powstawania w organizmie człowieka
nowotworów przewodu pokarmowego, a stopniem spieczenia spożywanych produktów (1, 20, 37, 38).

W piśmiennictwie wielkość narażenia człowieka na aminoazaareny określana jest najczęściej poprzez
ilość ng kancerogenu przypadających na 1 kg masy ciała na dobę (ng/kg/dobę), bądź ilość ng lub μg
aminoazaarenów spożytych w ciągu doby (ng/dobę lub μg/dobę). Średnia ekspozycja dorosłego
człowieka jest w znacznej mierze uzależniona od jego przyzwyczajeń żywieniowych, tj. od częstości,
rodzaju i ilości spożywanych potraw wysokobiałkowych, od sposobu ich termicznego przetworzenia
i stopnia spieczenia. Obliczono, że ekspozycja na aminoazaareny może wynosić od 2 do 25 ng na
kg masy ciała w ciągu doby. Ilości te wyznaczono uwzględniając zawartość w żywności sześciu HA:
IQ, 7,8-DiMeIQx, MeIQ, 4,8-DiMeIQx, MeIQx i PhIP (struktury i nazwy związków zawiera ryc. 1)
(8, 20, 39).

Keating i Bogen (39), prowadząc badania populacyjne wśród obywateli USA wykazali, że ekspozycja
na aminoazaareny kobiet białych jest o 30 – 45% mniejsza niż afroamerykanek, co tłumaczone jest
częstszym spożywaniem przez tę drugą grupę kobiet potraw grilowanych i z rusztu.

Badania własne (12) dotyczące analizy 5 amin heterocyklicznych w żywności przygotowanej
w sposób tradycyjny dla kuchni polskiej wykazały, że przy spożyciu 100 g porcji mięsa, przyrządzonych
w warunkach domowych, człowiek może wprowadzić do organizmu od 0,2 do 7,7 μg aminoazaarenów,
Podobny poziom narażenia (7 μg/dobę) oznaczyła grupa badaczy ze Szwecji, analizując żywność
typową dla tego kraju (40). Inne badania przeprowadzone na grupach kilkuset osób w Europie (41),
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Japonii (42) i USA (39, 43, 44) wykazały, że uwarunkowane dietą, dobowe narażenie osób danych
populacji, może odpowiednio wynosić 103 ng/dobę, ok. 60 ng i 260 ng. Są to ilości o wiele niższe od
wyznaczonych dla szczurów i myszy dawek, powodujących u 50% badanych gryzoni zmiany
nowotworowe (tzw. TD50), wynoszących dla najbardziej kancerogennych aminoazaarenów (PhIP,
MeIQx, MeIQ, IQ) od 0,1 do 64 mg/kg masy ciała/dobę (1).

Ekspozycja człowieka na działanie amin heterocyklicznych może być monitorowana poprzez pomiar
w materiale biologicznym stężeń aminoazaarenów, ich metabolitów lub adduktów metabolitów
z białkami lub DNA (1, 45). Badania wykazały, że związki te są obecne nawet w mleku zdrowych kobiet
i w moczu osób stosujących normalną dietę (1). Chociaż, wynikające z diety narażenie człowieka na
aminoazaareny jest znacznie niższe od w/w dawek TD50, warto zauważyć, że oprócz mutagennych amin
żywność może zawierać szereg innych kancerogenów oraz związki nieaktywne biologicznie. Badania in
vitro przy użyciu systemu mikrosomalnego S9 wyizolowanego z wątroby szczura, jak również badania
in vivo, wykazały, że niektóre niemutagenne związki z grupy aminoazaarenów mogą reagować
z aminami aromatycznymi tworząc produkty zdolne do utworzenia adduktów z DNA (1, 46). Dla
przykładu: nieaktywny biologicznie norharman w wyniku reakcji z aniliną, pod wpływem enzymów
cytochromu P450 tworzy aminofenylonorharman (APNH), którego metabolity: N-hydroksy-APNH
i N-acetoksy-APNH mogą przyłączyć się do zasady purynowej (guaniny) w DNA. Schemat reakcji
powstawania adduktu aminofenylonorharmanu z DNA przedstawiono na ryc. 2. Przypuszcza się, że
obecność naturalnie występujących w żywności amin lub leków może również spowodować nasilenie
kancero- i mutagennych własności aminoazaarenów (1).

Ryc. 2. Przemiana związków niemutagennych: norharmanu i aniliny
do aktywnego biologicznie aminofenylonorharmanu i jego adduktu z DNA,

zachodząca pod wpływem enzymów cytochromu P450 (1).

Fig. 2. Transformation of non-mutagenic compounds: norharman and aniline
into biologically active aminophenylharman and its adduct with DNA (1).

Aktywność mutagenna amin heterocyklicznych zależy także od innych czynników dietetycznych.
Badania przy użyciu szczurów laboratoryjnych wykazały, że dieta wysokotłuszczowa może w znacznym
stopniu nasilić kancerogenność PhIP powodując wzrost częstości występowania guzów nowotworo-
wych, zwłaszcza w obrębie okrężnicy (47). Natomiast dieta bogata w wielonienasycone kwasy
tłuszczowe omega-3, występujące m.in. w tłuszczu ryb, znacząco redukuje pojawianie się aberracji
chromosomalnych u szczurów (48).

Współczesny człowiek, dla którego potrawy mięsne stanowią główne źródło aminokwasów nie jest
w stanie uniknąć narażenia na aminoazaareny (1, 26, 37). Dlatego też w wielu laboratoriach światowych
prowadzone są badania zmierzające do określenia czynników wpływających na powstawanie HA oraz
ustalenia warunków przygotowania wysokobiałkowej żywności, w których możliwe jest zmniejszenie
zawartości tych mutagennych związków azotu.
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PODSUMOWANIE

Dotychczasowe badania epidemiologiczne wykazały zwiększenie ryzyka wy-
stąpienia zmian nowotworowych u osób często spożywających produkty wysoko-
białkowe o dużej zawartości aminoazaarenów. Prace dotyczące syntezy tych
związków w modelowych układach zawierających ich prekursory (cukry, amino-
kwasy, kreatynę lub kreatyninę) wykazały, że stężenie i rodzaj tworzących się amin
heterocyklicznych zależy od wielu czynników, m.in. od temp., czasu i sposobu
oddziaływania termicznego oraz od stężenia prekursorów w układzie reakcyjnym.
Obserwacje te potwierdzone zostały w wyniku prac prowadzonych z użyciem
ekstraktów mięsnych i próbek mięsa. Zakresy stężeń aminoazaarenów oznaczone
w różnego typu produktach spożywczych wynoszą od 0 do kilku, a nawet
kilkudziesięciu ng indywidualnego związku w 1 g produktu. Stopień narażenia
człowieka na te muta/kancerogeny wprowadzane do organizmu wraz z pożywie-
niem może wynosić od 2 do ok. 25 ng/kg masy ciała/dobę.

B. J a n o s z k a

HETEROCYCLIC AROMATIC AMINES (HA) IN FOOD:
CONTENT OF AMINOAZAARENES IN PROTEIN-RICH FOOD

AND ESTIMATED HUMAN EXPOSURE TO THOSE COMPOUNDS
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ROŚLINNEGO NA STĘŻENIE AMINOAZAARENÓW
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Aminoazaareny (aminy heterocykliczne, HA) to ogólna nazwa grupy kancerogennych związków
organicznych powstających w żywności o dużej zawartości białka podczas jej termicznego prze-
twarzania (1 – 3). Stężenie HA, będące w żywności na poziomie ppb, zależy od wielu parametrów, m.in.
od wysokości temperatury, sposobu i czasu termicznego oddziaływania (4 – 6). Człowiek, dla którego
przetwory mięsne stanowią główne źródło aminokwasów, nie jest w stanie uniknąć narażenia na
aminoazaareny (1, 7). Potwierdziły to liczne badania dotyczące analizy aminoazaarenów w produktach
spożywczych (1, 2, 8, 9) oraz oznaczania adduktów tych związków z DNA we krwi i w nowotworowych
tkankach człowieka (10 – 12).

Dotychczasowe prace naukowe wykazały, że aminy heterocykliczne, należące do klasy imidazochino-
lin i imidazochinoksalin powstają w wyniku reakcji Maillarda z cukrów redukujących, aminokwasów
i kreatyny (1, 2, 13, 14). W początkowym etapie tej reakcji tworzą się dihydropirazyna lub pirydyna
i aldehydy, które w wyniku kondensacji z kreatyniną (powstałą z kreatyny) tworzą aminoazaareny.
Pośrednimi produktami reakcji Maillarda są kationowe rodniki pirazynowe i pirymidynowe. Uprosz-
czony schemat reakcji syntezy aminoazaarenów przedstawiono na ryc. 1 (13). Aminoimidazolowy
fragment cząsteczki powstaje z kreatyny, w wyniku cyklizacji i eliminacji cząsteczki wody, natomiast
pozostała część cząsteczki tworzy się prawdopodobnie w wyniku degradacji Streckera z pirydyny,
pirazyny, bądź dialkilopirazyny (15).

Poznanie wolnorodnikowego mechanizmu tworzenia się aminoazaarenów, wiąże się z hipotezą
naukową, że związki o właściwościach antyutleniających powinny hamować ich syntezę, dlatego też
prowadzone są intensywne badania zmierzające do określenia czynników wpływających na po-
wstawanie HA oraz warunków i możliwości redukcji zawartości tych związków w żywności (13 – 16).

Wpływ antyoksydantów na powstawanie aminoazaarenów badano przy użyciu systemów modelo-
wych oraz przy zastosowaniu liofilizowanych ekstraktów mięsnych lub próbek mięsa. Układy modelowe
zawierały znane ilości prekursorów HA, tj. aminokwasu (najczęściej glicyny, będącej substratem amin
z grupy imidazochinolin i imidazochinoksalin lub fenyloalaniny, z której otrzymywano 2-amino-1-
metylo-6-fenyloimidazo[4,5-b]pirydynę (PhIP), cukru redukującego (np. glukozy) oraz kreatyny, które

*) Praca została zrealizowana w ramach projektu badawczego nr 2P06T047 29 finansowanego przez MNiE
w okresie 2005 – 2007: „Oznaczanie heterocyklicznych związków azotu oraz akrylamidu w wysokobiałkowej żywności
poddanej obróbce termicznej. Badanie wpływu dodatku cebuli i czosnku na powstawanie prokancerogennych
azaarenów i aminoazaarenów w daniach mięsnych”.
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Ryc. 1. Uproszczony schemat syntezy wybranych aminoazaarenów z uwzględnieniem etapu
tworzenia przejściowych produktów wolnorodnikowych (na podstawie 13).

Fig. 1. Simplified diagram of aminoazaarenes synthesis showing the formation of free
radical intermediate products (according to 13).

ogrzewano w mieszaninie glikolu dietylenowego i wody. Testom poddawano antyoksydanty o właś-
ciwościach lipofilowych oraz hydrofilowych, syntetyczne oraz pochodzenia naturalnego.

Wyniki licznych prac wskazują na hamujący wpływ tego typu substancji na mutagenność (oznaczaną
in vitro w testach Ames’a) i kancerogenność frakcji aminoazaarenów. Antyoksydanty pełnią praw-
dopodobnie rolę tzw. wychwytywaczy wolnych rodników, dzięki czemu dezaktywują rodnikowe
produkty pośrednie reakcji syntezy aminoazaarenów, powodując obniżenie stężenia tych związków.
Działanie takie udowodnił Kikugawa (15), który wykorzystując metodę rezonansu paramagnetycznego,
wykazał, że intensywność sygnałów odpowiadających kationorodnikom pirazynowym ulega osłabieniu
w obecności antyoksydantów polifenolowych. Rola przeciwutleniaczy w procesach termicznego
powstawania heterocyklicznych amin nie została jednak jednoznacznie określona. Obserwacje nie-
których autorów wskazują na nasilenie mutagenności lub wzrost stężenia aminoazaarenów w próbkach
(modelowych i wysokobiałkowych) poddanych działaniu antyoksydantów (17 – 19). Związki zaliczane
do przeciwutleniaczy mogą bowiem, w zależności od stężenia, wykazywać zarówno aktywność anty- jak
i prooksydacyjną (13, 18, 19). Prawdopodobnie wolnorodnikowy mechanizm syntezy amin heterocyk-
licznych może ulec modyfikacji w obecności, tworzących się w wysokich temperaturach, produktów
rozkładu związków stosowanych jako dodatki do żywności.

W p ł y w a n t y o k s y d a n t ó w s y n t e t y c z n y c h i n a t u r a l n y c h n a p o w s t a w a n i e
a m i n o a z a a r e n ó w

A n t y o k s y d a n t y s y n t e t y c z n e. Prowadzone w ostatniej dekadzie badania nad wpływem
antyoksydantów syntetycznych na tworzenie się aminoazaarenów, dotyczyły głównie związków fenolo-
wych, używanych jako dodatki do żywności. Należą do nich m. in. butylohydroksytoluen (BHT, symbol
E 321), butylohydroksyanizol (BHA, E 320) i galusan propylu (PG, E 310) (13, 15, 19 – 22). Johansson
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i Jagersted (19) w pracy dotyczącej obecności BHA, BHT i PG oraz tertbutylohydrochinonu (TBHQ)
w układach modelowych, zawierających prekursory aminoazaarenów, wykazali, że antyoksydanty te
mogą powodować wzrost stężenia MeIQx (2-amino-3,4-dimetyloimidazo[4,5-f]chinoksalina), związku
uznanego przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) za kancerogenny. Maksymalny
wzrost (o 220%) zaobserwowano w obecności 0,01% TBHQ. Wyniki prac innych autorów (15, 20, 22)
wskazują natomiast na hamujący wpływ antyoksydantów syntetycznych na powstawanie HA. Kato
i współpr. (20), badając układ modelowy zawierający glicynę, glukozę i kreatyninę, zanotowali
w obecności BHA i PG obniżenie stężenia związków z grupy imidazochinoksalin. Messner i Murkowic
(23), którzy zastosowali BHT i TBHQ podczas termicznego przygotowania potraw z wołowiny, mięsa
wieprzowego i drobiowego, wykazali nieznaczne obniżenie stężenia tworzących się aminoaarenów
w badanych próbkach.

Kikugawa (15) zastosował test Ames’a do oznaczenia aktywności mutagennej względem szczepu
Salmonella typhimurium TA 98 frakcji aminoazaaernów wyizolowanych z modelowych układów
zawierających glukozę, glicynę i kreatynę, ogrzewanych w obecności m. in. BHA i PG, wykazując, że
dodatek 20 i 100 mmoli (tj. 2 i 10% ilości w stosunku do całkowitej masy próbki) antyoksydantu wpływa
na obniżenie mutagenności badanych układów odpowiednio o 40 i 80% w przypadku BHA i o 30% przy
zastosowaniu PG.

A n t y o k s y d a n t y n a t u r a l n e. Zespół badaczy japońskich (21), w tym T. Sugimura, współautor
pierwszej pracy o występowaniu w żywności mutagennych amin heterocyklicznych, poddał testom 14
różnych antyoksydantów fenolowych pochodzenia naturalnego pod kątem ich wpływu na stężenie
dwóch amin: MeIQx i PhIP, tworzących się w układzie modelowym, zawierającym glicynę lub
fenyloalaninę, glukozę i kreatynę. Galusan epigalokatechiny (EGCG), będący podstawowym skład-
nikiem katechin zielonej herbaty, luteolina i kwercetyna (flawonoidy) oraz kwas kawowy najskuteczniej
hamowały powstawanie w/w aminoazaarenów, obniżając ich zawartość w porównaniu do próbki
kontrolnej od 22% do 97%. Nie zanotowano natomiast znaczącego wpływu sezamolu, tymolu, BHA
i eugenolu zarówno na stężenie MeIQx, jak i PhIP. Aktywność niektórych antyoksydantów była
odmienna w procesie tworzenia się obydwu związków. Dla przykładu: w obecności kwasu elagowego,
zaobserwowano obniżenie zawartości MeIQx, o 70%, podczas gdy stężenie PhIP w analogicznych
warunkach wzrosło do 379%; kwas nordihydrogwajaretowy (NDGA), który hamował tworzenie się
PhIP, powodował natomiast podwyższenie stężenia MeIQx o ok. 80%.

Wyniki badań zespołu Sugimury (21) wskazują na dużą zgodność pomiędzy stężeniem MeIQx
i mutagennością mieszaniny reakcyjnej oraz znacznie większą rozbieżność pomiędzy tymi parametrami
w przypadku PhIP. Autorzy pracy tłumaczą ten fakt efektem hamującym antyoksydantów na po-
wstawanie rodnika pirazynowego, będącego niestabilnym produktem pośrednim w procesie powstawa-
nia MeIQx, oraz bardziej złożonym mechanizmem syntezy PhIP, dodatkowo uwarunkowanym obecnoś-
cią aktywnych grup funkcyjnych, tworzących się w wyniku rozkładu termicznego badanych antyok-
sydantów.

Badania nad wpływem przeciwutleniaczy na powstawanie aminoazaarenów prowadzono także przy
użyciu różnych produktów spożywczych. Balogh i współpr. (24) wykazali, że naniesienie oleistej cieczy
witaminy E na powierzchnię mielonego mięsa, bezpośrednio przed smażeniem, w ilości 1% (w
przeliczeniu na zawartość tłuszczu w próbce) umożliwia obniżenie stężeń PhIP oraz MeIQx odpowied-
nio o 75% i 45%. Hamujący wpływ witamin E oraz C na powstawanie aminoazaarenów zaobserwowali
również Lan i współpr. (25) wykonując analizę próbek wysokobiałkowych potraw marynowanych. Nie
zanotowano natomiast istotnych różnic w stężeniu aminoazaarenów w próbkach ryby smażonej bez
dodatku witamin C i E oraz w ich obecności (21).

Kato i współpr. (26) podjęli badania nad oznaczeniem mutagenności hamburgerów, sporządzonych
z mięsa wołowego z dodatkiem m.in. takich związków jak cysteina, N-acetylocysteina i askorbinian
sodu. Askorbinian dodany w ilości 0,33% spowodował obniżenie (o ok. 65%) mutagenności frakcji HA
wyizolowanej z hamburgerów, podczas gdy dodatek galusanu epigalokatechiny, cysteiny, N-acetylocys-
teiny i oleju sojowego pozostał bez wpływu na aktywność biologiczną tej frakcji.

W p ł y w w y b r a n y c h p r o d u k t ó w p o c h o d z e n i a r o ś l i n n e g o n a s t ę ż e n i e a m i -
n o a z a a r e n ó w

Produkty spożywcze pochodzenia roślinnego o dużej zawartości przeciwutleniaczy spełniają znaczącą
rolę w hamowaniu procesów syntezy aminoazaarenów (15 – 17, 21, 24, 27 – 29). Dotychczas wykazano,
że tworzenie się aminoazaarenów najskuteczniej hamują antyoksydanty polifenolowe zawarte w her-
bacie (15, 21, 27) i w świeżo tłoczonym oleju z oliwek (28).
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O l e j e. Oliwa z oliwek zawiera specyficzną grupę naturalnych antyoksydantów polifenolowych,
pochodnych p-hydroksyfenyloetanolu i dihydroksyfenyloetanolu, których stężenie może wynosić nawet
1200 mg/kg oleju (28). Monti i współpr. (30) wykazali, że wprowadzenie oleju oliwkowego do
mieszaniny prekursorów aminoazaarenów może ograniczyć syntezę związków z grupy imidazochinok-
salin. Kontynuacja prac tego zespołu naukowców dotyczyła wpływu różnego typu olejów (oliwkowego
i rzepakowego, świeżo tłoczonego oraz rafinowanego oraz oleju wzbogaconego w ekstrakt rozmarynu)
na stężenie HA w kotletach sporządzonych z mielonej wołowiny (28). Zaobserwowano obniżenie
stężenia aminoazaarenów (od 10 do 60%) w próbkach smażonych w świeżym oleju oliwkowym. Słabsze
oddziaływanie hamujące zanotowano w przypadku zastosowania oleju oliwkowego przechowywanego
przez 12 miesięcy. Przypuszcza się, że zachodząca w tym czasie hydroliza dihydroksylowych
pochodnych fenoli, będących głównymi składnikami antyoksydacyjnymi oleju, mogła wpłynąć na
osłabienie aktywności przeciwutleniających tych związków (28, 31). Przechowywanie oleju z dodatkiem
ekstraktu rozmarynu okazało się skutecznym sposobem ochrony przed rozkładem jego składników
polifenolowych. Użycie świeżego oleju rzepakowego wpłynęło natomiast na wzrost stężenia (co
najmniej o 20%) wszystkich oznaczanych HA (28). Tai i współpr. (22) wykazali, że zastosowanie oleju
kokosowego i sojowego do smażenia próbek ryby powoduje wzrost stężenia aminoazaarenów.
Prawdopodobnie oleje o mniejszej (niż w świeżym oleju oliwkowym) zawartości antyoksydantów
odgrywają głównie rolę nośnika ciepła podczas termicznej obróbki żywności, powodując wzrost
temperatury, która sprzyja podwyższeniu stężeń amin heterocyklicznych w badanych próbkach.

P o m i d o r y ( k a r o t e n o i d y i k w e r c e t y n a ). Bogatym źródłem antyoksydantów są pomido-
ry. Grupa naukowców z Włoch i Szwecji (14) przeprowadziła prace badawcze nad wpływem
wyodrębnionych z tych owoców frakcji karotenoidów (zawierającej m.in. β-karoten i likopen)
i kwercetyny (główny flawonoid pomidorów) na powstawanie aminoazaarenów z grupy imidazochinok-
salin. Badania te wykazały, że przy zawartości karotenoidów w próbce wynoszącej 1000 ppm następuje
obniżenie stężeń o 36% i o 11% odpowiednio IQx (2-amino-3-metyloimidazo[4,5-f]chinoksalina)
i MeIQx – w systemie modelowym prekursorów oraz o 13% MeIQx – w próbce mięsa. Działanie
kwercetyny jest bardziej skuteczne, gdyż przy zawartości 10 ppm (tj. takiej jak w pomidorach)
stwierdzono obniżenie stężenia MeIQx w próbce mięsa o 67% w porównaniu do próbki kontrolnej,
przygotowanej bez dodatku tego flawonoidu.

P r z y p r a w y r o ś l i n n e. Przyprawy roślinne mogą zawierać wiele związków o właściwościach
antyoksydacyjnych. Murkovic i współpr. (17), przeprowadzili badania, polegające na określeniu wpływu
takich dodatków jak szałwia, rozmaryn, tymianek i czosnek na powstawanie aminoazaarenów w prób-
kach mięsa. Rozmaryn zaliczany jest do przypraw roślinnych o najwyższym indeksie przeciwut-
leniającym o wartości 12,37. Indeks ten określa stosunek szybkości powstawania produktów utleniania
w tłuszczu kurczaka ogrzewanego do temp. 110°C bez dodatków oraz w obecności 1% wodnego lub
alkoholowego ekstraktu roślinnego. Indeksy przeciwutleniające szałwi i tymianku wynoszą odpowiednio
8,4 i 5,7 (32). W eksperymencie opisanym przez Murkovic’a (17) sproszkowane przyprawy zostały
wtarte w powierzchnię porcji mięsa na 24 godz. przed obróbką termiczną. Wykazano znaczące
obniżenie ogólnej zawartości aminoazaarenów w badanych próbkach, jednak hamujący wpływ przypraw

T a b e l a I
Wpływ przypraw pochodzenia roślinnego na powstawanie aminoazaarenów w żywności wysokobiałkowej (17)

T a b l e I
Effect of vegetable-origin species on the formation of aminoazaarenes in protein-rich food (17)

Przyprawa
Zawartość HA (%)a) w próbkach mięsa z dodatkiem przyprawy

MeIQxb) IQ MeIQ PhIP 4,8-DiMeIQx

Rozmaryn 62 31 36 25 61

Tymianek 39 26 39 25 0

Szałwia 60 0 23 0 36

Czosnek 29 68 60 46 22

a) Zawartość każdego z oznaczanych związków w próbce kontrolnej (przygotowanej bez przypraw) przyjęto za 100%.
b) Objaśnienia skrótów: MeIQx (2-amino-3,4-dimetyloimidazo[4,5-f]chinoksalina), IQ (2-amino-3-metyloimidazo[4,5-

-f]chinolina), MeIQ (2-amino-3,4-dimetyloimidazo[4,5-f]chinolina), PhIP (2-amino-1-metylo-6-fenyloimidazo[4,5-b]pi-
rydyna), 4,8-DiMeIQx (4,8-dimetyloimidazochinoksalina).
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na syntezę indywidualnych amin heterocyklicznych był różny. Wybrane wyniki autorów pracy (17),
ukazujące zmianę stężenia aminoazaarenów w próbkach mięsa przygotowanego w identycznych
warunkach z udziałem i bez przypraw, przedstawiono w tab. I.

Prace dotyczące wpływu przypraw na powstawanie HA były kontynuowane przez ten sam zespół
badaczy przy zastosowaniu modelowego systemu zawierającego prekursory PhIP (18). Produkowane na
skalę przemysłową ekstrakty wodne lub alkoholowe tymianku, majeranku, rozmarynu były wprowadza-
ne do układu w ilości 0,0005, 0,0025 i 0,00625%. W każdym z tych przypadków zanotowano wzrost
stężenia PhIP; nie stwierdzono natomiast korelacji pomiędzy wyznaczoną eksperymentalnie aktywnoś-
cią antyoksydacyjną ekstraktów a stężeniem aminoazarenu. Autorzy pracy (18) sugerują, że reakcja
syntezy PhIP zachodzi w mniejszym stopniu wg mechanizmu wolnorodnikowego, niż to ma miejsce
w przypadku związków z grupy imidazochinoksalin.

Rozbieżność wyników uzyskanych dla próbek żywności (17), dla których zaobserwowano wyraźną
tendencję obniżenia stężenia HA pod wpływem przypraw, oraz dla układu modelowego (18), może
wynikać z tego, że w pierwszym przypadku zastosowano przyprawy naturalne, sproszkowane, natomiast
do układu modelowego wprowadzono komercyjne ekstrakty przypraw, o być może zmienionym
w wyniku ekstrakcji składzie antyoksydantów (18).

O w o c e w i ś n i ( a n t o c y j a n y ). Do związków pochodzenia roślinnego o silnych właściwoś-
ciach przeciwutleniających zaliczane są antocyjany, barwniki nadające owocom, np. wiśniom i czereś-
niom oraz kwiatom atrakcyjne kolory (33, 34). Antyoksydacyjna aktywność tych związków jest
porównywana z aktywnością BHT i TBHQ, galusanu propylu, a nawet α-tokoferolu (29). Britt
i współpr. (29) zastosowali 11,5%, dodatek owoców wiśni do kotletów mielonych sporządzonych
z mięsa wołowego i wykazali znaczne obniżenie zawartości aminoazaarenów (średnio o ok. 70%)
w porównaniu do próbki kontrolnej. Prawdopodobnie obecność składników przeciwutleniających, w tym
związków antocyjanowych, wpływając na rodnikowy mechanizm powstawania aminoazaarenów,
przyczynia się do hamowania syntezy tych kancerogennych związków w żywności. Dla potwierdzenia
tej tezy autorzy pracy (29) przytaczają wyniki oznaczeń oksysteroli (produkty utleniania cholesterolu)
w tym samym materiale, wykazując że dodatek owoców wiśni w może w znacznym stopniu wpłynąć na
zahamowanie procesu utlenienia cholesterolu podczas termicznej obróbki badanej żywności.

H e r b a t a ( k a t e c h i n y ). Związkami skutecznie wpływającymi na zahamowanie procesu tworze-
nia się HA są składniki polifenolowe obecne w herbacie zielonej (zwłaszcza EGCG) oraz w czarnej
(galusan flawiny) (20, 27). Kikugawa (15, 20) poprzez 5% dodatek ekstraktu zielonej herbaty do mięsa
mielonego uzyskał 72%-redukcję mutagenności ekstraktu wyodrębnionego z analizowanej próbki.
Badania porównawcze wpływu ekstraktu katechin zielonej herbaty oraz kilkunastu naturalnych antyok-
sydantów polifenolowych na syntezę MeIQx i PhIP w systemie modelowym zaprezentowano w pracy
Oguri i współpr. (21). Wykazały one, że katechiny zielonej herbaty wywierają silniejsze od pozostałych
antyoksydantów oddziaływanie hamujące na powstawanie MeIQx (obniżenie stężenia w porównaniu do
próbki kontrolnej o 80%) i PhIP (obniżenie o ponad 95%). Mutagenność, wyznaczona przy zastosowaniu
testów Ames’a, próbek zawierających ekstrakt zielonej herbaty była niższa (o 20% względem PhIP oraz
o 80% wobec MeIQx) od mutagenności próbki sporządzonej bez dodatku katechin herbaty (21).

I n n e d o d a t k i d o ż y w n o ś c i w p ł y w a j ą c e n a p o w s t a w a n i e a m i n o a z a a r e n ó w

Różnorodne procesy termiczne, którym poddawana jest żywność często zostają poprzedzone
zabiegami, mającymi na celu nadanie jej pożądanego smaku (np. marynowanie) lub przedłużenie
trwałości (peklowanie). Wiele z takich procedur wynika z przyzwyczajeń kulinarnych, a zatem może
stanowić istotny czynnik wpływający na tworzenie się aminoazaarenów w tradycyjnie spożywanych
produktach i tym samym na stopień narażenia człowieka na te kancerogeny.

A z o t a n y ( I I I ). Azotany (NO2
–) (E 250) to wykazujące właściwości przeciwutleniające sole,

powszechnie wykorzystywane do konserwowania przetworów mięsnych. Murkovic i współpr. w pracy
(17) wykazali, że istnieje możliwość obniżenia zawartości aminoazaarenów w żywności wysokobiał-
kowej, w zakresie od 49% (MeIQ, metyloimidazochinolina) do 100% (4,8-DiMeIQx, 4,8-dimetyloimi-
dazochinoksalina) stosując przed obróbką termiczną mięsa jego peklowanie w solance azotanowej (III).

M i o g l o b i n a. Murkovic i współpr. (17) udowodnili, że wzbogacenie próbki mięsa w mioglobinę,
poprzez naniesienie tej substancji na jego powierzchnię w taki sam sposób jak przyprawy roślinne, może
spowodować znaczne, od 50% (IQ) do 600% (4,8-DiMeIQx) podwyższenie stężenia aminoazaarenów
w badanej próbce. Mioglobina (hemoglobina mięśniowa) jest białkiem zawierającym jony żelaza Fe2+,
które stanowią czynnik o właściwościach prooksydacyjnych. Wyniki uzyskane przez Murcovic’a
i współpr. (17) mogą być dowodem, że synteza aminoazaarenów zachodzi według mechanizmu
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rodnikowego, którego przebieg uwarunkowany jest obecnością składników pro- lub antyoksydacyjnych
w matrycy próbki poddawanej obróbce termicznej.

C u k r y. Badania modelowe dotyczące wpływu cukrów na powstawanie HA wykazały, że najwięcej
aminoazaarenów tworzy się, przy stężeniu cukru mniejszym o połowę od stężenia kreatyny lub
aminokwasów (16). Obecność zwiększonej ilości cukru redukującego może spowodować dezaktywację
kationu pirazynowego (ryc. 1) i wpłynąć w ten sposób na przebieg syntezy i na obniżenie stężenia
aminoazaarenów w badanym układzie (16, 22). Kato i współpr. (26) wykazali, że 0,7% dodatek glukozy
lub cebuli o dużej (1,7%) zawartości tego cukru pozwala zmniejszyć o połowę, spowodowaną
obecnością aminoazaarenów, mutagenność hamburgerów otrzymywanych z mielonej wołowiny.

M a r y n o w a n i e p o t r a w. Jednym ze sposobów przyrządzania potraw wysokobiałkowych jest ich
marynowanie w roztworach (5, 25, 35 – 37) zawierających cukier (sacharozę), sól, przyprawy i wodę.
Tradycją kuchni chińskiej i tajskiej jest marynowanie mięsa i jego przetworów w sosie sojowym w temp.
100°C co najmniej przez 1 godz. Lan i Chen (25, 35) przeprowadzili badania zmierzające do określenia
wpływu dodatku antyoksydantów, sosu sojowego i cukru na tworzenie się aminoazaarenów w maryno-
wanej żywności: w mięsie, jajkach i w cieście fasolowym. W każdej z badanych potraw zanotowano
wzrost stężenia aminoazaarenów w porównaniu do prób kontrolnych (niemarynowanych). Autorzy
pracy sugerują, że zwiększona zawartość zarówno sosu sojowego jak i sacharozy w marynacie sprzyja
powstawaniu aminoazaarenów. Wprowadzenie antyoksydantów (witamin C i E oraz BHT) do badanych
układów wywierało nieznaczne działanie hamujące na tworzenie się heterocyklicznych amin. Soja
stanowi dodatkowe źródło aminokwasów, które będąc substratami w syntezie aminoazaarenów wg
reakcji Maillarda, mogą wpłynąć na wzrost stężenia tych kancerogenów w marynowanych produktach.
Salmon i współpr. (36) wykazali, że marynowanie mięsa drobiowego przed grilowaniem pozwala
obniżyć zawartości PhIP o ponad 90%, ale zarazem powoduje 10-krotny wzrost stężenia MeIQx.
Różnice w wynikach oznaczeń HA prezentowanych w pracach Lan’a i Chen’a (35) oraz Salmon’a (36)
mogą mieć związek z odmiennym sposobem termicznej obróbki próbek mięsa jak i ze składem
roztworów stosowanych jako marynaty. W eksperymencie Salmon’a (36) porcje mięsa były marynowa-
ne przez kilka godzin w temperaturze otoczenia w roztworze zawierającym olej z oliwek, ocet jabłkowy,
czosnek, musztardę, sok z cytryny i sól, natomiast marynowanie wg tradycji kuchni chińskiej (35)
polega na natychmiastowym ogrzewaniu produktu w przygotowanej zalewie.

W pracy Gu i współpr. (5), dotyczącej wpływu marynowania próbek mięsa (przez 4 godz.
w roztworze zawierającym olej sezamowy, cukier, czosnek i cebulę) na tworzenie się HA, nie wykazano
istotnych różnic w stężeniach powstających aminoazaarenów w próbkach mięsa (marynowanego
i niemarynowanego) smażonych przy użyciu patelni (100°C). Zaobserwowano jednak, że mutagenność
frakcji tych związków wydzielonych z próbki marynowanej, wyrażona liczbą rewertantów/g mięsa,
uległa obniżeniu. Z kolei ekstrakty frakcji HA wyodrębnione z próbek przygotowanych w analogiczny
sposób, lecz poddanych smażeniu na ruszcie w wyższej temp. 250°C wykazywały zwiększoną
mutagenność. Autorzy pracy sugerują, że zastosowanie przypraw obecnych w marynacie może mieć
działanie antymutagenne, ale wyłącznie wtedy, gdy temp. obróbki cieplnej nie przekracza 100°C.
W marynowanych próbkach mięsa, przetwarzanych w wysokich temperaturach, mogą tworzyć się
dodatkowe, inne niż oznaczane w omawianej pracy aminoazaareny, które – nawet jeśli nie są mutagenne
(np. harman i norharman) – mogą reagować z aminami aromatycznymi obecnymi w niektórych roślinach
i przyprawach np. z aniliną lub o-toluidyną, tworząc związki o dużej aktywności biologicznej (1, 38).

G l u t a m i n i a n s o d u. Tai i współpr. (22) badając wpływ różnych dodatków na zawartość HA
w próbkach smażonej ryby wykazali, że dodatek glutaminianu sodu (E 620) obecnego w wielu
komercyjnych przyprawach, stosowanego często w polskiej kuchni jako substancja wzmacniająca smak,
może powodować proporcjonalny do stężenia tej soli wzrost zawartości aminoazaarenów.

PODSUMOWANIE

Człowiek, dla którego przetwory mięsne stanowią główne źródło aminokwasów,
nie jest w stanie uniknąć narażenia na muta- i kancerogenne heterocykliczne aminy
aromatyczne, tworzące się w żywności o dużej zawartości białka, w temperaturze
powszechnie stosowanej do przygotowywania potraw mięsnych (powyżej 100°C).
Od kilku lat prowadzone są liczne badania zmierzające do określenia czynników
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wpływających na powstawanie tych związków oraz warunków i możliwości
obniżenia ich zawartości w żywności. Badania wykazały, że znaczącą rolę
w hamowaniu procesów syntezy aminoazaarenów spełniają antyoksydanty syn-
tetyczne (BHA, BHT) i naturalne (flawonoidy, witaminy C i E) oraz produkty
spożywcze pochodzenia roślinnego o dużej zawartości przeciwutleniaczy (herbata,
przyprawy roślinne i oliwa z oliwek). Wpływ antyoksydantów na powstawanie
amin heterocyklicznych polega prawdopodobnie na dezaktywacji struktur rod-
nikowych, będących pośrednimi produktami syntezy aminoazaarenów, zachodzącej
wg reakcji Maillarda.

Rola przeciwutleniaczy w procesach termicznego powstawania tych kanceroge-
nów, nie została dotychczas jednoznacznie określona. Obserwacje niektórych
autorów wskazują bowiem na nasilenie mutagenności lub wzrost stężenia amino-
azaarenów w próbkach poddanych obróbce cieplnej w obecności antyoksydantów.
Prawdopodobnie tworzące się pod wpływem temperatury produkty rozkładu
związków stosowanych jako dodatki do żywności mogą wpływać modyfikująco na
wolnorodnikowy mechanizm syntezy amin heterocyklicznych, a tym samym na
ilość tworzących się mutagennych związków.

B. J a n o s z k a

HETEROCYCLIC AROMATIC AMINES (HA) IN FOOD:
INFLUENCE OF ANTIOXIDANTS AND ADDITIVES OF VEGETABLE ORIGIN

ON THE CONCENTRATION OF AMINOAZAARENES IN PROTEIN – RICH FOOD
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Choroby nowotworowe stanowią poważny problem zdrowotny i ekonomiczny we wszystkich krajach
rozwiniętych. W Polsce choroby nowotworowe są przyczyną długotrwałej absencji w pracy i wysokiej
śmiertelności. Statystyki sporządzone przez Centrum Onkologii w Warszawie pokazują, że w 2002 r. na
raka zmarło w Polsce 87,8 tys. osób (1, 2).

Występowanie chorób nowotworowych jest uwarunkowane zarówno działaniem czynników zewnęt-
rznych, jak i czynników wewnątrzustrojowych, związanych z biochemią komórek i prawidłowym
przebiegiem procesów życiowych. Wieloczynnikowa etiologia chorób nowotworowych oraz nie w pełni
poznane mechanizmy, kierujące rozwojem choroby, utrudniają ocenę udziału poszczególnych czyn-
ników w procesie nowotworzenia. Wyniki badań epidemiologicznych, uzyskane w ostatnich latach,
wykazały, że czynniki zewnętrzne, środowiskowe i związane z wykonywaną pracą odgrywają zasad-
niczą rolę w zapadalności na choroby nowotworowe, zaś czynniki genetyczne mają znaczenie
drugorzędne dla zdecydowanej większości schorzeń nowotworowych, z wyjątkiem raka prostaty, sutka
i jelita grubego (3). Na liście kancerogenów Międzynarodowej Agencji do Badań nad Rakiem (IARC),
agendy Światowej Agencji Zdrowia, znajdują się grupy związków chemicznych o działaniu rakotwór-
czym, m.in. związki organiczne, benzen, 2-naftyloamina, chlorek winylu, wielopierścieniowe węg-
lowodory aromatyczne (WWA), substancje złożone takie, jak: sadze, smoła, oleje mineralne, a także
pewne substancje naturalne, np. mikotoksyny (4). Liczną grupę czynników rakotwórczych stanowią
metale i ich związki. Najważniejsze związki o udowodnionym działaniu rakotwórczym są to związki
arsenu, berylu, chromu(VI), kadmu i niklu. Na listach prawdopodobnych kancerogenów figurują
również kobalt, ołów i wanad. Liczba związków metali, sklasyfikowanych w Polsce jako czynniki
rakotwórcze w środowisku pracy, wynosi 35 (5). Związki metali stanowią zatem istotną grupę
kancerogenów. W większości przypadków metale dostają się do organizmu człowieka drogą inhalacyjną
wraz z zawierającymi je pyłami, powstającymi w trakcie procesów technologicznych. W Polsce
narażenie zawodowe na nikiel, chrom i kadm, głównie w postaci pyłów, dotyczy pracowników
zatrudnionych w górnictwie, przemyśle metalurgicznym, hutnictwie i przemyśle chemicznym, oraz
spawalnictwie. Poza zakładami pracy mogą oni być również narażeni na działanie arsenu, niklu i kadmu,
a także kobaltu oraz ołowiu, obecnych w produktach spalania węgla i ropy naftowej (6). Narażenie
zawodowe i środowiskowe na antropogenne pyły zawierające metale rakotwórcze, zarówno w Polsce,
jak i w skali światowej jest nieoszacowane, ze względu na zjawisko synergii obserwowane między
różnymi czynnikami kancerogennymi współwystępujących w gazach i pyłach. Zjawiska synergii można
spodziewać się na przykład w narażeniach na sadze, powstałe w wyniku spalania paliwa do silników
Diesla (nikiel, wanad, aromatyczne węglowodory policykliczne), sadze węgla kamiennego (kadm
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i arsen) oraz dymy spawalnicze (żelazo, nikiel i chrom) (7). Istnieją również pośrednie dowody
naukowe, wskazujące na silną aktywację kancerogenności kadmu i ołowiu, przy współwystępowaniu
z bardzo niskimi stężeniami kobaltu (8).

Jak wynika z powyższego opisu, narażenie na kancerogenne jony metali występuje bardzo powszech-
nie w środowisku pracy i w ekosystemie człowieka. Tym ważniejsze są badania dotyczące mechaniz-
mów molekularnych i komórkowych kancerogenezy metali, poznanie, których pomoże udoskonalić
środki zaradcze, diagnostyczne i terapeutyczne. Badania dotyczące powyższej tematyki są reprezen-
towane niezbyt licznie w literaturze światowej. Najwięcej danych zgromadzono dotychczas dla
kancerogenezy niklowej. Zatem zasady dotyczące przebiegu mechanizmów w kancerogenezie metali
zostały przedstawione w tej pracy przeglądowej przede wszystkim na przykładzie niklu, ze szczególnym
uwzględnieniem oddziaływań z cząsteczkami biologicznie czynnymi w jądrze komórkowym.

M e c h a n i z m y k a n c e r o g e n e z y n i k l u

Związki niklu figurują na liście IARC w grupie 1 kancerogenów, a metaliczny nikiel znajduje się
w grupie 2B, prawdopodobnych kancerogenów. Naturalnym źródłem niklu w środowisku naturalnym
i w atmosferze są pyły po erupcjach wulkanicznych oraz wypłukiwanie w wyniku erozji rud niklowych.
Roczne wzbogacenie środowiska w nikiel pochodzenia naturalnego szacuje się na 150000 ton, a 180000
ton pochodzi ze źródeł antropogennnych takich, jak produkcja przemysłowa i spaliny olejów napędo-
wych. W regionach uprzemysłowionych oraz dużych aglomeracjach, stężenie niklu w atmosferze osiąga
120 – 170 ng/m3, podczas gdy w regionach nieuprzemysłowionych nie przekracza 17 ng/m3.

Narażenie na związki niklu może być przyczyną licznych komplikacji zdrowotnych. Akumulacja
niklu w organizmie, będąca wynikiem stałej ekspozycji na związki tego metalu może prowadzić do
rozwoju chorób płuc, nerek, choroby wieńcowej, oraz licznych zmian nowotworowych, czego dowodzą
liczne badania prowadzone na modelach zwierzęcych (9).

W badaniach ekspozycji zwierząt laboratoryjnych na czyste substancje chemiczne ustalono, że
działanie kancerogenne przy narażeniu wziewnym dotyczy głównie związków niklu takich, jak tlenek
NiO i siarczki NiS oraz Ni3S2, nierozpuszczalnych w wodzie. Nowotwory układu oddechowego
stwierdzano u szczurów narażanych na pył Ni3S2 oraz na opary Ni(CO)4 (10, 11, 12). Krystaliczne formy
NiS oraz Ni3S2 mają ujemny ładunek powierzchniowy, co sprawia, że mogą dostawać się do wnętrza

Ryc. 1. Transport jonów Ni(II) pochodzących z nierozpuszczalnych i rozpuszczalnych związków niklu
zawartych w pyłach, do komórki, oraz oddziaływania na terenie cytoplazmy i w jądrze komórkowym.

: cząsteczka pyłu transportowana do komórki na zasadzie fagocytozy, DMT-1: system transportu
dwuwartościowych kationów.

Fig. 1. Schematic representation of the uptake of nickel(II) ions derived from their water-insoluble and
soluble compounds and their interactions. : an insoluble particle enters the cell via phagocytosis,

DMT-1: the divalent cation transporter system.
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komórek na zasadzie aktywnego procesu, fagocytozy, a następnie ulegać transportowi do jądra
komórkowego w wakuolach (13, 14) (ryc. 1). Związki rozpuszczalne takie, jak chlorek, siarczan lub
azotan niklu są również kancerogenne przy narażeniu wziewnym, lecz w dużo mniejszym stopniu,
ponieważ rozpuszczają się w śluzie pokrywającym drogi oddechowe, przechodzą z nim do jelita dzięki
transportowi rzęskowemu, po czym wydalane są z kałem. Wchłanianie rozpuszczalnych związków niklu
z układu pokarmowego jest nieznaczne. Wzmożone wchłanianie nierozpuszczalnych związków niklu
można również zaobserwować w badaniach linii komórkowych. W tab. I przedstawiono cytotoksyczność
rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych związków niklu dla linii komórkowej CH V79. Efekt cytotok-
syczny, wywołany działaniem siarczku niklu o stęż. 20 μmol/dm3, jest porównywalny z efektem
narażenia linii komórkowej CH V79 na chlorek niklu o stęż. 600 μmol/dm3 (14).

T a b e l a I
Wpływ rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych związków niklu na przeżywalność komórek

linii komórkowej CH V79(G12) (14)

T a b l e I
Effects of soluble and insoluble nickel compounds on survival of CH V79(G12) cell line

Związek niklu Stężenie użyte podczas narażenia Przeżywalność w %

Ni3S2

0,1 μg/cm2 (4,1 μmol/dm3) 90

0,3 μg/cm2 (12,3μmol/dm3) 60

0,5 μg/cm2 (20,5 μmol/dm3) 20

NiS
0,1 μg/cm2 (10,0 μmol/dm3) 80

0,3 μg/cm2 (32,4 μmol/dm3) 50

0,5 μg/cm2 (54,0 μmol/dm3) 15

NiCl2
200 μmol/dm3 100

400 μmol/dm3 64

600 μmol/dm3 30

Zdolność jonów niklu do zapoczątkowania komórkowej transformacji neoplastycznej wiąże się
z oddziaływaniami z licznymi białkami, które występują w jądrze komórkowym i pełnią różne funkcje
biologiczne. Jony Ni(II) nie reagują natomiast bezpośrednio z DNA (15). Postuluje się, że mechanizmy
kancerogenezy metali obejmują: indukowanie uszkodzeń oksydacyjnych, zaburzenia procesów epigene-
tycznych, m. in. w efekcie uszkodzenia białek oddziałujących z DNA takich, jak histony, a także
hamowanie naprawy DNA, m. in. w wyniku konkurencji jonów niklu z jonami cynku w domenach
palców cynkowych.

U d z i a ł j o n ó w n i k l u w u s z k o d z e n i a c h o k s y d a c y j n y c h

Jednym z istotnych czynników uszkadzających DNA są reaktywne formy tlenu (RFT), zwłaszcza
najaktywniejsze spośród nich rodniki hydroksylowe. Powstają one wewnątrz komórki m. in. w następst-
wie radiolizy cząsteczek wody pod wpływem promieniowania jonizującego o wysokiej energii, a także
jako niepożądany produkt uboczny procesu oddychania mitochondrialnego. Rodniki OH tworzą się
również w reakcjach utleniania i redukcji (redoks), katalizowanych przez jony metali. Szczegóły
mechanizmów powstawania RFT są odmienne dla różnych jonów metali. Najdokładniej zbadano je dla
kancerogennych chromianów, które są jedyną postacią chemiczną, pod jaką toksyczny chrom przedo-
staje się do wnętrza komórki. Wszystkie następcze procesy tworzenia RFT związane są z redukcją
chromianów przez przeciwutleniacze wewnątrzkomórkowe takie, jak glutation i kwas askorbinowy,
które pełnią w tym przypadku rolę kokancerogenów (16). Jony niklowe również reagują z glutationem
i kwasem askorbinowym, powodując pojawianie się RFT, lecz nie redukują się trwale; do dziś nie
ustalono ponad wszelką wątpliwość ani sposobu wiązania, ani szczegółowego przebiegu tych reakcji.
Wiadomo natomiast, że przedłużające się narażenie na związki niklu powoduje trwałe obniżenie
wewnątrzkomórkowego stężenia glutationu (17, 18). Efekt ten wiąże się z przesunięciem równowagi
redoks w komórce w stronę warunków utleniających (19). Zarówno rozpuszczalny NiCl2, jak i nieroz-
puszczalny Ni3S2 powodują wzrost wewnątrzkomórkowego poziomu RFT już po sześciogodzinnej
ekspozycji komórek na te związki. Po 18 godz. więcej RFT zaobserwowano w jądrach komórek linii
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narażanych na Ni3S2, co jest prawdopodobnie wynikiem większej wydajności procesu wchłaniania niklu
przez fagocytozę cząstek (20). Należy również zwrócić uwagę na fakt, że sam proces rozpuszczania
siarczków niklu ma charakter redoksowy. Postuluje się utlenianie zarówno Ni3S2, jak i NiS tlenem
cząsteczkowym (21).

Ni3S2 + 1/2O2 + 2HL = 2NiS + Ni(II)L2 + H2O

NiS + 2O2 + 2HL + 2OH– = Ni(II)L2 + SO4
2– + H2O

Charakter współdziałających w tym procesie hipotetycznych chelatorów L pozostaje nieznany,
natomiast badania potencjalnych czynników wiążących Ni(II) i obliczenia modelowe wskazują, że mogą
nimi być wolne aminokwasy, zwłaszcza histydyna (22).

Teoria uszkodzenia oksydacyjnego DNA w kancerogenezie metali mówi o katalizowaniu in vivo
reakcji redoks, których reaktywne produkty są zdolne do utleniania DNA. Natomiast wiele spośród
produktów uszkodzeń oksydacyjnych DNA ma charakter promutagenny, gdyż wywołane przez nie
zaburzenia struktury lokalnej DNA prowadzą do błędów podczas replikacji DNA, utrwalających
mutacje, które następnie mogą być przyczyną transformacji neoplastycznej. Wśród najbardziej toksycz-
nych efektów utleniania DNA należy wymienić tworzenie zmodyfikowanych zasad, występującej
najpowszechniej i najczęściej oznaczanej 8-oksoguaniny, a także 5-OH-cytozyny, 5-OH-uracylu,
formamylopirydylo(fapy)adeniny, fapyguaniny, występowanie miejsc apurynowych, które powstają
w wyniku uwolnienia guaniny z 2’-deoksyguaniny, tworzenie wiązań chemicznych sieciujących DNA
z białkami oraz pojawianie się pojedynczych i podwójnych pęknięć nici DNA (23 – 28).

W wielu przypadkach mechanizm tworzenia rodnika hydroksylowego w obecności toksycznych
jonów metali opiera się na reakcji Habera-Weissa:

H2O2 + O2
– = O2 + OH– + OH,

której elementem jest reakcja Fentona:

Mn+ + H2O2 = M(n+1)+ + OH– + OH.

Zasadniczym źródłem H2O2 dla tych procesów jest metabolizm tlenowy, ale cząsteczka ta może się
również tworzyć z udziałem toksycznych jonów metali:

Mn+ + O2 = M(n+1)+ + O2
–

Mn+ + O2
– + 2H+ = M(n+1)+ + H2O2

Zdolność danego jonu metalu do uczestniczenia w przedstawionych powyżej reakcjach zależy od
obecności wewnątrz komórki specyficznych chelatorów, odpowiednio modulujących jego potencjał
redoks. W przypadku niklu zdolność do uczestniczenia w powyższych i podobnych reakcjach utleniania
zależy od możliwości tworzenia aktywnej pary redoks Ni(II)/Ni(III) w pH zbliżonym do wartości
fizjologicznej ∼7,4. Modelowe badania chemiczne wskazują, że jest to możliwe tylko wówczas, gdy
Ni(II) znajduje się w kompleksie z ligandami silnie polaryzującymi, umożliwiającymi przybranie przez
kompleks czterokoordynacyjnej struktury płaskiej o kształcie kwadratu. Przeważająca większość
ligandów dostępnych w układzie biologicznym, czyli oferowanych przez białka, kwasy nukleinowe
i składniki błon biologicznych oraz ich podjednostki, a także przez małe cząsteczki w rodzaju kwasów
organicznych, nie daje takiej możliwości. Aktywne redoksowo białka niklowe znane są jedynie dla
bakterii; jon Ni(II) jest tam zazwyczaj związany do specyficznych koenzymów organicznych, będących
analogami porfiryn (29). Jedyne znane przykłady płaskich kompleksów biologicznych Ni(II) z aktual-
nymi lub potencjalnymi składnikami komórek eukariotycznych stanowią związki z białkami i peptydami
tiolowymi (22, 30) oraz z białkami i peptydami, zawierającymi resztę His w pozycji trzeciej od końca-N
(31, 32). Te ostatnie są znacznie aktywniejszymi katalizatorami procesu tworzenia RFT, gdyż
kompleksy tiolowe ulegają przede wszystkim autooksydacji, której wynikiem jest ich rozpad (33, 34). Są
natomiast bardzo rzadkie – w organizmie człowieka występują dwa białka osocza krwi, zawierające taką
sekwencję oraz dwa neuromodulatory, ale dotychczas nieznane były takie białka komórkowe (35).
Względy statystyczne nakazują poszukiwania kompleksów aktywujących reakcje redoks niklu w pierw-
szej kolejności pośród białek występujących w pobliżu DNA najobficiej, czyli histonów, białek
strukturalnych DNA w somatycznych komórkach eukariotycznych. Nasze niedawne badania wykazały,
że peptyd, zawierający resztę His w pozycji trzeciej powstaje w wyniku hydrolitycznego odcięcia ośmiu
ostatnich aminokwasów histonu H2A pod wpływem jonu Ni(II) (36-39). Wykazano, że kompleks
utworzonego w tym procesie peptydu, Ni(II)SHHKAKGK, indukuje in vitro pojedyncze pęknięcia nici
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DNA i utlenianie zasad DNA w obecności wody utlenionej. Zaobserwowane produkty reakcji, takie jak
8-oksoguanina, 5-OH-cytozyna, 5-OH-uracyl, fapyadenina i fapyguanina, są typowe dla ataku rodników
hydroksylowych i im podobnych na DNA. Stwierdziliśmy ponadto aktywność redoks kompleksu
niklu(II), tworzonego przez dwie położone symetrycznie naprzeciw siebie sekwencje -CAIH-, obecne
w histonie H3, a znajdujące się w centralnej części oktameru histonowego (33, 34, 40). Nie
przeprowadzono jednak jak dotąd badań in vivo, dotyczących konsekwencji tego zjawiska.

E f e k t y e p i g e n e t y c z n e w k a n c e r o g e n e z i e n i k l o w e j

Wspomniana powyżej reakcja odcinania fragmentu z histonu H2A, oprócz generowania endogennego
źródła RFT, ma prawdopodobnie istotne znaczenie dla pośrednich, czyli epigenetycznych procesów
powstawania mutacji DNA i w konsekwencji transformacji neoplastycznej. Odcinany motyw oktapep-
tydowy znajduje się w części łańcucha histonu H2A, która wystaje poza strukturę globularną oktameru
histonowego uczestnicząc w regulacji siły wiązania DNA w nukleosomie i kontroli dostępu do DNA dla
białek regulujących transkrypcję. Proces ten zaobserwowano w narażeniach na Ni(II) linii komór-
kowych, pochodzących z tkanek człowieka, chomika i szczura. Konsekwencje uszkodzenia nie zostały
jeszcze gruntownie zbadane, lecz na podstawie obecnego stanu wiedzy o zaangażowaniu C-końca
histonu H2A w podtrzymanie prawidłowej struktury chromatyny, można się spodziewać efektu
rozlicznych zaburzeń regulacji ekspresji genów. Fragment histonu H2A, ulegający odcięciu pod
wpływem wiązania z Ni(II) jest bogaty w lizyny i argininy. Są to dwa główne aminokwasy podlegające
modyfikacjom posttranslacyjnym (PTM), takim jak acetylacja, metylacja, czy ubikwitynacja. PTM
stanowią ważny epigenetyczny element regulacji transkrypcji genów, sygnalizacji komórkowej o uszko-
dzeniach DNA, czy regulacji cyklu komórkowego (41). Proponuje się również inne uszkodzenia
histonów, wywoływane przez narażenie komórki na nikiel. Wykazano ostatnio, że narażenie na Ni(II)
równolegle z cięciem histonu H2A prowadzi do cięcia sekwencji histonu H2B w dwóch pozycjach, przez
aktywację enzymów proteolitycznych (42). Stwierdzono również hamowanie acetylacji histonu H4 in
vitro u drożdży i w komórkach ssaków (43). Występowanie zmian modyfikacji lizyny 12 i 16 w H4
tłumaczono wiązaniem Ni(II) do histydyny 18, ale odpowiedni motyw sekwencyjny, -AKRHRK-
odznacza się bardzo słabym powinowactwem do Ni(II), praktycznie wykluczającym tworzenie komplek-
su (44). Chodzi więc raczej o efekty pośrednie, podobnie jak dla uszkodzenia histonu H2B.

W innych badaniach stwierdzono, że narażenie na związki niklu podnosi poziom metylacji DNA, co
jest sygnałem komórkowym dla inaktywacji ekspresji genów. Hipermetylacja trans-genu w tych
badaniach była zależna od jego lokalizacji i bliskości heterochromatyny (45). Mimo że podłoże
molekularne tego zjawiska nie zostało poznane, to należy zgodzić się z tezą, że będące jej skutkiem
wyciszenie ekspresji genów kodujących supresory nowotworowe może stać się istotną przyczyną
transformacji neoplastycznej. W ekspozycji linii komórkowych gryzoni na związki niklu zaobser-
wowano zmiany w ekspresji genów, które prowadziły do wzoru ekspresji charakterystycznego dla
komórek nowotworowych, a mianowicie wyciszenia genu trombospodyny (TSP-I), uważanej za
supresor angiogenezy (46, 47). Zmiany profilu ekspresji TSP-I były spowodowane metylacją w regionie
promotorowym tego genu (47). Wykazano równocześnie, że w badanych komórkach dochodziło do
hiperaktywacji czynnika transkrypcyjnego ATF-1, który należy do białek rodziny ATF/CREB, związa-
nych ze ścieżką sygnalną cAMP. W badaniach wpływu niklu Ni(II) na linię komórek HUVEC,
pochodzącą od śródbłonka człowieka, wykazano nadekspresję NF-kB, innego ważnego czynnika
transkrypcyjnego, zaangażowanego w regulację cyklu komórkowego, w tym proces apoptozy i stany
zapalne komórki. Ten proces jest również istotny dla zjawiska alergii skórnej na nikiel, jednej
z najczęściej występujących schorzeń alergicznych u ludzi (48).

Globalna analiza ekspresji genów linii ludzkich komórek śródbłonka płuc HPL1D, traktowanych
octanem niklu o stęż. 0,05 – 1,6 mmol/dm3, ujawniła zmiany ekspresji ponad 800 genów. W grupie tej
znalazły się geny kodujące białka związane z transkrypcją, syntezą i stabilnością białek, cytoszkieletem,
sygnalizacją komórkową, metabolizmem i błonami komórkowymi 113 genów zmieniło profil ekspresji
pod wpływem niskich dawek Ni(II) (do 0,2 mmol/dm3) wśród nich zidentyfikowano geny kodujące
metalotioneiny, ferrytynę, białka szoku cieplnego, RhoA (GTPaza z rodziny białek Ras), dyskerynę,
czynnik regulacji interferonu oraz homolog RAD21 (białko zaangażowane w naprawę podwójnych
pęknięć nici DNA) (49).

W p ł y w j o n ó w n i k l u n a b i a ł k a b i o r ą c e u d z i a ł w n a p r a w i e u s z k o d z e ń D N A

Ocenia się, że DNA w komórce organizmów eukariotycznych ulega nieustannym uszkodzeniom,
wywoływanym przez kancerogenne czynniki endogenne i środowiskowe. Obok wzmiankowanych
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powyżej RFT są to rozmaite ksenobiotyki oraz promieniowanie ultrafioletowe i jonizujące. Aktywność
enzymów naprawy DNA ma decydujący wpływ na podatność na nowotworzenie. W wielu badaniach
epidemiologicznych chorób nowotworowych stwierdzono obniżoną aktywność naprawczą dla różnych
uszkodzeń DNA, w tym uszkodzeń oksydacyjnych (50, 51). W komórce istnieje kilka szlaków naprawy
uszkodzeń DNA. Dwie uniwersalne ścieżki, naprawiające uszkodzenia DNA wywołane przez RFT to
naprawa przez wycinanie zasad – BER (od Base excision repair) i naprawa przez wycinanie
nukleotydów – NER (od Nucleotide excision repair) (ryc. 2).

Ryc. 2. Interakcje jonów niklu z komponentami systemów naprawy DNA.

Fig. 2. Interaction of nickel compounds with DNA repair pathways.

System naprawy BER jest wieloetapowym procesem biochemicznym, w wyniku którego zmodyfiko-
wane chemicznie pochodne zasad uwalniane są do środowiska komórki (52). Pierwszym etapem na
drodze naprawy uszkodzenia jest przecięcie wiązania N-glikozydowego z udziałem specyficznych dla
określonego uszkodzenia glikozydaz DNA. W efekcie usunięcia np. 8-oksoguaniny powstaje w DNA
miejsce purynowe (AP). Miejsca pozbawione zasad (AP) mogą powstawać w DNA zarówno w wyniku
aktywności glikozylazowej, jak również pod wpływem spontanicznej hydrolizy. W obu przypadkach
w ich eliminacji uczestniczą AP-endonukleazy, które nacinają nić 5’DNA w miejscu AP. Następnie
zachodzi wycięcie cząsteczki fosforanu deoksyrybozy w reakcji katalizowanej przez egzonukleazę,
deoksyrybofosfodiesterazę DNA. W odróżnieniu od glikozydaz DNA i AP-endonukleaz, egzonukleazy
nie należą do grupy specyficznych enzymów naprawczych, gdyż inicjują one degradację wolnych
końców pojedynczej nici DNA zarówno w procesie naprawy, jak i replikacji i rekombinacji. Ostatnim
etapem ścieżki BER jest uzupełnienie sekwencji prawidłowym nukleotydem przez polimerazę i ligacja
nici DNA poprzez wytworzenie wiązania fosfodiestrowego (53).

Uszkodzenia DNA indukowane przez mutageny wewnątrzkomórkowe i środowiskowe naprawiane są
głównie przez wycinanie nukleotydów ( NER (54). Tego typu uszkodzenia rozpoznawane są przez grupę
białek tworzących kompleks w miejscu uszkodzenia, w tym białek z rodziny XP. Nić DNA jest wówczas
rozplatana, z utworzeniem „wypętlenia”. Do enzymów biorących udział w tym etapie naprawy należy
czynnik transkrypcyjny IIH (TFIIH). Nacięcia wykonywane są po obydwu stronach nici, na której
znajduje się uszkodzenie. Następnie polimerazy δ i ε syntetyzują fragment DNA de novo, używając
nieuszkodzoną, komplementarną nić jako matrycę. Na ostatnim etapie, podobnie jak w systemie
naprawy BER, ligaza DNA łączy nowe końce przerwanej nici.

Dodatkowym mechanizmem naprawczym usuwania uszkodzeń DNA jest system naprawy nie-
sparowanych zasad MMR (ang. Mismatch Repair), który dotyczy korekty nukleotydów niespełniających
reguły parowania wg Watsona-Cricka (A:T, C:G) (55). Tego typu błędy mogą powstawać w DNA
spontanicznie poprzez alkilację cytozyny, a następnie jej deaminację do tyminy. System MMR angażuje
liczne enzymy ścieżek BER i NER. Jeśli enzymy te nie mogą pełnić swoich funkcji biologicznych i nie
skorygują błędnie sparowanych zasad, dochodzi do powstania mutacji punktowych w DNA.
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Eksperymenty na liniach komórkowych pokazują, że metale kancerogenne, w tym związki niklu
hamują wiele etapów naprawy DNA (6). Hamowanie naprawy jest głównym procesem odpowiedzial-
nym za synergię działania kancerogenów o odmiennych właściwościach chemicznych, na przykład
benzopirenu i związków niklu. Badania przeprowadzone na linii komórkowej raka płuca człowieka
A549, wykazały, że pierwszy etap procesu NER jest spowolniony i niekompletny, co prowadzi do
akumulacji mutacji (7). Analiza danych biologicznych wskazuje na uszkodzenia tzw. domen palców
cynkowych (ZF) jako potencjalny mechanizm molekularny tego zjawiska (56). Wyróżnia się kilka
typów struktur ZF, które pełnią funkcje pośredniczące w oddziaływaniach kwas nukleinowy-białko lub
białko-białko. We wszystkich jon Zn2+, który jest związany do dwóch reszt Cys i dwóch reszt His, trzech
reszt Cys i jednej reszty His, bądź czterech reszt Cys, powoduje odpowiednie zwinięcie łańcucha
polipeptydowego, a za swoistość oddziaływania odpowiadają łańcuchy boczne kilku aminokwasów,
znajdujących się w środkowej części domeny (57). W wyniku podstawienia jonu Zn2+ innym jonem
metalu struktura przestrzenna domeny ZF enzymu naprawczego może ulec nieodwracalnej transfor-
macji. Zjawisko takie wykazano in vitro dla domeny ZF enzymu naprawczego XPA (XPAzf),
kluczowego dla naprawy typu NER. Jon Ni2+ może w pewnych okolicznościach wyprzeć jon Zn2+

z XPAzf, co prowadzi do utraty tetraedrycznej geometrii miejsca wiązania metalu, znacznie ułatwia też
utrwalenie uszkodzenia przez zawiązanie wewnątrzcząsteczkowych mostków disiarczkowych (30)
(ryc. 3). Podobne procesy mogą również zachodzić dla innych metali karcynogennych (58). W wyż-
szych stężeniach jony niklu zaburzają ligację nici DNA, będącą ostatnim etapem procesu naprawy
uszkodzeń (59).

Ryc. 3. Schematyczne przedstawianie zmian strukturalnych w obszarze domeny palca cynkowego
w wyniku oddziaływania z jonami niklu na przykładzie XPA.

Fig. 3. Schematic representation of structural rearrangments in zinc binding domain of XPA
as a consequence of nickel (II) binding.

PODSUMOWANIE

Badania mechanizmów molekularnych w kancerogenezie metali, w tym kan-
cerogenezie niklowej nie są jeszcze zaawansowane w stopniu, który umożliwiałby
syntezę wyników i ocenę względnego znaczenia poszczególnych efektów dla
całokształtu procesu. Wydaje się jednak jasne, że efekty oksydacyjne, epigenetycz-
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ne i związane z hamowaniem naprawy DNA są ze sobą splecione, tak że
poszczególne oddziaływania posiadają cechy przynajmniej dwóch spośród powyż-
szych trzech klas procesów. Wydaje się, że najbardziej obiecujące są dalsze badania
oddziaływań z histonami, zwłaszcza na poziomie zaburzeń PTM i z palcami
cynkowymi. Szacuje się, że ok. 3% genów w genomie ludzkim koduje białka
zawierające te ostatnie domeny, w większości niezwiązane bezpośrednio z naprawą
uszkodzeń, ale zaangażowane w inne kluczowe procesy takie, jak regulacja
transkrypcji, kontrola cyklu komórkowego i odpowiedź na sygnały hormonalne
(receptory jądrowe dla estrogenów, glukokortykoidów i in.). Należy więc oczeki-
wać, że przyszłe badania wykażą istotną rolę uszkodzeń rozmaitych domen ZF
w procesach kancerogenezy, związanej z narażeniem na metale rakotwórcze.
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Cukrzyca eksperymentalna powoduje zmiany morfologiczne oraz zaburzenia metaboli-
czne komórki wątrobowej wywołane niedoborem insuliny. Jednym z efektów tego procesu
jest między innymi mikroangiopatia cukrzycowa. Celem pracy była ocena dynamiki zmian
aktywności wybranych enzymów cyklu mocznikowego oznaczanych w wątrobie szczurów
z cukrzycą streptozocynową. W homogenatach wątrobowych szczurów szczepu Wistar FL
oznaczano aktywności karbamoilotransferazy ornitynowej, OTC [EC 2.1.3.3] i arginazy,
ARG [EC 3.5.3.1]. W grupie szczurów z eksperymentalną cukrzycą stwierdzono spadek
aktywności karbamoilotransferazy ornitynowej i arginazy. Po podaniu witaminy E
(α-tokoferol), zaobserwowano u zwierząt z cukrzycą częściową normalizację aktywności
badanych enzymów.

Hasła kluczowe: cukrzyca, cykl mocznikowy, enzymy, szczury.
Key words: diabetes, urea cycle, enzymes, rats.

Zmiany narządowe zachodzące w cukrzycy wywołanej doświadczalnie są z regu-
ły spowodowane niedoborem insuliny i procesem glikozylacji białek (1), kwasów
nukleinowych (2), a szczególności proteoglikanów i kolagenu (3). Narządem
czynnościowo ściśle związanym z funkcjonowaniem przewodu pokarmowego
i przemianą materii całego ustroju jest wątroba. Do podstawowych jej czynności
należą: udział w przemianach metabolicznych ustroju, udział w procesach detok-
sykacyjnych oraz produkcja i wydzielanie żółci do przewodu pokarmowego (4).

Wątroba odgrywa istotną rolę w przemianie materii: węglowodanów, tłuszczów
i białek. Istotną funkcją wątroby, której nie można zastąpić żadnym innym
narządem, jest udział w przemianach białek. Polega ona na deaminacji oksydatyw-
nej aminokwasów z tworzeniem ketokwasów i amoniaku, transaminacji, tworzenia
mocznika z amoniaku, syntezie ok. 85% białek osocza, wzajemnych przemianach
aminokwasów, oraz syntezie niektórych aminokwasów i związków z nich po-
chodzących (np. glutaminy). Synteza mocznika zachodzi w cyklicznym szeregu
przemian, zapewniając skuteczną detoksykację amoniaku, powstającego z prze-
mian aminokwasów, a także amin i nukleotydów azotowych. Tak więc procesem
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ściśle powiązanym z katabolizmem komórkowym jest cykl mocznikowy (5).
Jednym z enzymów cyklu mocznikowego jest karbamoilotranferaza ornitynowa,
OTC-aza, [EC 2.1.3.3]. Enzym ten stanowi 3 – 4% mitochondrialnego białka matrix
komórek wątrobowych. Dojrzały enzym zawiera 322 aminokwasy i powstaje
z większego prekursora przez proteolityczne odcięcie 32 aminokwasów z końca
aminowego (6). Enzym jest hamowany przez niektóre aminokwasy i fosforany
nieorganiczne. Jego aktywność jest również regulowana przez jony wapnia,
hormony i niektóre leki (7), oraz zależy od diety (8). Arginaza, ARG, [EC 3.5.3.1]
jest ostatnim enzymem cyklu mocznikowego. U ssaków głównym miejscem
występowania arginazy jest wątroba (9). Natomiast znacznie niższą aktywność niż
w wątrobie, wykazano w prawie wszystkich tkankach i narządach. Metaboliczna
rola arginazy w wątrobie polega na jej udziale w przemianie azotu α-aminowego do
mocznika – hydroliza argininy do mocznika i ornityny (10).

Celem pracy była ocena dynamiki zmian aktywności wybranych enzymów cyklu
mocznikowego (karbamoilotransferazy ornitynowej, OTC-azy i arginazy, ARG),
oznaczanych w wątrobie szczurów z cukrzycą streptozocynową w zastosowanej
dawce i przedziale czasowym.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono na 40 szczurach szczepu Wistar FL, samcach, chowu wsobnego, których
wstępna masa ciała wynosiła ok. 190 ± 10 g. Pochodziły z Centralnej Zwierzętarni Doświadczalnej ŚAM
w Katowicach. Zwierzęta przeszły dwutygodniowy okres adaptacji do środowiska. Przez cały czas
trwania eksperymentu hodowano je w 12-godz. cyklu nocno-dziennym, z dostępem do standardowej
paszy i wody ad libitum. Cukrzycę wywołano przez podanie zwierzętom dootrzewnowo streptozocyny
w dawce 65 mg/kg masy ciała, rozpuszczonej w buforze cytrynianowym o stęż. 0,1 mol/dm3 (pH = 4,5)
(11). Zwierzęta grupy kontrolnej otrzymywały dootrzewnowo sam bufor. Po 10 dniach pobierano krew
z żyły ogonowej, aby oznaczyć stężenie glukozy we krwi. Stężenie glukozy u szczurów przeznaczonych
do eksperymentu wynosiło > 25 mmol/dm3. Zwierzęta grup badanych spełniały powyższy warunek.
Witaminę E (α-tokoferol) podawano grupom badanym, przez sondę dożołądkowo dwa razy w tygodniu
przez cały czas trwania eksperymentu, w dawce 150 mg/kg masy ciała (12), rozpuszczoną w oleju
arachidowym.

Zwierzęta podzielono na 4 grupy:
1. kontrola (K) – zwierzęta zdrowe, z dostępem do wody i paszy ad libitum, które otrzymywały olej

arachidowy (rozpuszczalnik witaminy E);
2. grupa badana (B1) – zwierzęta z wywołaną cukrzycą streptozocynową, które otrzymywały olej

arachidowy;
3. grupa badana (B2) – zwierzęta z wywołaną cukrzycą streptozocynową i podanym roztworem

witaminy E w oleju arachidowym;
4. grupa badana (B3) – zwierzęta, którym podano roztwór witaminy E w oleju arachidowym.

Po 15 tyg. eksperymentu, zwierzęta zabijano i pobierano wątroby do sporządzenia homogenatów.
Wątroby homogenizowano w celu ujednolicenia pobranego materiału, wirowano i pobierano super-
natant.

W supernatantach z tak otrzymanych homogenatów oznaczano aktywności enzymów cyklu mocz-
nikowego (13):
1. karbamoilotransferazy ornitynowej, OTC-azy [EC 2.1.3.3], wg metody Żaka i współpr. (14).

Aktywność enzymu wyrażono w μmolach cytruliny/mg białka/min;
2. arginazy, AG [EC 3.5.3.1], wg metody Tamira i Ratnera (15). Aktywność badanego enzymu

wyrażono w μmolach mocznika/mg białka/min;
3. poziom białka oznaczono wg. metody Lowry’ego (13).
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OMÓWIENIE WYNIKÓW

W przeprowadzonym eksperymencie stwierdzono, że streptozocyna wywołująca eksperymentalną
cukrzycę, w zastosowanej dawce i przedziale czasowym, powoduje zaburzenia metabolizmu amino-
kwasów w komórce wątrobowej szczura. Zaobserwować to można na podstawie spadku aktywności
badanych enzymów cyklu mocznikowego: karbamoilotransferazy ornitynowej, OTC-azy (tab. I)
i arginazy, ARG (tab. II), w stosunku do grupy kontrolnej. Natomiast, witamina E (α-tokoferol) wpływa
hamująco na spadek aktywności karbamoilotransferazy ornitynowej i arginazy. Spadek ten występuje
zarówno w grupie badanej zwierząt z wywołaną eksperymentalną cukrzycą, jak i u zwierząt otrzymują-
cych tylko witaminę E (tab. I i II, grupy B2 i B3). Można przypuszczać, że witamina E zaburzając
w pewnym stopniu proces przemian azotowych w wątrobie szczura, po pewnym czasie powoduje jego
stabilizację. Otrzymane wyniki opracowano testem t-Studenta (po uprzednim sprawdzeniu normalności
rozkładu), przyjmując jako poziom istotności p < 0,05 (16). Wyniki wyrażono jako średnie arytmetycz-
ne, z uwzględnieniem odchylenia standardowego.

T a b e l a I
Aktywność karbamoilotransferazy ornitynowej (OTC-azy) w wątrobie szczura

(μmol cytruliny/mg białka/min.)

T a b l e I
Activity of ornithine carbamoyltransferase (OTC) in rat liver

(μmol cytrulline/mg protein/min.)

Podział
na grupy n

Średnia
arytmetyczna

Odchylenie
standardowe

± SD

Poziom
znamienności
statystycznej

%

K 0,434 0,061 * *

B1 0,342 0,034 p < 0,001 78,8

B2 0,381 0,032 p < 0,001 87,8

B3 0,392 0,044 p < 0,05 90,3

n – liczba zwierząt w grupie = 10; K – grupa kontrolna; B1 – zwierzęta z wywołaną cukrzycą
streptozocynową; B2 – zwierzęta z wywołaną cukrzycą streptozocynową i podaną witaminą E;
B3 – zwierzęta, którym podano witaminę E; % – procent aktywności enzymu w grupach badanych
w stosunku do grupy kontrolnej.

T a b e l a II
Aktywność arginazy (ARG) w wątrobie szczura (μmol mocznika/mg białka/min)

T a b l e II
Activity of arginase (ARG) in rat liver (μmol urea/mg protein/min)

Podział
na grupy n

Średnia
arytmetyczna

Odchylenie
standardowe

± SD

Poziom
znamienności
statystycznej

%

K 3,28 0,304 * *

B1 2,34 0,230 p < 0,001 71,3

B2 2,46 0,215 p < 0,001 75,0

B3 2,84 0,628 p < 0,05 86,6

n – liczba zwierząt w grupie = 10; K – grupa kontrolna; B1 – zwierzęta z wywołaną cukrzycą
streptozocynową; B2 – zwierzęta z wywołaną cukrzycą streptozocynową i podaną witaminą E;
B3 – zwierzęta, którym podano witaminę E; % – procent aktywności enzymu w grupach badanych
w stosunku do grupy kontrolnej.

W wyniku niedoboru insuliny dochodzi do następowego zaburzenia przemian białek, lipidów
i węglowodanów. Dotyczy to głównie tkanek insulinozależnych (17). Natomiast w tkankach in-
sulinoniezależnych (np.: kłębuszki nerkowe, tkanka nerwowa, soczewka oka), jedną z najistotniejszych
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przyczyn powikłań w cukrzycy są procesy glikozylacji białek, zachodzące podczas hiperglikemii. Są to
procesy glikozylacji nie enzymatycznej (18) i oksydacyjnej. Szybkość i natężenie procesu glikozylacji
zależy od stężenia glukozy, a w insulino niezależnych tkankach glukoza występuje w stężeniu
porównywalnym do glikemii (19). Dane literaturowe dotyczące wpływu streptozocyny, witaminy E, czy
innych czynników farmakologicznych na aktywność enzymów przemian aminokwasów w wątrobie
szczurów są nieliczne.

Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że na przykład paracetamol (13, 20, 21) podawany
w dużych dawkach, bądź stosowany przewlekle powoduje występowanie objawów ubocznych, szczegól-
nie ze strony przemian metabolicznych wątroby, zaburzając procesy przemian azotu α-aminowego (13,
22, 23).

Wątroba jest praktycznie jedynym narządem syntezy mocznika. Wychwytuje amoniak z krwi
i zamienia go na mocznik. W związku z tym w stanach zaawansowanego uszkodzenia wątroby
obserwuje się wzrost stężenia amoniaku we krwi, prowadzący do poważnych zaburzeń przemian
azotowych (13, 24). Usuwanie szkodliwego amoniaku odbywa się poprzez cykl mocznikowy, gdzie
synteza mocznika zapewnia efektywną detoksykację organizmu (25, 26). Związek, z kolei między
cyklem mocznikowym a szlakiem biosyntezy pirymidyn jest istotnym przykładem współzależności
procesów anabolizmu i katabolizmu komórki (13, 27).

WNIOSKI

Uzyskane wyniki sugerują, że streptozocyna w zastosowanej dawce i przedziale
czasowym wpływa na zaburzenia metabolizmu wątroby szczura. Przejawem tego
zjawiska jest spadek aktywności badanych enzymów cyklu mocznikowego: karb-
amoilotransferazy ornitynowej (OTC-azy) i arginazy (ARG), występujących w wąt-
robie ssaków.

Można również zauważyć, że podawana witamina E, w zastosowanej dawce ma
ochronny wpływ na prawidłowe funkcje wątroby.

R. P o l a n i a k, W. J a c h e ć, H. D u l i a n, E. G r u c k a-M a m c z a r, R. S z k i l n i k,
T. J a m r ó ż-S z ł a p a, M. G o l i s z e w s k a, E. B i r k n e r

EFFECT OF EXPERIMENTAL DIABETES ON THE ACTIVITY OF SELECTED UREA
CYCLE ENZYMES IN RAT LIVER

S u m m a r y

Experimental diabetes causes morphological changes in hepatocytes and impairs their metabolism due
to insulin deficit. Diabetic microangiopathy is one of the effects of that process. The aim of this work
was to assess the trend of the changes in the activity of selected urea cycle enzymes determined in liver
of rats with streptozocin diabetes. Male inbred Wistar FL rats (n = 40) with initial body weight of ca.
190 ± 10 g were used in the experiment. The diabetes was induced by intraperitoneal administration of
65 mg/kg b.w. streptozocin dissolved in 0.1M, pH 4.5 citric buffer. The controls were intraperitoneally
injected with the buffer alone. Vitamin E (alpha-tocopherol) dissolved in arachis oil was given to the
study animals intragastrically through a probe at 150 mg/kg body weight twice a week throughout the
experiment. Activities of the study enzymes, ornithine carbamoyltransferase, OTC, [EC 2.1.3.3], and
arginase, ARG, [EC 3.5.3.1] was assessed in rat liver homogenates. Reduced activity of ornithine
carbamoyltransferase and arginase was found in the group of rats with experimental diabetes. The
activities of the enzymes were found to be partially normalised after administration of Vit. E to the
diabetic animals.
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Allopurinol and experimental hypoxia of rat brain - in vivo study. Polish J. Pharmacology and Pharmacy,
1992; supl. 44: 222. – 10. Janka H.U., Standl E., Schramm W., Mehnert H.: Platelet enzyme activities in
diabetes mellitus in relation to endothelial damage. Diabetes, 1983; 32(2): 47-51.

11. Sandler S., Anderson A.: The partial protective effect of the hydroksyl radical scavenger dimethyl
urea on streptozotocin-induced diabetes in the mouse in vivo and in vitro. Diabetologia, 1982; 23(4):
374-378. – 12. Thomas C.E., Reed D.J.: Radical-induced inactivation of kidney Na+, K+, ATPase:
sensitivity to membrane lipid peroxidation and the protective effect of vitamin E. Arch. Biochem.
Biophys., 1990; 281(1): 96-105. – 13. Polaniak R., Jacheć W., Tomasik A., Tarnawski R., Grucka-
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kwasów. Bromat. Chem. Toksykol., 2001; 34(3): 227-231. – 14. Żak T., Jóźkiewicz S., Tarnawski R.:
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WPŁYW ZATRUCIA HEROINĄ
NA AKTYWNOŚĆ I EKSPRESJĘ TRANSFERAZY S-GLUTATIONOWEJ

W KORZE MÓZGOWEJ CZŁOWIEKA
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W pracy przedstawiono aktywność transferazy S-glutationowej (GST) oraz ekspresję
izoformy GST pi na poziomie mRNA i białka, w różnych częściach kory mózgowej osób
zmarłych na skutek zatrucia heroiną.

Hasła kluczowe: mózg człowieka, heroina, transferaza S-glutationowa, ekspresja.
Key words: human brain, heroin, glutathione S-transferase, expression.

Organizm człowieka wykształcił wiele mechanizmów zabezpieczających przed
szkodliwym działaniem różnych substancji, zarówno endo- jak i egzogennych.
Większość toksycznych, bądź niepotrzebnych związków ulega enzymatycznej
biotransformacji do związków mniej szkodliwych, lub obojętnych dla organizmu.
Reakcje biotransformacji składają się z dwóch faz. W fazie I ksenobiotyki ulegają
reakcjom hydroksylacji, redukcji i hydrolizy, co zwiększa ich rozpuszczalność
przez wzrost polarności. W fazie II, uważanej za właściwy proces detoksykacji,
dochodzi do sprzęgania chemicznie aktywnych grup z glutationem, siarczanami,
kwasem glukuronowym i in. (1).

Jednym z ważniejszych enzymów II fazy biotransformacji jest transferaza
S-glutationowa [GST, EC 2.5.1.18]. Jest to enzym wielofunkcyjny, którego rola
detoksykacyjna polega przede wszystkim na katalitycznym sprzęganiu endogen-
nego glutationu z elektrofilowymi związkami egzo- i endogennymi. Reakcja ta
prowadzi do powstania nietoksycznych produktów, które w dalszym etapie prze-
kształcane są do dobrze rozpuszczalnych w wodzie i wydalanych z moczem
kwasów merkapturowych. Taka przemiana zapobiega reakcjom reaktywnych zwią-
zków elektrofilowych z kwasami nukleinowymi, białkami, czy lipidami błon
komórkowych (2). Wśród substratów elektrofilowych transferazy S-glutationowej
znajdują się leki, które mogą być także inhibitorami tego enzymu (3 – 6). GST poza
aktywnością transferazową wykazuje również aktywność seleno-niezależnej perok-
sydazy glutationowej (GSHPx). Jako peroksydaza redukuje organiczne nadtlenki
chroniąc komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Ponadto bierze udział
w biosyntezie leukotrienów i prostaglandyn, izomeryzacji 3-ketokwasów, a także
nie katalitycznie (bez udziału glutationu) wiąże związki hydrofobowe pełniąc rolę
białka transportowego (7).
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Transferaza S-glutationowa występuje w postaci wielu izoenzymów, których
ekspresja zależna jest od tkanki, wieku, czy stanu fizjologicznego osobnika.
W komórkach człowieka występuje siedem izoenzymów we frakcji cytozolowej
oraz kilka we frakcjach mikrosomalnej i mitochondrialnej (8). Poszczególne
izoenzymy kodowane są przez odrębne rodziny genów. W mózgu człowieka
najważniejszym izoenzymem jest GST pi (9). Gen tego izoenzymu zlokalizowany
jest na chromosomie 11 w pobliżu onkogenów, których ekspresja skorelowana jest
z ekspresją GST pi (10).

Heroina (3,6-diacetylomorfina) jest pochodną morfiny i należy do grupy nar-
kotyków najsilniej uzależniających. Jest ona częściowo przekształcana w wątrobie
do aktywnych metabolitów (6-acetylomorfiny i morfiny). Usuwana jest z moczem
w postaci niezmienionej (ok. 70%) oraz w postaci glukuronidów (11).

Ponieważ transferazy S-glutationowe tworzą wyjątkowo skuteczną barierę ochra-
niającą komórki przed działaniem wielu związków chemicznych, celem obecnej
pracy było zbadanie wpływu zatrucia heroiną na aktywność transferazy S-glutatio-
nowej, oraz na ekspresję GST pi w korze mózgowej zmarłych narkomanów.

MATERIAŁ I METODY

M a t e r i a ł. Tkanki do badań pochodziły z autopsji wykonanej do 4 dni od zgonu w Katedrze
i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Warszawie. Badania prowadzono na mózgach
9 osób zmarłych na skutek zatrucia heroiną (8 mężczyzn i 1 kobieta, w wieku 18 – 47 lat, średni wiek
27,6 ± 8,7) oraz 8 osób zmarłych nagle, u których nie stwierdzono obecności narkotyków, leków
i alkoholu (grupa kontrolna). W skład grupy kontrolnej wchodziło 7 mężczyzn i 1 kobieta, w wieku
21 – 34 lat (średni wiek 26,5 ± 4,8).

Z mózgów izolowano korę płata czołowego, ciemieniowego, skroniowego i potylicznego. Tkanki
homogenizowano w buforze sodowo-fosforanowym o stęż. 10 mmol/dm3 z sacharozą o stęż. 0,25
mmol/dm3, pH 7,4 i wirowano przez 15 min. przy 15 000 × g. Otrzymany ekstrakt wirowano 60 min.
przy 105 000 × g. Uzyskany supernatant stosowano do oznaczania białka całkowitego i aktywności GST.

Całkowite RNA i białko do badań ekspresji GST pi izolowano z poszczególnych części kory
mózgowej przy użyciu odczynnika TRIzol®.

Badania prowadzono za zgodą Komisji Bioetycznej przy Akademii Medycznej w Warszawie.

M e t o d y. Aktywność GST oznaczano wg Habig i współpr. (2) stosując jako substrat elektrofilowy
1-chloro-2,4-dinitrobenzen (CDNB). Stężenie białka oznaczano metodą Bradforda (12). Ekspresję
mRNA izoformy GST pi badano metodą RT-PCR stosując specyficzne primery (13). Produkty reakcji
PCR rozdzielano w żelu agarozowym. Poziom ekspresji określano półilościowo jako stosunek gęstości
optycznej prążka GST pi do gęstości optycznej prążka beta-2-mikroglobuliny (housekeeping gene) (14).
Ekspresję białka GST pi oznaczano metodą Western blottingu z zastosowaniem króliczych poliklonal-
nych przeciwciał anty-GST pi. Wyniki analizowano densytometrycznie. Jako standard stosowano
oczyszczone białko GST pi z łożyska człowieka (Sigma). Każde oznaczenie wykonywano dwukrotnie,
w dwóch powtórzeniach. Stężenie heroiny w tkance mózgowej oznaczano przy użyciu chromatografii
gazowej ze spektrometrią mas (GC/MS). W badanych mózgach wynosiło ono od 202 do 701 ng/g tkanki.

Analizę statystyczną uzyskanych wyników wykonano za pomocą testu Studenta z zastosowaniem
programu Statistica (StatSoft 6.1).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

A k t y w n o ś ć G S T. Aktywność GST w różnych częściach kory mózgów bez heroiny (kontrol-
nych) była podobna i wynosiła: w korze czołowej 0,37 ± 0,09, ciemieniowej 0,35 ± 0,06, skroniowej
0,37 ± 0,09, a w korze potylicznej 0,39 ± 0,12 μmol/min./mg białka (tab. I). Średnia aktywność GST we
wszystkich częściach kory wynosiła 0,37 ± 0,09 μmol/min./mg białka.
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T a b e l a I
Aktywność transferazy S-glutationowej w korze mózgowej człowieka

T a b l e I
Gltathione S-transferase activity in various parts of human cerebral cortex

Części kory mózgowej

Aktywność,
μmol/min./mg białka

kontrola heroina

czołowa 0,37 ± 0,09 0,27 ± 0,07

ciemieniowa 0,35 ± 0,06 0,26 ± 0,07

skroniowa 0,37 ± 0,09 0,29 ± 0,05

potyliczna 0,39 ± 0,10 0,27 ± 0,08

Średnia ze wszystkich części kory mózgowej 0,37 ± 0,09 0,28 ± 0,07

Wartości są średnią ± SD z poszczególnych części kory 8 mózgów kontrolnych i 9 po
zatruciu heroiną oraz średnią z wszystkich części. Każde oznaczenie wykonano trzykrotnie.

W poszczególnych płatach kory mózgowej osób zatrutych heroiną aktywność GST była znamiennie
niższa (p < 0,01) niż w mózgach kontrolnych i wynosiła odpowiednio: w korze czołowej 0,27 ± 0,07,
ciemieniowej 0,26 ± 0,07, skroniowej 0,29 ± 0,05, a w korze potylicznej 0,27 ± 0,08 μmol/min./mg białka
(tab. I). Średnia aktywność w badanych częściach kory po zatruciu heroiną była prawie o 30% niższa niż
w mózgach bez narkotyku i wynosiła 0,28 ± 0,07 μmol/min./mg białka (tab. I).

E k s p r e s j a G S T p i. Ekspresja GST pi na poziomie mRNA w korze czołowej i potylicznej
mózgów kontrolnych była zbliżona i wynosiła odpowiednio 1,49 ± 0,44 i 0,96 ± 0,19.

W analogicznych częściach mózgów po zatruciu heroiną, ekspresja GST pi mRNA była znamiennie
wyższa (p < 0,05) i wynosiła 2,24 ± 0,26 w korze czołowej i 1,84 ± 0,24 w korze potylicznej (ryc. 1).
Wzrostowi ekspresji GST pi na poziomie mRNA towarzyszył wzrost ekspresji tego izoenzymu na
poziomie białka (ryc. 2).

Mózg chroniony jest przed szkodliwym działaniem ksenobiotyków podwójnie – pierwszą linią obrony
jest fizyczna bariera krew-mózg utworzona przez komórki śródbłonka naczyń włosowatych, drugą
– bariera biochemiczna utworzona przez układy enzymatyczne I i II fazy biotransformacji. Barierę
fizyczną mogą bez trudu pokonać substancje lipofilne, takie jak heroina, dlatego tak ważną rolę w ich

Ryc. 1. Ekspresja GST pi mRNA w korze mózgowej człowieka.
Ekspesję badano metodą RT-PCR jak podano w rozdziale Materiał i metody.

Fig. 1. Expression of GST pi mRNA in human brain cortex.
Expression was studied by RT-PCR, as indicated in Material and Method section.
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Ryc. 2. Ekspresja białka GST pi w korze czołowej.
Ekspesję badano metodą Western blottingu jak podano w rozdziale Materiał i metody.

Na żel nakładano 6 g białka. Linia 1 – standard GST pi (100 ng); linie 2-5 – mózgi kontrolne;
linie 6-8 – mózgi po zatruciu heroiną.

Fig. 2. GST pi protein expression in frontal cortex.
Expression was studied using Western blotting, as indicated in Material and Method section.

6 g of protein was applied on gel. Lane 1 – standard GST pi (100 ng); lanes 2-5 – control brains;
lanes 6-8 – heroin intoxicated brains.

inaktywacji pełnią enzymy detoksykacyjne. Jednym ze znanych jest UDP-glukuronozylotransferaza,
która wiąże heroinę w postaci glukuronidów (11). Rola transferazy S-glutationowej w metabolizmie tego
narkotyku nie była badana. Jak wiadomo główna funkcja GST polega na sprzęganiu elektrofilowego
substratu z glutationem i wydaleniu go poza komórkę w postaci odpowiedniego kwasu merkapturowego.
Mechanizm działania GST może polegać na niekowalencyjnym wiązaniu heroiny lub jej metabolitów
z grupą nukleofilową GST (bez udziału glutationu), lub kowalencyjnym wiązaniu jako liganda. W ten
sposób wychwytywane są przez transferazy S-glutationowe cząsteczki lipofilne i usuwane z komórki
(15). Przyłączenie hydrofobowego ligandu może zmieniać konformację enzymu i prowadzić do jego
inaktywacji (16). Taki mechanizm może być przyczyną prawie 30% spadku aktywności GST
obserwowanego w naszych badaniach we wszystkich płatach kory mózgowej osób zatrutych heroiną.
W przeciwieństwie do spadku aktywności GST wobec elektrofilowego substratu (CDNB), aktywność
tego enzymu wobec nadtlenku kumenu (peroksydazowa) wzrasta w mózgach osób zatrutych heroiną
średnio o 50%, co wykazaliśmy w poprzednich badaniach (17). Równoczesny wzrost poziomu
dialdehydu malonowego oraz spadek zredukowanego glutationu wskazują, że obecność heroiny wzmaga
stres oksydacyjny w komórkach mózgowych (17, 18). Warunki stresu oksydacyjnego mogą prowadzić
do indukcji aktywności peroksydazowej GST, a konieczność zobojętniania większej ilości toksycznych
związków elektrofilowych spowodowana spadkiem aktywności transferazowej GST, do zwiększonej
ekspresji GST pi, głównej izoformy tego enzymu obecnej w mózgu człowieka

WNIOSKI

W zatruciu heroiną, pomimo wzrostu ekspresji, aktywność transferazy S-glu-
tationowej spada we wszystkich częściach kory mózgowej, co może prowadzić do
większego narażenia mózgu na toksyczne działanie niedostatecznie zobojętnianych
związków elektrofilowy.
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M. G u t o w i c z, B. K a ź m i e r c z a k, A. B a r a ń c z y k - K u ź m a

EFFECT OF HEROIN INTOXICATION ON GLUTATHIONE S-TRANSFERASE
ACTIVITY AND EXPRESSION IN HUMAN BRAIN CORTEX

S u m m a r y

The effect of heroin intoxication on glutathione S-transferase (GST) activity and on the expression of
GST pi, the main isoform present in human brain, was examined. Various parts of human brain cortex
obtained from autopsy of 9 fatal cases of heroin intoxication and 8 control brains were studied. GST
activity was found to be significantly decreased, whereas GST pi expression was much higher in
heroin-intoxicated than in control brains, both on mRNA and protein levels.

The results indicate that, despite the increased expression of glulathione S-transferase, the protective
barrier formed by that protein is adversely affected in the brain cortex of heroin intoxicated cases.
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WPŁYW TIURAMU I DISULFIRAMU NA STAN REDOX
W KOMÓRKACH FIBROBLASTÓW PŁUCA CHOMIKA CHIŃSKIEGO*)
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W pracy badano wpływ tiuramu i disulfiramu na indukcję stresu oksydacyjnego
w komórkach fibroblastów płuca chomika chińskiego (V79). Oznaczone markery stresu
oksydacyjnego: stężenie glutationu (GSH), białkowych grup tiolowych (PSH), grup
karbonylowych (PC) i związków reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) oraz
aktywności enzymów antyoksydacyjnych: dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy, perok-
sydazy i reduktazy glutationowej wskazują, że tiuram jest silniejszym induktorem stresu
oksydacyjnego niż disulfiram.

Hasła kluczowe: tiuram, disulfiram, stres oksydacyjny, peroksydacja lipidów
(TBARS), glutation (GSH), enzymy oksydacyjne, komórki V79.

Key words: thiram, disulfiram, oxidative stress, lipid peroxidation (TBARS),
antioxidant enzymes, V79 cells.

Stosowane w rolnictwie od połowy XX wieku fungicydy: tiuram i jego pochodna
disulfiram znalazły współcześnie szerokie zastosowania. Tiuram stosowany jest
w medycynie jako lek przeciwświeżbowy, w kosmetologii jako filtr przeciw-
słoneczny i środek przeciwgrzybiczny w mydłach, a także w przemyśle jako
przyspieszacz wulkanizacji do produkcji różnych rodzajów tworzyw gumowych,
w tym rękawic. Wykorzystanie tiuramu w przemyśle gumowym stało się przyczyną
coraz powszechniej występującego kontaktowego, alergicznego zapalenia skóry.
Disulfiram dzięki zdolności hamowania aktywności dehydrogenazy aldehydu
octowego (jednego z enzymów biorących udział w metabolizmie etanolu) znalazł
zastosowanie w terapii uzależnień alkoholowych. Jest aktywnym składnikiem leku
o nazwie handlowej Antabus i Anticol (1).

Tiuram (disiarczek czterometylo-bis-tio-karbamylu) i disulfiram (disiarczek czte-
roetylo-bis-tio-karbamylu) zaliczane są do ditiokarbaminianów, które należą do
związków o stosunkowo niskiej toksyczności. LD50 dla tiuramu wynosi 560 – 1900
mg/kg m.c. (szczur), natomiast dla disulfiramu LD50 = 500 – 8600 mg/kg m.c.
(szczur) (2). Związki z tej grupy są bardziej niebezpieczne przy długotrwałym
kontakcie z nimi – potwierdzono ich działanie gonadotoksyczne, rakotwórcze

*) Praca została wykonana w ramach Tematów AM: 1WK/W1/06 oraz 1WK/WB3/06. Autorzy dziękują za
doskonałą pomoc techniczną Pani Jolancie Surdyk.
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i teratogenne. Tiuram może uszkadzać wątrobę, trzustkę i układ nerwowy, a także
prowadzić do bezpłodności (3). Tiuram i disulfiram ulegają w komórkach redukcji
odpowiednio do kwasu dimetyloditiokarbaminowego i kwasu dietyloditiokarbami-
nowego (DDC) (4, 5). DDC jest związkiem hamującym aktywność reduktazy
glutationowej w erytrocytach oraz cytochromu P450 w hepatocytach (6). Podobnie
jak inne ditiokarbaminiany, DDC ma właściwości chelatujące. Po związaniu Cu(II)
hamuje on aktywność karboksylazy β-dopaminy (7). Dane literaturowe wskazują,
że może znaleźć zastosowanie w klasycznej chemioterapii jako związek chroniący
tkanki przed toksycznym działaniem cisplatyny (8).

Mechanizm toksycznego działania tiuramu i disulfiramu nie został jeszcze
dokładnie wyjaśniony. Zarówno tiuram i disulfiram są związkami reaktywnymi,
silnie wiążącymi metale i zdolnymi do reakcji z białkowymi i niebiałkowymi
grupami tiolowymi (9). Jest to uwarunkowane obecnością w ich strukturze wiązania
disiarczkowego, które jest redukowane do grupy tiolowej (SH). Jeden z proponowa-
nych mechanizmów działania tiuramu i disulfiramu zakłada udział tych grup
w zaburzeniu równowagi redox i indukcji stresu oksydacyjnego w komórce (10).

W naszych wcześniejszych badaniach stwierdziliśmy, że tiuram indukuje w ko-
mórkach chomika chińskiego stres oksydacyjny, na co wskazywała zwiększona
peroksydacja lipidów i białek w tych komórkach (11). W komórkach poddanych
działaniu tiuramu stwierdzono wyraźny wzrost stężenia związków reagujących
z kwasem tiobarbiturowym, ang. TBA-reactive substances (TBARS) oraz ilości
grup karbonylowych. Uzyskane dane były zgodne z wynikami opublikowanymi
przez Cereser (12).

Nasilony lub długo utrzymujący się stan stresu oksydacyjnego jest bardzo
szkodliwy dla komórek. Powoduje on zaburzenia w metabolizmie komórkowym,
które związane są z działaniem wolnych rodników tlenowych (WRT) i ich
reaktywnych pochodnych. Niekontrolowany wzrost stężenia O2

• i H2O2 stwarza
niebezpieczeństwo wywołania trwałych zmian w strukturze ważnych biologicznie
makrocząsteczek obecnych w komórkach (białkach, lipidach, DNA, cukrach
i innych), co prowadzi do zaburzeń ich biologicznych funkcji.

Za prawidłowy status redoks w komórce odpowiada system antyoksydacyjny,
w którym szczególną rolę pełni komórkowy „bufor tiolowy” jakim jest zredukowa-
na forma glutationu (GSH) (13). Ten niebiałkowy związek tiolowy odgrywa
kluczową rolę w wielu procesach i jest głównym, wewnątrzkomórkowym antyok-
sydantem odpowiedzialnym za utrzymanie integralności błon. Najważniejszą funk-
cją glutationu jest zdolność do obrony komórki przed skutkami stresu oksydacyj-
nego (13, 14, 15). Glutation „wymiata” wolne rodniki i redukuje nadtlenki. Bardzo
ważną funkcją glutationu jest tworzenie S-koniugatów (tioeterów GSH) z endo-
i egzogennymi związkami elektrofilowymi, co prowadzi do ich inaktywacji
i obniżenia toksyczności. W ten sposób mogą być usuwane związki szkodliwe dla
komórek, w tym także związki indukujące powstawanie wolnych rodników.
W reakcji katalizowanej przez peroksydazę glutationową, glutation jest dawcą
elektronu w redukcji nadtlenku wodoru (H2O2) i nadtlenków organicznych (16).
W warunkach fizjologicznych glutation bardzo skutecznie przeciwdziała efektom
utleniania grup -SH, które prowadzą do zniesienia aktywności biologicznej wielu
funkcjonalnych białek komórek (17, 18). Zmniejszenie poziomu GSH w komórce
w wyniku stresu oksydacyjnego prowadzi do peroksydacji białek i lipidów (17, 18).
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Obok glutationu, który stanowi główny element nieenzymatycznego systemu
antyoksydacyjnego, w komórce funkcjonuje wiele enzymów antyoksydacyjnych.
Należą do nich dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT) oraz perok-
sydaza glutationowa (GSH-Px), reduktaza glutationowa (GSH-R) i transferaza
glutationowa (GST), dla których glutation jest kosubstratem. Peroksydaza glutatio-
nowa jest enzymem redukującym H2O2 i nadtlenki organiczne, w tym nadtlenki
lipidowe kosztem GSH. Jej aktywność w znacznym stopniu zależy od aktywności
reduktazy glutationowej, która w obecności NADPH odtwarza zredukowany
glutation. Kluczowym enzymem w unieczynnianiu anionorodnika ponadtlenkowe-
go O2

• – prekursora wszystkich rodników tlenowych i ich pochodnych jest
dysmutaza ponadtlenkowa. U eukariontów występują dwa izoenzymy dysmutazy
ponadtlenkowej: manganowa (MnSOD; SOD2) – zlokalizowana w mitochondriach
i miedziowo-cynkowa (CuZnSOD; SOD1) – występująca głównie w cytoplazmie.
Powstający w reakcji dysmutacji O2

• nadtlenek wodoru jest rozkładany przez
katalazę. Sprawnie działający system antyoksydacyjny chroni w ten sposób
komórki przed szkodliwym działaniem WRT.

Celem podjętych badań było zbadanie wpływu tiuramu i disulfiramu na stan
redox in vitro w hodowli komórkowej oraz zmian w działaniu systemu antyok-
sydacyjnego.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono na hodowli fibroblastów płuca chomika chińskiego (V79). Komórki
hodowano na plastikowych płytkach Petriego w medium Ham’s F10 (bez hipoksantyny i tymidyny)
wzbogaconym 15% surowicą cielęcą z dodatkiem penicyliny (100 μg/cm3) i streptomycyny (100
U/cm3), w temp. 37°C i przy 5% nasyceniu CO2.

Cytotoksyczność badanych związków oznaczono za pomocą metody wykorzystującej barwienie
komórek błękitem trypanowym. Komórki w logarytmicznej fazie wzrostu poddano działaniu tiuramu
w stęż. 50 – 200 μmol/dm3, a disulfiramu w stęż. 50 – 300 μmol/dm3. Czas inkubacji z badanymi
związkami wynosił 1 godz.

Stężenie GSH, PSH i PC oraz aktywność enzymów oznaczono w lizatach komórkowych otrzymanych
z komórek homogenizowanych i podanych 3-krotnemu cyklowi: szybkiego zamrażania (–80°C)
i rozmrażania (37°C). Lizat komórkowy odwirowano (900 × g) przez 10 min. Supernatant po oznaczeniu
białka za pomocą metody Bradforda (19) stosowano do dalszych oznaczeń.

O z n a c z e n i a m a r k e r ó w s t r e s u o k s y d a c y j n e g o

Stężenie glutationu (GSH) i białkowych grup tiolowych (PSH) oznaczano wg metody Moron’a (20)
i wyrażono w μg/mg białka. Stężenie grup karbonylowych (PC) oznaczono wg metody Reznick’a
i Packer’a (21). Stężenie grup karbonylowych przedstawiono w nmol PC/mg białka. Peroksydację
lipidów oznaczono za pomocą metody opisanej przez Micellego (22). Metoda ta polega na reakcji
produktów peroksydacji lipidów z kwasem tiobarbiturowym (TBA). Ponieważ z kwasem tiobar-
biturowym reagują oprócz dialdehydu malonowego również inne produkty peroksydacji lipidów, wyniki
przedstawiono jako ilość TBARS (związki, które reagują z kwasem TBA, TBA-reactive substances)/100
mg białka.

O z n a c z a n i e a k t y w n o ś c i e n z y m ó w a n t y o k s y d a c y j n y c h

Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD1) oznaczono za pomocą zestawów RANSOD firmy
RANDOX. W metodzie tej w obecności oksydazy ksantynowej powstaje z ksantyny anionorodnik
ponadtlenkowy, który redukuje chlorek 2-(4-jodofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT), tworząc barwny
farmazan. Miarą aktywności SOD1 w badanej próbie jest stopień zahamowania tej reakcji. Pomiaru
absorbancji dokonywano przy dł. fali 505 nm. Jedna jednostka aktywności SOD1 jest to taka ilość
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enzymu, która powoduje 50% zahamowanie redukcji 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenolo)-5-fenylotet-
razolu (INT).

Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD2) oznaczono za pomocą metody Beauchamp’a i Frido-
vich’a (23), zmodyfikowanej przez Oberley’a i Spitz’a (24). Metoda ta polega na hamowaniu
wytwarzania anionorodnika ponadtlenkowego w reakcji oksydazy ksantynowej z ksantyną. Miarą
aktywności SOD2 jest stopień zahamowania tej reakcji. Jedna jednostka aktywności SOD2 jest to taka
ilość enzymu, która powoduje 50% zahamowanie redukcji chlorku błękitu tetrazoliowego (NBT).

Aktywność katalazy (CAT) oznaczono wg metody Goth’a (25). Metoda ta polega na pomiarze
szybkości rozkładu H2O2. Jedna jednostka aktywności katalazy jest to taka ilość enzymu, która rozkłada
1 μmol H2O2 w czasie 1 min w temp. 37°C.

Całkowitą aktywność peroksydazy glutationowej (GSH-Px) oznaczono wg metody Wendel’a (26).
W metodzie tej GSH-Px katalizuje utlenienie GSH przy udziale nadtlenku kumenu. Jedna jednostka
aktywności peroksydazy katalizuje utlenienie przez nadtlenek kumenu 1 μmol GSH w czasie 1 min.

Aktywność reduktazy glutationowej (GSH-R) oznaczono wg metody Goldberg’a i Spooner’a (27).
Jako substrat użyto utleniony glutation (GSSG), który jest redukowany przez reduktazę w obecności
NADPH. Aktywność enzymu wyrażona jest w μmol utlenionego NADPH/min/mg białka.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica 6.0 StatStof.
Inc. (St Tulsa, USA). W ocenie istotności statystycznej różnic pomiędzy badanymi grupami przyjęto
p < 0,05.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wszystkie eksperymenty przeprowadzone zostały w zakresie stężeń nie powodujących większej
niż 50% śmiertelności komórek, tj. dla tiuramu do 150 μmol/dm3, a dla disulfiramu do 300 μmol/dm3

(ryc. 1).

Ryc. 1. Wpływ tiuramu i disulfiramu na przeżywalność komórek V79.

Fig. 1. Effect of thiram and disulfiram on survival of V79 cells.

Z m i a n y w p o z i o m i e m a r k e r ó w s t r e s u o k s y d a c y j n e g o

Jednogodzinna inkubacja z tiuramem o stęż. 150 μmol/dm3 powodowała spadek poziomu GSH o 46%,
a PSH o 33% w porównaniu z kontrolą (tab. I). W tych warunkach nie zaobserwowano zmian w poziome
GSH wywołanych działaniem disulfiramu. Disulfiram po wzroście PSH obserwowanym przy stęż. 50
μmol/dm3, obniżał zawartość PSH przy wyższych stężeniach. Przy 100 μmol/dm3 disulfiramie
obserwowano spadek białkowych grup tiolowych o 11%, a przy 200 μmol/dm3 dalszy spadek do 18%
w porównaniu do komórek kontrolnych.
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T a b e l a I
Wpływ tiuramu i disulfiramu na poziom GSH i białkowych grup tiolowych (PSH) w komórkach V79

T a b l e I
Effect of thiram and disulfiram on GSH and protein sulfhydryl groups (PSH) in V79 cells

Związek
Stężenie

(μmol/dm3)
Spadek poziomu

GSH w %
Spadek poziomu

PSH w %

Tiuram

0 100 100

50 65 ± 35 119 ± 19

100 78 ± 25 67 ± 9*

150 54 ± 20* 77 ± 29

Disulfiram

0 100 100

50 108 ± 32 133 ± 69

100 90 ± 24 89 ± 21

200 101 ± 13 82 ± 4

Komórki kontrolne: seria z tiuramem: GSH – 15,4 ± 3,8 μg/mg białka, PSH – 23,4 ± 2,7 μg/mg białka;
seria z disulfiramem: GSH – 6,8 ± 0,79 μg/mg białka, PSH – 23,4 ± 2,7 μg/mg białka. Wyniki są średnią
± SD z 5 oddzielnych doświadczeń. Wartość *p < 0,05 liczono wobec kontroli.

Tiuram w zakresie stężeń od 50 do 150 μmol/dm3 powodował wzrost poziomu grup karbonylowych
do ponad 200% w porównaniu z kontrolą. Natomiast disulfiram w wyższym zakresie stężeń (100 – 300
μmol/dm3) powodował niższy (do 170%) wzrost poziomu grup karbonylowych w porównaniu z kontrolą
(tab. II).

T a b e l a II
Wpływ tiuramu i disulfiramu na poziom grup karbonylowych (PC) i TBARS w komórkach V79

T a b l e II
Effect of thiram and disulfiram on protein carbonyl groups (PC) and TBARS level in V79 cells

Związek
Stężenie

(μmol/dm3)
PC

(nmol/mg białka)
TBARS

(nmol/100 mg białka)

Tiuram

0 2,608 ± 0,61 67 ± 8

50 ***5,832 ± 0,99*** 90 ± 11*

100 ***5,113 ± 1,80*** 114 ± 21*

150 ***5,552 ± 1,38*** 109 ± 14*

Disulfiram

0 2,430 ± 0,61 56 ± 9,6

100 ***4,515 ± 1,26*** 66 ± 23

200 4,108 ± 1,63* 53 ± 19

300 4,152 ± 1,2** 55 ± 16

Wyniki są średnią ± SD z 5 oddzielnych doświadczeń. Wartość * p < 0,05; ** p < 0,02; *** p < 0,001
obliczono wobec kontroli.

Również poziom peroksydacji lipidów mierzony ilością TBARS wzrastał pod wpływem tiuramu.
Stężenia od 50 do 150 μmol/dm3 powodowały wzrost poziomu TBARS w komórkach od 34% do 62%
w porównaniu z kontrolą. Disulfiram w zakresie badanych stężeń nie wpływał na poziom TBARS
w komórce (tab. II).

Z m i a n y a k t y w n o ś c i e n z y m ó w a n t y o k s y d a c y j n y c h

Aktywność wszystkich badanych enzymów bariery antyoksydacyjnych oznaczono przy stęż. 150
μmol/dm3 tiuramu i 200 μmol/dm3 disulfiramu. Wyniki te zostały przedstawione w tabeli III.

Aktywność SOD1 i SOD2 wzrastała w obecności tiuramu w stosunku do kontroli odpowiednio o 80%
i 22%. Natomiast disulfiram nie wpływał na aktywność dysmutaz ponadtlenkowych.
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T a b e l a III
Wpływ tiuramu i disulfiramu na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w komórkach V79

T a b l e III
Effect of thiram and disulfiram on antioxidant enzymes activity in V79 cells

SOD1
(U/mg białka)

SOD2
(U/mg białka)

CAT
(U/mg białka)

GSH-Px
(U/mg białka)

GSH-R
(μmol

NADPH/min./mg białka)

Kontrola
0,470 ± 0,171

n = 10
0,228 ± 0,070

n = 8
100 ± 12

n = 8
0,032 ± 0,006

n = 8
0,038 ± 0,006

n = 9

Tiuram
(150 μmol/dm3)

0,850 ± 0,19**
n = 4

0,279 ± 0,071
n = 6

82 ± 11,5**
n = 6

0,020 ± 0,004*
n = 6

0,074 ± 0,019**
n = 4

Disulfiram
(200 μmol/dm3)

0,467 ± 0,026
n = 4

0,250 ± 0,040
n = 4

173 ± 30***
n = 4

0,026 ± 0,005
n = 5

0,065 ± 0,006***
n = 6

Wyniki są średnią ± SD. Wartość * p < 0,05; ** p < 0,02; *** p < 0,001 obliczono wobec kontroli.

Tiuram o stęż. 150 μmol/dm3 powodował spadek aktywności katalazy o 18% w porównaniu
z kontrolą. Disulfiram o stęż. 200 μmol/dm3 powodował wzrost aktywności katalazy o 73%.

Oba badane związki hamowały aktywność peroksydazy w porównaniu z kontrolą: tiuram o 38%,
a disulfiram 2-krotnie słabiej – o 19%. Ponieważ aktywność GSH-Px jest związana z aktywnością
GSH-R, której rolą jest odtworzenie zredukowanej formy glutationu, zbadano aktywność tego enzymu.
Badane przez nas związki powodowały wyraźny wzrost aktywności GSH-R. Tiuram podwyższał jej
aktywność w porównaniu z kontrolą o 94%, natomiast disulfiram o 71%.

Pomimo, że ditiokarbaminiany są związkami powszechnie występującymi w środowisku człowieka,
to wiedza na temat ich mechanizmu działania jest niepełna. Z piśmiennictwa wiadomo, że tiuram obniża
stężenie zredukowanego glutationu w komórce co prowadzi do indukcji stresu oksydacyjnego.
Towarzyszy temu wzrost peroksydacji lipidów i białek, a także apoptoza (11, 12). W komórkach
poddanych działaniu tiuramu obniża się również poziom białkowych grup tiolowych (PSH) (11).
Toksyczne działanie tiuramu może więc wynikać z utleniania grup -SH obecnych w wielu białkach
ważnych dla funkcjonowania komórki.

Praca jest pierwszym doniesieniem, w którym po raz pierwszy zanalizowano zmiany w komórkowym
stanie redox wywołane obecnością tiuramu lub disulfiramu. Stwierdziliśmy, że disulfiram będący
analogiem tiuramu również wywołuje spadek poziomu białkowych grup tiolowych (PSH), jednak
w warunkach eksperymentalnych nie zaobserwowano jego wpływu na poziom zredukowanego glutatio-
nu (tab. I). Wcześniej stwierdzono, że disulfiram obniża poziom GSH w hepatocytach (28) oraz
w komórkach mózgowych szczura (29).

Jednym z markerów stresu oksydacyjnego w komórce jest nasilona peroksydacja lipidów oraz białek.
Stwierdziliśmy, że disulfiram, podobnie jak tiuram powoduje w komórce peroksydację białek, o czym
świadczy zaobserwowany w pracy wzrost ilości grup karbonylowych (tab. II). Nie zaobserwowaliśmy
wpływu disulfiramu na indukcję peroksydacji lipidów, co miało miejsce w komórkach narażonych na
działanie tiuramu (tab. II). W przypadku tiuramu następował równoczesny spadek aktywności perok-
sydazy glutationowej, która redukuje nadtlenki organiczne, w tym nadtlenki lipidowe. Tak więc brak
peroksydacji lipidów w obecności disulfiramu można tłumaczyć znacznie słabszym hamowaniem
aktywności peroksydazy. Mechanizm hamowania peroksydazy nie jest dokładnie poznany. Być może
tiuram i disufiram mimo podobieństw w budowie chemicznej i obecności wiązania disiarczkowego
w cząsteczce oddziaływają w różny sposób z białkami i enzymami zawierającym grupy SH, w tym
z peroksydazą glutationową (30).

Aktywność peroksydazy jest ściśle związana z aktywnością reduktazy glutationowej. W pracy stwier-
dziliśmy, że tiuram i disulfiram powodowały wyraźny wzrost aktywności reduktazy (tab. III). Równocześ-
nie jedynie w komórkach poddanych działaniu tiuramu zaobserwowaliśmy, że zwiększonej aktywności
reduktazy towarzyszył obniżony poziom zredukowanego glutationu. Disulfiram nie wywoływał zmian
w poziomie GSH. W pracy innych autorów (12) zaobserwowano, że w warunkach długotrwałego
narażenia tiuram powodował spadek poziomu GSH i równocześnie hamował aktywność reduktazy
glutationowej (12). Rozbieżność wyników może być związana z odmiennymi warunkami eksperymentu.

Aktywność katalazy, drugiego obok GSH-Px enzymu katalizującego rozkład H2O2 była obniżona
w obecności tiuramu, podczas gdy disulfiram znacznie ją podwyższał (tab. III). Obniżona aktywność
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CAT może być spowodowana przez jej inaktywację w wyniku działania generowanych WRT. Natomiast
wzrost aktywności katalazy w wyniku działania disulfiramu może sugerować powstawanie dużych ilości
H2O2 w komórce. Wiadomo, że aktywność katalazy jest ściśle skorelowana z obecnością nadtlenku
wodoru w komórce i rośnie wraz ze wzrostem jego stężania. Odmienny efekt działania tiuramu na
katalazę może sugerować, że w wyniku zahamowania jej aktywności wzrasta w komórce poziom H2O2,
co może prowadzić do znacznej peroksydacji lipidów i białek. Efektu peroksydacji lipidów nie
zaobserwowano w obecności disulfiramu.

Disulfiram nie wpływał na aktywność żadnej z form dysmutazy ponadtlenkowej, natomiast tiuram
powodował wzrost aktywności zarówno SOD1 i SOD2, co wskazuje na adaptację komórek do
warunków stresu oksydacyjnego (tab. III). Zaobserwowane różnice w aktywności SOD mogą świadczyć
o tym, że tylko tiuram indukuje w komórce powstawanie znacznych ilości anionorodnika ponadtlen-
kowego.

W pracy stwierdziliśmy, że disulfiram mimo podobieństw w budowie chemicz-
nej do tiuramu, wykazuje w komórce znacznie słabiej zaznaczone właściwości
cytotoksyczne niż tiuram. Jest też zdecydowanie słabszym induktorem stresu
oksydacyjnego w komórce, o czym świadczą przedstawione w pracy zmiany
poziomu peroksydacji lipidów i białek, spadek ilości GSH i grup tiolowych oraz
towarzyszące im zmiany aktywności enzymów cyklu glutationowego redox.

E. G r o s i c k a, H. C z e c z o t, M. S k r z y c k i, M. S z u m i ł o,
M. P o d s i a d, I. R a h d e n-S t a r o ń

EFFECT OF THIRAM AND DISULFIRAM ON REDOX STAGE
IN CHINESE HAMSTER LUNG FIBROBLASTS

S u m m a r y

The study was carried out to understand the role of antioxidant enzymes in thiram’s and disulfiram’s
induced oxidative stress in cultured Chinese hamster lung fibroblasts leading to lipid and protein
peroxidation. The role of catalase (CAT) and enzymes of GSH redox cycle in protection against the
toxicity of both compounds was determined.
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ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKÓW GŁÓWNYCH
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W pracy zaprezentowano aplikację metody analizy czynników głównych do oceny roli
żelaza i manganu w budowie chemicznej kamieni żółciowych. Badano kamienie żółciowe,
pozyskane śródoperacyjnie od 133 pacjentów (93 kobiet i 40 mężczyzn). Zawartość Fe
i Mn oznaczono metodą ICP. W metodzie PCA uwzględniono rodzaj diety, spożywanie
alkoholu, nałóg palenia tytoniu, płeć, miejsca zamieszkania. Zachowanie się żelaza
w kamieniach żółciowych ma charakter zmian wprost proporcjonalnych, natomiast
mangan wykazuje zmiany o charakterze odwrotnie proporcjonalnym.

Hasła kluczowe: kamienie żółciowe, żelazo, mangan, analiza czynników głównych.
Key words: gallstones, iron, manganese, principal components analysis.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania zawartością pierwiast-
ków w próbach biologicznych, w tym również w ludzkich kamieniach żółciowych.
Oczekuje się, że zmiany zawartości pierwiastków w kamieniach żółciowych mogą
być interakcją pomiędzy pirolowymi pigmentami a kationami podczas katabolicz-
nych procesów rozkładu grup hemowych do bilirubiny (1).

W celu uzyskania obrazu występowania poszczególnych współzależności wy-
stępujących w kamieniach żółciowych, zastosowano metodę analizy czynników
głównych (PCA – Principal Components Analysis). Metoda ta pozwala graficznie
i liczbowo zilustrować postrzegane wpływy wybranych parametrów, na poziomy
zawartości żelaza i manganu w kamieniach żółciowych.

W wyniku zastosowania metody PCA, skorelowane zmienne są reprezentowane
przez kolejne czynniki. Każdy czynnik wyjaśnia pewien poziom wariancji, który
określony jest dodatkową wartością własną (2, 3).

MATERIAŁ I METODY

Przedmiotem badań były kamienie żółciowe, pobrane w 1999 r. od 133 pacjentów w tym 93 kobiet
i 40 mężczyzn w wieku od 22 do 83 lat (średnia wieku 52,5 lat). Od każdej z operowanych osób
uzyskano dodatkowe informacje: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, dieta, spożywanie alkoholu i kawy,
nałóg palenia tytoniu, schorzenia współistniejące.

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Ś.A.M. w Katowicach (L.dz.
NN-043-19/98, L.dz. NN-013-75/I/02).
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Kamienie żółciowe myto w wodzie redestylowanej i suszono w temp. 105 ± 1°C, do stałej masy
(± 0,001 g). Homogenizowaną odważkę 0,500 ± 0,001 g zalewano 5 cm3 65% HNO3 (Suprapure Merck).
Po 24 godz. roztwór odparowywano do sucha i ponownie zalewano 3 cm3 65% HNO3 i 2 cm3 70%
HClO4. Zawartość żelaza i manganu w kamieniach żółciowych oznaczono metodą ICP-AES (Induc-
tively Coupled Plasma – Atomic Emission Spektroskopy – atomowa spektroskopia emisyjna z plazmą
wzbudzoną indukcyjnie), za pomocą aparatu Optima 3000 DV (Perkin-Elmer), która była walidowana
w odniesieniu do materiału referencyjnego – SRM 1648.

Precyzja pomiaru dla żelaza i manganu wynosiła 1 – 3%, natomiast wykrywalność tych pierwiastków
wynosiła odpowiednio 0,010 μg Fe/g i 0,013 μg Mn/g.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W wyniku przeprowadzonej analizy czynników głównych stwierdzono, że w obecności złożonego
wpływu czynników, znaczącą rolę w kształtowaniu poziomów stężeń żelaza w kamieniach żółciowych
odgrywa płeć, miejsce zamieszkania, wiek oraz stopień otyłości (tab. I).

T a b e l a I
Współwystępowanie żelaza i manganu z wybranymi czynnikami

T a b l e I
Coexistence of Fe and Mn in relation to specified parameters

Czynniki
Mężczyźni Kobiety Razem

Fe Mn Fe Mn Fe Mn

Płeć – – – – 0,24 –0,25

Wiek 0,49 –0,22 –0,08 –0,18 0,23 –0,30

Miejsce zamieszkania –0,36 0,23 –0,27 –0,14 0,15 –0,07

Wykształcenie –0,20 0,65 –0,27 –0,10 –0,33 0,00

Dieta –0,09 –0,03 –0,08 0,28 –0,06 0,24

Alkohol –0,07 –0,24 –0,21 –0,14 –0,20 –0,11

Papierosy (liczba/dzień) 0,06 0,17 –0,14 –0,19 0,06 –0,20

Kawa (liczba/dzień) 0,02 –0,37 –0,21 0,09 –0,18 0,05

Otyłość 0,30 0,28 0,14 –0,12 0,15 –0,01

Największą rolę w kształtowaniu się zawartości manganu w kamieniach żółciowych odgrywa rodzaj
diety oraz w pewnej mierze spożycie alkoholu, które nie sprzyja odkładaniu się żelaza i manganu
w hydroksyapatytach kamieni żółciowych (tab. I).

We współwystępowaniu manganu w kamieniach żółciowych znaczącą rolę odgrywa obecność
fosforu, arsenu, selenu, bizmutu, wapnia, magnezu, a w pewnej mierze i potasu. Podkreślić należy
antagonistyczny charakter występowania manganu w odniesieniu do wapnia i magnezu oraz fosforu,
przy równoczesnej obecności wprost proporcjonalnych zmian zawartości manganu w funkcji zmian
zawartości bizmutu.

Dostrzeżono znaczący, proporcjonalny wpływ miejsca zamieszkania, rodzaju diety, stopnia otyłości,
zawartości fosforu na zmiany zawartości żelaza w składzie chemicznym kamieni żółciowych (czynnik
główny siódmy).

Zmiany stężenia manganu, które nawiązują do zmian zawartości fosforu (–0,48), wapnia (–0,82) oraz
magnezu (–0,81) mają charakter antagonistyczny w odniesieniu do zawartości żelaza. Z kolei zawartość
bizmutu w złogach kamieni żółciowych zmienia się wprost proporcjonalnie do zmian zawartości
manganu, co także podkreśla wartość czynnika jedenastego (0,47) (czynnik ósmy).

Czynnik jedenasty najbardziej podkreśla odmienną rolę płci (–0,81) oraz zawartości żelaza, cynku
i bizmutu (tab. II).

Charakter zmian zawartości wybranych pierwiastków w złogach kamieni żółciowych jest złożony.
Koniecznym było uwzględnienie aż 11 czynników głównych, które opisywały poziom wariancji zmian
zawartości danego pierwiastka.
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T a b e l a II
Wartość czynników w metodzie PCA – Varimax po rotacji

T a b l e II
Values of parameters in Varimax PCA (Principal Components Analysis) method

Czynniki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Płeć –0,24 –0,36 –0,81

Wiek 0,26 0,20 0,82

Grupy adres. –0,48 –0,52 0,43 –0,13

Wyksz –0,27 –0,36 –0,25 –0,67

Dieta 0,34 –0,38 –0,46 0,53

Alkohol 0,28 –0,25 0,79 0,23

Papierosy –0,77 –0,38 –0,22 –0,32

Kawa 0,26 –0,81 0,23

Otyłość 0,35 0,81 0,22

S –0,86

Si 0,92

Fe 0,21 0,39 0,42 –0,66

Mn 0,21 –0,81 –0,31

P –0,30 –0,23 0,60 –0,48

B 0,82 0,23 0,21

Al 0,43 –0,20 0,52 0,33 0,39

Cd 0,99

Co 0,99

Cr 0,84 –0,32 –0,25

Cu 0,70 –0,21 0,32 0,35

Ni –0,89 0,26

Pb 0,31 0,67 0,33 –0,20

Zn 0,70 –0,48

As 0,47 0,46 0,20 0,20 0,33

Se 0,21 –0,28 0,21 0,76

Hg –0,90 0,20

Be 0,99

Mo 0,99

Ti 0,79 –0,24 0,21 0,20

Sb 0,99 *

Bi 0,32 0,42 0,60 0,47

Ba 0,30 0,84

Sr 0,27 –0,29 0,24 0,80

Li 0,99

Ca 0,38 –0,82

Mg 0,20 –0,81 0,34

Na –0,34 –0,87 –0,21

K –0,39 –0,68 0,21 –0,35

War. wyj. 8,30 3,23 3,50 2,67 2,92 2,27 2,01 3,14 2,34 2,21 2,01

Udział % 21 8 9 7 7 6 5 8 6 6 5
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Złogi kamieni żółciowych opisuje aż 11 czynników głównych od tkanki głowy kości udowej, gdzie
jakościowe różnice można już opisać za pomocą tylko 4 – 5 czynników głównych (4). Potwierdza to
przypuszczenie, że złogi kamieni żółciowych, jako pewien patologiczny „balast”, w sposób odmienny
gromadzą żelazo i mangan wraz z innymi pierwiastkami. Zachowanie się żelaza w złogach kamieni
żółciowych ma charakter zmian wprost proporcjonalnych (0,42 dla czynnika piątego i siódmego),
natomiast mangan, najczęściej wykazuje zmiany o charakterze odwrotnie proporcjonalnym (–0,81 dla
czynnika ósmego oraz –0,31 dla czynnika dziesiątego) (tab. II). Okazuje się, że fizjologiczna rola
określonego pierwiastka w złogach kamieni żółciowych jest odmienna od składu chemicznego kości,
gdzie w wyniku interakcji wapń, magnez i bizmut dyskryminują mangan (4, 5). Analiza roli
pierwiastków o znaczeniu fizjologicznym w odniesieniu do zmian zawartości żelaza i manganu,
w funkcji wieku, podobnie jak w złogach kamieni żółciowych, w porównaniu do zębów i kości,
podkreśla ich odmienną rolę fizjologiczną w danej próbie biologicznej (4, 5, 6).

Pomimo konieczności uwzględnienia aż 11 czynników głównych metoda analizy pozwoliła wskazać,
które pierwiastki i w jakiej kolejności, odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu się składu
chemicznego kamieni żółciowych. Przeprowadzona analiza czynników głównych wykazała, że żelazo
i mangan uczestniczą w zmianie składu chemicznego kamieni żółciowych, w dalszej kolejności po
kadmie, kobalcie, miedzi, berylu, molibdenie, antymonie i licie. Rola manganu zaznaczyła się wysokimi
wartościami w czynniku ósmym, który determinowany jest takimi czynnikami, jak: spożycie alkoholu
i wykształcenie, w kształtowaniu zawartości tego pierwiastka w kamieniach żółciowych.

W interakcjach żelaza z wieloma pierwiastkami w złogach kamieni żółciowych znamienną rolę
odgrywa zawartość cynku i potasu. Antagonistyczny charakter interakcji żelaza w kamieniach żółcio-
wych u mężczyzn, zaznacza się w odniesieniu do kadmu, kobaltu, miedzi, niklu i antymonu, natomiast
wprost proporcjonalne zmiany zawartości manganu w kamieniach żółciowych, obserwowano ze zmianą
zawartości ołowiu, cynku i chromu.

Dla przyszłych badań, ważna jest ostateczna interpretacja roli poszczególnych parametrów oraz
pierwiastków o znaczeniu behawioralnym, uwarunkowanych interpretacją danego czynnika, w ze-
stawieniu z danymi uzyskanymi z tablicy korelacyjnej (tab. II.). Charakterystyczną cechą, było
występowanie w tablicy korelacyjnej innych czynników, opisanych różnymi wartościami dla danego
parametru, czego przykładowo nie obserwowano dla wybranych rodzajów zębów (5, 7).

Ujemne wartości czynnika dla manganu w kamieniach żółciowych, charakteryzujące znaczenie
ilości wypalanych papierosów i spożywanej kawy (r = –0,37 p = 0,02), w zestawieniu z dodatnimi
wartościami dotyczącymi wpływu wykształcenia (r = 0,65 p = 0,001) i dodatnie wartości czynnika
w przypadku żelaza dla wieku (r = 0,49 p = 0,03), otyłości (r = 0,30 p = 0,02), a odwrotnie
proporcjonalne dla miejsca zamieszkania (r = –0,36 p = 0,02), można interpretować, że rola
wymienionych parametrów w zmianach występowania żelaza i manganu w kamieniach żółciowych jest
złożona (tab. II). Ujemne wartości współczynników korelacji świadczą, że ten parametr nie posiada
cechy silnej determinanty.

W podsumowaniu, można stwierdzić, że żelazo jest ważnym pierwiastkiem w składzie chemicznym
kamieni żółciowych, co podkreślają czynniki: drugi, trzeci, piąty, siódmy, uzyskane metodą PCA,
natomiast odmienną rolę manganu, w przeciwieństwie do żelaza, w składzie mineralnym kamieni
żółciowych podkreślają czynniki: pierwszy i ósmy. Prezentowane wyniki uzasadniają pogląd, że
kamienie żółciowe mogą być próbą biologiczną obrazującą narażenie środowiskowe i zawodowe,
miedzy innymi na mangan oraz żelazo.

WNIOSKI

1. Rolę żelaza i manganu w odniesieniu do pozostałych badanych 28 pierwiast-
ków, opisują czynniki: siódmy i ósmy, co sprawia, że znaczenie fizjologiczne tych
pierwiastków w strukturze mineralnej złogów kamieni żółciowych jest mniejsze.

2. Analiza czynników głównych wykazała odmienną rolę żelaza i manganu
w strukturze mineralnej złogów kamieni żółciowych i należy oczekiwać, że im
„starszy” kamień, tym zawartość żelaza będzie większa w porównaniu do manganu,
którego obejmują procesy dyskryminacyjne ze strony wapnia, magnezu oraz
bizmutu.
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PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS USED TO ESTIMATE THE ROLE
OF IRON AND MANGANESE IN THE CHEMICAL STRUCTURE OF GALLSTONES

S u m m a r y

Application of Principal Components Analysis (PCA) to estimate the role of Fe and Mn in chemical
structure of gallstones is reported. Gallstones obtained by surgery from 133 patients (93 women and 40
men) were tested. The content of lead and calcium was determined using inductively coupled plasma
atomic emission spectrometry (ICP-AES). In the PCA method, sex, diet, place of living, alcohol
drinking, smoking were accounted for. The behaviour of Fe in gallstones is characterized by directly
proportional changes, while that ol Mn is associated with inversely proportional changes.
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WYODRĘBNIANIE I WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA
ENZYMÓW CELULOLITYCZNYCH Z ŁUSKWIAKA NASTROSZONEGO

– PHOLIOTA SQUARROSA (MULL.: FR.) KUMMER*)
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Przeprowadzono wstępną charakterystykę wyodrębnionych z łuskwiaka nastroszonego
enzymów celulolitycznych za pomocą sączenia molekularnego na kolumnach wypeł-
nionych żelem poliakryloamidowym (Bio-Gel P-60) i dekstranowym (Sephadex G-75).

Hasła kluczowe: grzyby dzikorosnące, łuskwiak nastroszony, enzymy celulolitycz-
ne, chromatografia kolumnowa.

Key words: wild-growing mushrooms, Pholiota squarrosa, cellulolytic enzymes,
column chromatography.

Grzyby towarzyszą człowiekowi w życiu codziennym. Bez nich wiele procesów
w przyrodzie i przemyśle byłoby niemożliwych, a z drugiej strony są sprawcami
poważnych chorób roślin i zwierząt. Tworzą olbrzymi świat mikro- i makroskopij-
nych organizmów, w którym są zarówno przyjaciółmi, jak i wrogami człowieka (1,
2, 3).

Ogrom i różnorodność gatunków jest zdumiewająca, a zwłaszcza grzybów
dzikorosnących. Występują na łąkach i w lasach, a głównym komponentem
podłoża na którym rosną jest lignoceluloza. Należy podkreślić, że grzyby mogą
przekształcać ogromne ilości lignocelulozowej masy, regenerując i chroniąc środo-
wisko naturalne nie pozostawiając przy tym odpadów.

Liczna grupa saprofitycznych grzybów dzikorosnących rozkłada drewno prowa-
dząc do jego zgnilizny. Wynika to z budowy ich strzępek, które ułatwiają im
penetrację w głąb ściany komórkowej drewna.

Zależnie od przyjętych kryteriów, zgnilizny drewna dzieli się na: wczesne
i późne (mursz twardy i miękki), bielu i twardzieli, brunatne i białe; drewna, gałęzi,
pni, korzeni i pniaków. Grzyby niszczące drewno należą przeważnie do klasy
obłoczniaków (Hymenomycetes), część z nich nazywa się zwyczajowo hubami. Do
pospolitych saprofitów rozkładających drewno iglaste należą np.: niszczyk jodłowy
(Trichaptum abietinum), twardziak łuskowaty (Lentinus lepideus). Natomiast na
martwym drewnie gatunków liściastych występują liczne wrośniaki (Trametes)
oraz niektóre żagwie (Polyporus) (4, 5, 6).

*) Praca finansowana z prac własnych 502-13-407.
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Grzyby rosnące na martwym drewnie produkują specyficzne enzymy, katalizują-
ce rozkład zarówno celulozy, hemicelulozy, ligniny, jak i innych substancji
znajdujących się w tym materiale. Wytworzone enzymy dyfundują przez ścianę
komórkową grzyba do podłoża wzrostu i tam spełniają swoją funkcję biologiczną.
Ze względu na sposób oddziaływania grzybów na poszczególne składniki drewna
podzielono je na trzy grupy – grzyby: miękkiej, brunatnej oraz białej zgnilizny
drewna. Do grzybów białej zgnilizny drewna, które rozkładają wszystkie główne
jego składniki tj. celulozę, hemicelulozę i ligniny należy m.in. łuskwiak na-
stroszony (Pholiota squarrosa) (7 – 16).

Celem pracy było wyodrębnienie enzymów celulolitycznych z łuskwiaka na-
stroszonego (Pholiota squarrosa) i ich charakterystyka za pomocą sączenia
molekularnego na dwóch typach żeli: poliakryloamidowym Bio-Gel P-60 i dekst-
ranowym Sephadex G-75.

MATERIAŁ I METODY

Na podstawie wcześniej opublikowanych danych (17) enzymy celulolityczne wyodrębniono z łusk-
wiaka nastroszonego, który wykazywał najwyższą aktywność. Wyodrębnianie osadu enzymatycznego
wykonano wg schematu (ryc. 1).

10 g suszu grzybowego + 100 cm3 buforowego roztworu octanowego o pH = 4,6

↓
wytrząsanie 60 min.

↓
wirowanie 20 min. 9 000 obr./min.

↓ ↓
supernatant I osad I + bufor → wytrząsanie

+ ↓
supernatant II ← wirowanie 20 min.

+ ↓
aceton oziębiony –40°C osad II odrzucano

↓
wirowanie 15 min. 3 000 obr./min. → osad III liofilizacja

↓
supernatant III

↓
aceton oziębiony –40°C

↓
wirowanie 15 min. 3 000 obr./min. → osad IV liofilizacja

↓
supernatant IV odrzucano

Ryc. 1. Przebieg wyodrębniania enzymów celulolitycznych.

Fig. 1. The process of cellulytic enzyme isolation.

W otrzymanym proszku enzymatycznym oznaczano aktywność celulolityczną za pomocą metody
Somogyi-Nelsona (18, 19) i zawartość azotu ogólnego za pomocą metody Kiejdahla (20). Wyniki
podano w tab. I.

Rozdział frakcji białkowych osadu enzymatycznego otrzymanego z suszu łuskwiaka nastroszonego
przeprowadzono na żelu poliakryloamidowym Bio-Gel P-60 (zakres frakcjonowania 3000 – 60000) oraz
na żelu dekstranowym Sephadex G-75 (zakres frakcjonowania 3000 – 80000). Stosowano dwie kolumny
szklane o śr. 1,7 cm, wys. słupa żelowego 80 cm. Kalibrację kolumn przeprowadzono za pomocą: Blue
Dextranu, albuminy wołowej, chymotrypsyny, mioglobiny, bacytracyny i cytochromu C.

Rozpuszczony w buforowym roztworze octanowym osad enzymatyczny nanoszono na wcześniej
wykalibrowane kolumny. Elucję prowadzono buforowym roztworem octanowym o pH 4,6; zbierano
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frakcje o obj. 5 cm3 za pomocą kolektora frakcji Spektra-Chrom CF-1. W celu wyznaczenia długości
fali, przy której białka wykazują max. absorbancji wykreślano widma wybranych frakcji białkowych
w zakresie dł. fal λ = 200 – 400 nm. Zawartość białka w poszczególnych frakcjach oznaczano
spektrofotometrycznie przy dł. fali 250 i 280 nm.

T a b e l a I
Aktywność enzymów celulolitycznych i zawartość azotu ogólnego na poszczególnych etapach

wyodrębniania osadu enzymatycznego

T a b l e I
Cellulolytic activity and permanent nitrogen content

Etap wyodrębniania
osadu enzymatycznego

Średnia aktywność celulolityczna
mg glukozy/g s.m. grzyba/min.

Średnia zawartość azotu ogólnego
g/100 g s.m.

Łuskwiak nastroszony (susz) 0,62 3,36
(100,0%)

Supernatant I 0,81 0,74
(22,0%)

Supernatant II 0,77 0,37
(11,0%)

Osad enzymatyczny 0,15 0,33
(9,8%)

OMÓWIENIE WYNIKÓW

W badanym suszu łuskwiaka nastroszonego oznaczono zawartość wilgoci, która wynosiła 7,68%;
azotu ogólnego – 3,36 g/100 g s.m. oraz aktywność enzymów celulolitycznych – 0,62 mg glukozy/g s.m.
grzyba/min. W procesie wyodrębniania enzymów celulolitycznych z suszu badanego grzyba uzyskano
supernatant I, w którym zawartość azotu ogólnego wynosiła 0,74 g/100 g s.m. (co stanowiło 22% azotu
ogólnego) oraz supernatant II, w którym oznaczono 0,37 g/100 g s.m. azotu ogólnego. W otrzymanym
osadzie enzymatycznym oznaczono zawartość azotu ogólnego – 0,33 g/100 g s.m., co stanowi zaledwie
9,8% azotu ogólnego; oraz aktywność enzymów celulolitycznych 0,15 mg glukozy/g s.m. grzyba/min.,
która stanowi 24% aktywności początkowej (tab. I).

Ryc. 2. Rozdział osadu enzymatycznego na kolumnie wypełnionej Bio-Gelem P-60.

Fig. 2. Separation of the enzymatic sediment on the P-60 Bio-Gel column.
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Ryc. 3. Rozdział osadu enzymatycznego na kolumnie wypełnionej żelem dekstranowym Sephadex G-75.

Fig. 3. Separation of the enzymatic sediment on the G-75 Sephadex column.

Wyodrębniony proszek enzymatyczny scharakteryzowano za pomocą sączenia molekularnego na
kolumnach wypełnionych żelem poliakrylamidowym Bio-Gel P-60 i dekstranowym Sephadex G-75. Nie
zaobserwowano różnic w rozdziałach chromatograficznych zliofilizowanego osadu enzymatycznego na
kolumnach wypełnionych tymi żelami (ryc. 2 i 3).

Białka występujące w osadzie enzymatycznym rozdzieliły się na dwie główne grupy w zależności od
mas cząsteczkowych. Pierwszą grupę stanowiły białka o najwyższej masie cząsteczkowej porównywal-
nej do masy cząsteczkowej Blue Dextranu (2 000 000), odpowiadające frakcjom 9 i 10. Do drugiej grupy
należały białka o najniższej masie cząsteczkowej (frakcje 26, 27, 28, 29), które są najbardziej zbliżone
do masy cząsteczkowej bacytracyny – 1470.

Widma frakcji białkowych osadu enzymatrycznego po rozdziale na kolumnach wypełnionych
Bio-Gelem P-60 i żelem Sephadex G-75 przedstawiono na ryc. 4 i 5.

Ryc. 4. Widma frakcji białkowych osadu enzymatycznego po rozdziale
na kolumnie wypełnionej Bio-Gelem P-60.

Fig. 4. Spectra of the protein fractions of the enzymatic sediment after separation
on the P-60 Bio-Gel column.

400 Nr 4J. Florczak, A. Wędzisz



Ryc. 5. Widma frakcji białkowych osadu enzymatycznego po rozdziale na kolumnie
wypełnionej żelem dekstranowym Sephadex G-75.

Fig. 5. Spectra of the protein fractions of the enzymatic sediment after separation
on the G-75 Sephadex column.

Rozdziały białek osadu enzymatycznego na żelu poliakryloamidowym Bio-Gel
P-60 i dekstranowym Sephadex G-75 pozwalają stwierdzić, że:
– białka te nie są jednorodne i rozdzielają się na frakcje o różnej masie

cząsteczkowej;
– obok najliczniej występującej frakcji białek niskocząsteczkowych zauważalna

jest również obecność frakcji białek wysokocząsteczkowych.

J. F l o r c z a k, A. W ę d z i s z

ISOLATION OF CELLULOLYTIC ENZYMES
FROM PHOLIOTA SQUARROSA (MULL.: FR.) KUMMER

S u m m a r y

The cellulolytic activity was assessed by the Somogyi-Nelson method and total nitrogen was
determined in dried Pholiota squarrosa mushrooms. Enzymatic sediments showing a cellulolytic activity
were obtained by precipitation with acetone cooled down to – 40°C.

The isolated cellulolytic enzymes were pre-characterised by molecular gel filtration on columns filled
with polyacryloamide (Bio-Gel P-60) or dextran (Sephadex G-75) gel. Spectra of the protein fractions of
the enzymatic sediment after the separation were obtained.
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REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC
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pracy, nazwa katedry (zakładu), pierwsza litera imienia i nazwisko kierownika zakładu; krótkie
streszczenie w języku artykułu tzw. „jaskółka”, hasła kluczowe (4-6) w j. polskim i angielskim; układ
prac powinien w zasadzie składać się z czterech części: 1) krótkiego wstępu, 2) części doświadczalnej,
3) wyników, 4) wniosków.

4. Do pracy powinno być dołączone na oddzielnych arkuszach streszczenie w języku polskim oraz
jego tłumaczenie na język angielski (po 3 egz.). Układ streszczenia powinien być następujący: pierwsza
litera imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, streszczenie, treść.

5. Wykaz piśmiennictwa powinien być napisany na oddzielnej stronie, ułożony chronologicznie
z tekstem pracy i zblokowany po 10 pozycji. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: liczbę
porządkową, nazwisko(a) autora(ów) z inicjałami imion, dwukropek, tytuł cytowanego artykułu,
przecinek, nazwę czasopisma w skrócie stosowanym w piśmiennictwie, przecinek, rok wydania, średnik,
tom, ew. numer zeszytu w nawiasie – gdy nie ma ciągłości numeracji stron w tomie – dwukropek,
pierwszą i ostatnią stronę artykułu, kropka, kreska. W przypadku cytowania pozycji książkowych należy
podać: liczbę porządkową, nazwisko(a) z inicjałami imion autora(ów), tytuł opracowania (książki),
nazwisko(a) z inicjałami wydawcy (edytora), nazwę i miejsce wydawnictwa, rok wydania, średnik, tom,
dwukropek, pierwszą i ostatnią stronę artykułu bądź rozdziału, kropka, kreska. W wykazie piśmiennict-
wa nie należy umieszczać pozycji referatowych, a jedynie doniesienia oryginalne, z których autor
istotnie korzystał w toku wydrukowanej pracy. Liczba cytowanych pozycji nie może przekraczać
w oryginalnej pracy naukowej 30, w publikacjach poglądowych 40, w doniesieniach 12.

6. W maszynopisie listu do redakcji obowiązuje kolejność tekstu: tytuł, treść doniesienia, imię
i nazwisko autora, nazwa i adres placówki naukowej. Listy do redakcji mogą być nadsyłane w języku
angielskim.

7. W maszynopisie notatki laboratoryjnej obowiązują zasady ustalone w p. 2, 3 i 5 niniejszego
regulaminu z tym, że nie należy umieszczać tzw. „jaskółki”.

8. Ryciny, wzory, itp. dołączone oddzielnie do prac, listów do redakcji i notatek laboratoryjnych
powinny być wykonane starannie, czarnym tuszem, na oddzielnych kartkach kalki technicznej lub na
odbitce na błyszczącym papierze fotograficznym w wymiarze przyszłej reprodukcji. Każda rycina itp.
powinna być na odwrocie zaopatrzona w kolejny numer, oznaczenie: góra-dół, nazwisko autora i tytuł
pracy. W maszynopisie musi być zaznaczone miejsce, gdzie rycina itp. ma się znajdować. Poza tym
należy załączyć na oddzielnym arkuszu treść podpisów do poszczególnych rycin. Ryciny należy
oznaczyć liczbami arabskimi, a tabele – rzymskimi. Każda tabela powinna być napisana maszynowo na
oddzielnej kartce. Do maszynopisu należy dołączyć (na oddzielnej kartce) przetłumaczone na język
angielski podpisy pod ryciny i nagłówki tabel.

9. Za prace ogłaszane w kwartalniku Autor nie otrzymuje honorarium, natomiast otrzyma odbitki.
Fakt nadesłania tekstów jest równoznaczny z wyrażeniem zgody Autora (Autorów) na nieodpłatne
przeniesienie na rzecz Wydawcy całości majątkowych praw autorskich przysługujących zgodnie
z postanowieniami obowiązującego Prawa Autorskiego.

10. Rękopisy nadesłane niezgodnie z wymogami regulaminu będą odsyłane autorom.
11. Korektę podczas druku wykonuje redakcja na podstawie maszynopisu pracy zakwalifikowanej

do druku w układzie uwzględniającym uwagi recenzenta i opracowanie redakcji, zaakceptowanym przez
autorów.

12. Prace będą drukowane równomiernie w obydwu działach w kolejności ich napływu do redakcji.
Jeśli praca była referowana na posiedzeniach naukowych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, co
powinno być poświadczone przez przewodniczącego Zarządu Sekcji, należy to zaznaczyć odnośnikiem
na dole pierwszej strony maszynopisu; prace te, jak również prace będące podstawą przyznawania stopni
naukowych będą miały pierwszeństwo druku.
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M. A. S ł o w i ń s k a, L. W ą d o ł o w s k a: Spożycie witamin antyoksydacyjnych a śmiertelność
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J. F l o r c z a k, A. W ę d z i s z: Isolation of cellulolytic enzymes from Pholiota squarrosa
(Mull.: Fr.) Kummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397


