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Zanieczyszczenie żywności drobnoustrojami chorobotwórczymi powoduja˛cymi zatrucia pokarmowe
stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. Grupe˛ najbardziej narażona˛ stanowia˛ małe dzieci, kobiety
w cia˛ży, osoby starsze, osoby z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności, szczególnie pacjenci
po przeszczepach. Na szerzenie sie˛ zatruć pokarmowych duży wpływ ma sposób przygotowania potraw,
ich przechowywanie i transport. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia zależa˛ również od jakości użytych
surowców, wody, opakowań, czystości sprze˛tu, aparatury, higieny pomieszczeń i higieny osobistej, jak
też skuteczności procesów mycia i dezynfekcji urza˛dzeń. Wszystkie te czynniki wpływaja˛ bezpośrednio
na namnożenie drobnoustrojów. W Polsce za ognisko zbiorowego zatrucia pokarmowego uważano do
lipca 2004 r. zachorowanie czterech lub wie˛cej osób po spożyciu tej samej żywności lub wody (1).
W zwia˛zku 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 odzwierze˛cych i odzwierze˛cych czynników chorobotwórczych oraz zawarta˛ w niej definicja˛ ogniska zatrucia/zakażenia
pokarmowego obje˛to obowia˛zkiem zgłaszania i opracowywania wszystkich ognisk spełniaja˛cych
kryteria przyje˛te w w/w dyrektywie. Oznaczało to w praktyce konieczność rejestrowania od lipca 2004 r.
jako ogniska zbiorowego zatrucia/zakażenia pokarmowego dwóch lub wie˛cej przypadków zachorowań
ludzi na te˛ sama˛ chorobe˛ i/lub zakażenia osób tym samym czynnikiem w sytuacji, gdy przypadki te sa˛
powia˛zane jednym źródłem pokarmu lub istnieje prawdopodobieństwo takiego zwia˛zku. Umożliwiło to
dostosowanie sprawowanego przez Państwowa˛ Inspekcje˛ Sanitarna˛ nadzoru epidemiologicznego do
wymogów prawa Unii Europejskiej (2). Opracowaniem ognisk zbiorowych zachorowań zajmuja˛ sie˛
nadal pracownicy działów epidemiologicznych oraz żywności i żywienia stacji sanitarno-epidemiologicznej. 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 wzgle˛du na to czy objawia sie˛ tylko
biegunka˛ i/lub wymiotami, lub wyste˛puja˛ również objawy nie zwia˛zane z przewodem pokarmowym np.:
ze strony układu nerwowego. Dotyczy to również naste˛pstw zatrucia chemikaliami, zwia˛zkami
produkowanymi przez niektóre ryby, z wyła˛czeniem alergii i nietolerancji pokarmowej (3).
Pod poje˛ciem „bakteryjne zatrucia pokarmowe” rozumie sie˛ niejednorodne pod wzgle˛dem etiologicznym i klinicznym ostre schorzenia o objawach żoła˛dkowo-jelitowych, które wywołane sa˛ spożyciem
artykułów żywnościowych, zanieczyszczonych drobnoustrojami lub wytworzonymi przez nie toksynami, 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 żoła˛dkowego,
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 moga˛ce
powodować zatrucia pokarmowe posiadaja˛ zdolność do przeżywania w szerokim zakresie temp. od 5°C,
nawet do 100°C.
Pałeczki Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella agonae posiadaja˛ zdolność do
namnażania sie˛ w przedziale temp. 5°C – 46°C. Magazynowanie zakażonej żywności w temp. – 20°C
powoduje śmierć tylko cze˛ści komórek bakteryjnych. Te komórki, które przetrwały ba˛dź zostały
uszkodzone tylko cze˛ściowo zachowuja˛ swoje właściwości chorobotwórcze. Sprzyjaja˛ce warunki
środowiskowe stwarza oboje˛tny odczyn pH (przy wartości pH poniżej 4,5 i powyżej 9,0 komórki
obumieraja˛). W produktach suchych moga˛ one przetrwać w stanie anabiozy nawet przez kilka miesie˛cy
(1, 6).
Pałeczki z rodzaju Shigella w środowisku zewne˛trznym gina˛ w temp. 56°C w cia˛gu 30 min. sa˛
wrażliwe na wysychanie. Bakterie te dobrze rosna˛ w temp. 5 – 50°C (1, 6).
Toksyna botulinowa, jest wytwarzana przez laseczki Clostridium botulinum. Rozróżnia sie˛ siedem
typów toksyn A-G, z czego 4 typy sa˛ chorobotwórcze dla człowieka: typ A, B, E i F. Toksyna jest
produkowana w nieprawidłowo przetwarzanej, konserwowanej, lekko kwaśnej i słabo solonej żywności
przetrzymywanej poza urza˛dzeniami chłodniczymi, szczególnie w hermetycznych opakowaniach.
Toksyny sa˛ oporne na działanie kwasów, w tym kwasu solnego w soku żoła˛dkowym oraz niskich
temperatur. Sa˛ termolabilne i ulegaja˛ 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 pie˛ciominutowego 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. Górna˛ granica˛ rozwoju jest pH 8,5, a najniższa˛ pH 5,0. Jest
ona wrażliwa na niskie temperatury i zamrażanie. Przetrwalniki wykazuja˛ znaczna˛ ciepłooporność, tj.
przeżywaja˛ ogrzewanie w temp. 100°C przez 1 – 1,5 godz. (1, 6).
Pałeczki Campylobacter sp. rosna˛ w temp. 37 – 45°C. Sa˛ wrażliwe na pasteryzacje˛, niskie pH,
zamrażanie i działanie kwasu żoła˛dkowego (2, 10). Toksyny biegunkowa i wymiotna Bacillus cereus
syntetyzowana jest przez komórki wegetatywne kiełkuja˛ce z przetrwalników (1, 6).
Enterotoksyny Staphylococcus aureus sa˛ tworzone w szerokim zakresie temperatur (10 – 45°C) i pH
powyżej 5. Nie ulegaja˛ inaktywacji w soku żoła˛dkowym. Enterotoksyny gronkowcowe sa˛ superantygenami (7). Do zanieczyszczenia żywności dochodzi poprzez ludzi maja˛cych bezpośrednia˛ lub
pośrednia˛ styczność z żywnościa˛. Wytworzone enterotoksyny działaja˛ na odcinku żoła˛dkowo-jelitowym
przewodu pokarmowego. Sa˛ one jednak odporne na działanie enzymów trawiennych. Dla człowieka
chorobotwórcze sa˛ naste˛puja˛ce 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 odznaczaja˛ sie˛ wysoka˛ tolerancja˛ 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 rosna˛ w temp. 22 – 29°C i pH 4,6 – 9,0, moga˛ sie˛ też namnażać
w temp. 4°C i wytwarzać ciepło stała˛ enterotoksyne˛. Bakterie te przeżywaja˛ w produktach mrożonych,
zabija je natomiast proces pasteryzacji (7).
Przecinkowce Vibrio parahaemolyticus rozwijaja˛ sie˛ w szerokim zakresie temp. 4 – 40°C i pH mie˛dzy
5 a 11. Gina˛ w wysokiej temp. (60°C w cia˛gu 15 min.) i w warunkach suszy w słonej wodzie (1, 6).
Pałeczki Listeria monocytogenes rosna˛ w szerokim zakresie temperatur 0 – 45°C i pH 5,0 – 9,0.
W żywności przechowywanej w warunkach chłodniczych zachowuja˛ bardzo długa˛ żywotność, a nawet
sie˛ namnażaja˛ (1, 6).
Francisella tularensis może długo przeżywać w zamrożonym mie˛sie, nawet 1 – 3 lata (8).
Erysipelothrix rhusiopathiae dobrze znosi zmiany warunków środowiska. W wysuszonym, gnija˛cym,
a także nasolonym, uwe˛dzonym czy zapeklowanym mie˛sie drobnoustroje te pozostaja˛ wirulentne do 170
dni (8).
Skład chemiczny żywności stwarza ogólnie dobre warunki do wzrostu i rozmnażania drobnoustrojów.
Tylko nieliczne produkty sa˛ w stanie przetrwać przez dłuższy okres czasu bez rozkładu przez bakterie.
Stosowane różnorodne metody, które pozwalaja˛ na zachowanie wartości odżywczych, a także przed
drobnoustrojami patogennymi, które moga˛ znajdować sie˛ w pożywieniu w sposób naturalny lub może
dojść do zakażenia w trakcie obróbki żywności (9). Do metod tych zaliczamy (4, 10): pasteryzacje˛,
procedure˛ UHT, tyndalizacje˛, sterylizacje˛ cieplna˛, chłodzenie, odwadnianie, promieniowanie jonizuja˛ce,
zakwaszanie, solenie, peklowanie, stosowanie warunków beztlenowych (np.: dwutlenek we˛gla, azot) lub
stosowanie środków ochronnych, np.: kwas benzoesowy, bezwodnik kwasu siarkowego, pirosiarczyn,
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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
przyrza˛dzania 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 kontrole˛ weterynaryjna˛ zwierza˛t rzeźnych, mie˛sa oraz paszy dla zwierza˛t. Regularne
przeprowadzanie dezynsekcji i deratyzacji eliminuje gryzonie i muchy. Zatrucia pokarmowe wywoływane przez takie drobnoustroje, jak: Listeria monocytogenes, Campylobacter sp., Salmonella sp., Yersinia
sp., Leptospira sp., Brucella sp. czy Mycobacterium bovis to choroby odzwierze˛ce (14, 15) czyli
zoonozy – choroby zakaźne przekazywane przez zwierze˛ta populacji ludzkiej. W wie˛kszości przypadków chorzy zakażaja˛ sie˛ przez żywność, ale możliwe jest także zakażenie przez kontakt z odchodami
zwierze˛cymi oraz przez wode˛ zanieczyszczona˛ w/w odchodami (14).
Właściwie dobrana technologia uboju zwierza˛t niedopuszcza do skażenia mie˛sa zwierze˛ca˛ flora˛
kałowa˛, co może nasta˛pić np.: na skutek mechanicznego, maszynowego cie˛cia tuszek różnej wielkości.
Ponadto, w pomieszczeniach produkcyjnych powinien być zakaz palenia tytoniu, ze wzgle˛du na
możliwość przypadkowej kontaminacji jamy ustnej drobnoustrojami chorobotwórczymi wyste˛puja˛cymi
na nie umytych re˛kach pracowników (1, 3, 11, 12, 13, 16).
Pracownicy zajmuja˛cy sie˛ obróbka˛ mie˛sa powinni pamie˛tać 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 odsunie˛te od
wykonywanych zaje˛ć, aby nie dopuścić do kontaminacji szczepem gronkowca złocistego, np.: lodów.
Spożycie takiego produktu zawieraja˛cego enterotoksyne˛ wyprodukowana˛ przez gronkowca, mogłoby
spowodować zatrucie pokarmowe. Wszyscy pracownicy rzeźni, masarni, czy kuchni powinni przestrzegać podstawowe zasady higieny, szczególnie myć re˛ce po wyjściu z toalety, a także pamie˛tać, aby
nie dotykać żywności bezpośrednio dłonia˛ (1, 3, 11, 12, 13, 16).
W zwia˛zku z Rozporza˛dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (17) w sprawie wymagań
higieniczno-sanitarnych w zakładach produkcyjnych lub wprowadzaja˛cych do obrotu środki spożywcze
(18) pracownicy wyżej wymienionych instytucji powinni przejść szkolenie zakończone egzaminem (18).
Na namnażanie sie˛ drobnoustrojów ma wpływ nieprawidłowy proces obróbki termicznej, kilkukrotne
podgrzewanie gotowej potrawy, bez doprowadzania do wrzenia. Spożywanie potrawy przygotowanej
w dniu poprzedzaja˛cym spożycie lub wcześniej lub przechowywanej w temperaturze pokojowej przez
kilka godzin sprzyja namnożeniu sie˛ bakterii. Do przechowywania produktów spożywczych należy
korzystać z czystych pojemników przeznaczonych do kontaktu z żywnościa˛; do wycierania naczyń
używać czystych ściereczek lub pozostawiać naczynia do samoistnego wyschnie˛cia; dokładnie myć
deske˛ do krojenia mie˛sa. Do lodówki należy wkładać tylko pokarmy ostudzone, segregować żywność
na: surowa˛ i gotowana˛, do oddzielnych pojemników oraz dbać, by lodówka nie była przeładowana, gdyż
potrzebne jest miejsce do kra˛żenia chłodnego powietrza. Kilkukrotne zamrażanie i rozmrażanie sprzyja
namnażaniu sie˛ mikroorganizmów. Ważne, by przed konsumpcja˛, sprawdzać date˛ przydatności do
spożycia umieszczona˛ na opakowaniach artykułów spożywczych transport w niewłaściwych warunkach
higienicznych (np.: na skutek awarii chłodni podczas transportu może dojść do namnożenia sie˛ bakterii
do liczby CFU przekraczaja˛cej dawke˛ infekcyjna˛) (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 sie˛ bakterii do liczby
CFU przekraczaja˛cej dawke˛ infekcyjna˛ (1, 3, 11, 12, 13, 16).
Źródłem kontaminacji artykułów spożywczych przez drobnoustroje powoduja˛ce zatrucie pokarmowe
może być woda. Zanieczyszczenie zbiornika wodnego fekaliami z rzeźni, czy szamba jest szczególnie
niebezpieczne. Aby unikna˛ć choroby należy pić tylko przegotowana˛ lub butelkowana˛ wode˛ i używać jej
do przygotowania posiłków, a gdy nie znamy jej pochodzenia zagotować, przefiltrować lub zdezynfekować ja˛. Woda butelkowana powinna mieć nienaruszony kapsel. Nie należy dodawać do napojów
kostek lodu, gdy nie wiemy ska˛d czerpano wode˛ do przygotowania ich. Nie stosować do płukania ust,
np.: po umyciu ze˛bów 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 bieża˛ca˛ woda˛. W dniu zakupu należy spożyć jeżyny, fasolke˛, sałate˛, grzyby, groszek
zielony, maliny, szpinak, truskawki, kukurydze˛, dojrzałego ananasa oraz świeże ryby. Jeden dzień
można przechowywać w lodówce surowe mie˛so; dwa – trzy dni – szparagi, brukselke˛, kalafior, seler,
cukinie˛, karczochy, dojrzałe brzoskwinie, gruszki, śliwki, melon, niepasteryzowane mleko. Do 4 dni
można przechowywać kapuste˛, marchew, pory, pietruszke˛, papryke˛, pasternak, szczypior, czy pomidory.
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Natomiast tydzień w chłodnym pomieszczeniu, ciemnym miejscu – buraki, cebule˛, ziemniaki, sery, jaja,
cytryny, jabłka, banany, grejpfruty, pomarańcze, niedojrzałe brzoskwinie, gruszki, śliwki, ananas (19).
Profilaktyka zatruć pokarmowych polega, ponadto na unikaniu spożywania zimnych pokarmów
sporza˛dzonych na bazie surowych produktów, gotowaniu niepasteryzowanego, surowego mleka przed
konsumpcja˛. Należy unikać spożywania produktów zawieraja˛cych surowe jaja (żółtka) – lody, kremy,
ciastka, torty, szczególnie latem. Jeżeli przygotowywany do spożycia na surowo produkt powinien
zawierać surowe żółtko, należy jaja przemywać pod gora˛ca˛ lub nawet wrza˛ca˛ woda˛, aby unikna˛ć
kontaminacji pałeczkami z rodzaju Salmonella moga˛cymi wyste˛pować 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 sie˛: obecność bakterii z grupy coli (powinny być
nieobecne w 0,001 g grzybów suszonych, 0,01 g we˛dlin, w 0,1 g przetworów rybnych marynowanych,
w 1 g konserw mie˛snych pasteryzowanych i sterylizowanych, niedopuszczalne w 0,001 cm3 maślanki,
w 0,01 cm3 jogurtu i kefiru, w 1 cm3 konserw warzywnych w zalewie); liczbe˛ tlenowych bakterii
przetrwalnikuja˛cych, których może być nie wie˛cej niż 5 CFU w 1 cm3 dla grzybów marynowanych,
natomiast powinny być nieobecne w 0,001 g grzybów suszonych, w 0,01 g we˛dlin, 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 we˛dlinach, w konserwach mie˛snych pasteryzowanych, sterylizowanych i przetworach
rybnych marynowanych). Ponadto, w konserwach mie˛snych pasteryzowanych (powinno być brak
wyste˛powania Staphylococcus aureus w 0,1 g oraz pałeczek z rodzaju Salmonella w 25 g); w konserwach mie˛snych sterylizowanych (brak wyste˛powania S. aureus w 1 g); w konserwach rybnych
marynowanych (brak wyste˛powania 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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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 rozpatrywany z mikrobiologicznego punktu widzenia.
Zakup tych artykułów na bazarach, czy bezpośrednio z samochodów, ze wzgle˛du na niższy niż
w sklepach koszt, gdy brak jest warunków chłodniczych i gdy sprzedawcy podaja˛ i pakuja˛ towar re˛kami,
którymi dotykaja˛ banknotów lub monet, niewa˛tpliwie niesie ryzyko zatrucia pokarmowego (np.:
Salmonella, Shigella, Listeria). Ze wzgle˛du na pogarszaja˛ca˛ sie˛ sytuacje˛ ekonomiczna˛, wiele osób
kupuje towary, biora˛c pod uwage˛ 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 pochodza˛ce od chorej krowy lub posiadaja˛cej zakażone
wymiona, lub pochodza˛ce z udoju przeprowadzonego w niehigienicznych warunkach (brudny pojemnik,
brudne re˛ce, zakażone zranione miejsce na re˛ce), mleko przechowywane w nieprawidłowych chłodniczych warunkach może stać sie˛ przyczyna˛ zatrucia (1).
Warzywa i owoce powinny zostać umyte i wytarte w sucha˛ czysta˛ ściereczke˛ zanim zostana˛ użyte do
surówek lub do bezpośredniej konsumpcji. Bywa, że warzywa i owoce sa˛ zanieczyszczone flora˛ kałowa˛,
lub w przypadku owoców leśnych, moczem zwierza˛t zakażonych bakteriami z rodzaju Leptospira.
W tab. I i II przedstawiono dane pochodza˛ce z piśmiennictwa dotycza˛ce wyhodowań różnych
drobnoustrojów lub stwierdzenia obecności ich toksyn z produktów spożywczych doste˛pnych na rynku.
Profilaktyka zatruć pokarmowych to nie tylko przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania
posiłku, ale również działanie prowadza˛ce do zmniejszenia liczby zakażonych zwierza˛t, poprzez
stosowanie szczepień profilaktycznych wśród zwierza˛t hodowlanych. Doste˛pne sa˛ szczepionki dla
zwierza˛t przeciwko listeriozie, leptospirozie, czy salmonellozie. Dla przykładu: kurczaki można
szczepić inaktywowana˛ szczepionka˛ zawieraja˛ca˛ 8 serowarów pałeczek Salmonella enerica (2).
Szczepienia zwierza˛t pomagaja˛ ograniczyć wyste˛powanie chorób zwierza˛t, 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 nia˛ prowadzone były,
ponieważ otrzymanie stad kurcza˛t wolnych od zakażeń dwoma drobnoustrojami poprzez zabiegi maja˛ce
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Tabela 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)
Table 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, Salmonella typhimurium, Salmonella agonae, Shigella sp., Campylobacter sp.,
toksyna Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Mycobacterium 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, Yersinia enterocolitica, Bacillus cereus

Mie˛so*

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

Surowe solone mie˛so*

Staphylococcus aureus

Surowe mie˛so drobiowe

Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella agonae, Campylobacter sp., Yersinia sp., Bacillus cereus, toksyna Clostridium botulinum, EHEC,
EPEC, Listeria monocytogenes

Surowe mie˛so wołowe

Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella agonae, EHEC, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes

Surowe mie˛so wieprzowe

Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella agonae, Yersinia sp.,
Listeria monocytogenes

Surowe, mielone mie˛so wołowe

EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, Listeria monocytogenes

Tatar*, kiszonki

Listeria monocytogenes

Surowa baranina

EHEC, Listeria monocytogenes

Surowe we˛dliny*

Enterotoksyna Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes

Surowe ryby

Yersinia sp., Listeria monocytogenes

Surowe owoce morza (krewetki, 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

Mie˛so niedogotowane*

Campylobacter sp.

Mie˛so gotowane*
Mie˛so
drób

smażone*,

Clostridium perfringens, Bacillus cereus
we˛dzony

ETEC

Pasztet*

Clostridium perfringens, EPEC

Gotowane ryby, jarzyny, ziemniaki puree, zupy domowe, kasza, kluski, spagetti

Bacillus cereus

Konserwy warzywne, miód,
syrop kukurydziany

toksyna Clostridium botulinum typ A

Konserwy mie˛sne, 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.: korzenne)

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 typhimurium, Salmonella agonae, Listeria monocytogenes, Yersinia sp.

Ciasta, desery, budynie, kremy

Bacillus cereus, enterotoksyna Staphylococcus aureus, Salmonella sp.

Gotowe dania dla niemowla˛t
w słoiczkach

Bacillus cereus, EPEC

* nie sprecyzowano

T a b e l a II
Produkty spożywcze zawieraja˛ce drobnoustroje i/lub ich toksyny moga˛ce 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, mie˛so, surowe ryby, lody, surowe owoce
morza, jarzyny, surówki, surowe owoce

Brucella sp.

Surowe mleko i przetwory, mie˛so

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, mie˛so smażone, we˛dzony drób

EPEC

Woda, pasztet, gotowe dania słoiczkach dla niemowla˛t

Salmonella enteritidis, S. agonae, 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, mie˛so drobiowe (kurczaki, indyki) niedogotowane, grillowane, we˛dzone, ryby (świeże, mrożone)

Staphylococcus aureus

Surowe mleko i przetwory, surowe we˛dliny, surowe solone mie˛so, jarzyny,
surówki, surowe owoce, lody, ciastka z kremem, ciasta, desery, kremy, budynie

Bacillus cereus

Surowe mleko i przetwory, jaja, mie˛so, jarzyny, surówki, surowe owoce, mie˛so
niedogotowane, zupy i sosy w proszku, przyprawy korzenne, gotowe dania
w słoiczkach dla niemowla˛t

Listeria sp.

Surowe mleko i przetwory, mie˛so, surowe we˛dliny, surowe ryby, surowe owoce
morza, jarzyny, surówki, surowe owoce, lody

Mycobacterium bovis

Surowe mleko i przetwory, woda

Leptospira sp.

Woda, mie˛so, 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

Mie˛so

Erysipelotrix rhusiopathiae

Mieso (solone, we˛dzone, peklowane)
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T a b e l a II (cd.)
Drobnoustrój

Artykuły spożywcze

Clostridium perfringens

Potrawy duszone, mie˛so niedogotowane, pasztet, ryby

Clostridium botulinum typ A

Konserwy warzywne, miód, syrop klonowy, syrop kukurydziany

Clostridium botulinum typ B

Konserwy mie˛sne 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 – Enteroinvasive E. coli – E. coli szczepy enteroinwazyjne

na celu poprawe˛ warunków higienicznych na farmach nie dały dota˛d oczekiwanych rezultatów.
Alternatywnym rozwia˛zaniem było wprowadzenie do powszechnego stosowania szczepionki antyCampylobacter. 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
wysoka˛ immunogenność białek szczepu Campylobacter produkowanych przez nośnikowy szczep
Salmonella, naste˛powała indukcja swoistych przeciwciał klasy IgA i IgG. Ponadto, efekt ochronny
prototypu szczepionki polegał na obniżeniu poziomu kolonizacji ptaków przez dziki szczep Campylobacter (4). Drobnoustroje chorobotwórcze moga˛ być również przenoszone na artykuły spożywcze (np.:
mie˛so w chłodni) przez gryzonie. Dlatego obowia˛zuja˛ przepisy sanitarne nakazuja˛ce zabezpieczenie
transportu przed gryzoniami, zwalczanie gryzoni, kontrole zwierza˛t, surowców zwierze˛cych importowanych, zabezpieczanie wód i żywności przed zanieczyszczeniem przez zwierze˛ta. Zapobieganie
chorobom odzwierze˛cym cze˛sto jest zwia˛zane z ryzykiem zawodowym ludzi i powinno polegać również
na dobrym przeszkoleniu, stosowaniu ubrań ochronnych, środków dezynfekcyjnych, zwalczaniu gryzoni
i stawonogów, a także leczeniu zwierza˛t hodowlanych oraz usuwaniu sztuk chorych (np.: poprzez ubój
sanitarny), paleniu zwłok padłych zwierza˛t (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 poprawe˛ stanu sanitarnego obiektów
użyteczności publicznej (szkół, urze˛dów, placówek służby zdrowia, zakładów gastronomicznych,
dworców) dzie˛ki doste˛pności do środków, narze˛dzi służa˛cych do utrzymywania czystości, usuwania
nieczystości (12); poprzez poprawe˛ warunków sanitarno-higienicznych w hodowli, w przemyśle
spożywczym i paszowym, edukacje˛ zdrowotna˛ producentów żywności, osób zajmuja˛cych sie˛ przechowywaniem i dystrybucja˛ żywności, a także konsumentów (9); kontrolowanie jakości wody, żywienia
i żywności, przedmiotów użytku w celu uniknie˛cia zatruć (10). Celem jest prowadzenie rozpowszechnienie w/w zagadnień, ale również prowadzenie szkoleń i konkursów dla dzieci ze szkół podstawowych
(11), dotycza˛cych przyczyn zatruć pokarmowych. W ramach tego programu w Opolu (7) prowadzone sa˛
również działania informacyjno-edukacyjne, które maja˛ na celu kształtowanie bezpiecznych (pod
wzgle˛dem higienicznym) zachowań na co dzień, zwłaszcza przestrzegania zasad higieny żywienia,
żywności i sposobów jej przygotowywania. Aby dotrzeć do najwie˛kszej liczby odbiorców wła˛czono
media lokalne i regionalne. Cze˛ste powtarzanie przestróg w radio, telewizji, prasie, mówienie i pisanie
o okolicznościach i konsekwencjach zatruć może przynieść poża˛dane wyniki. Specjaliści Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przygotowali ulotke˛, która zostanie rozpropagowana na terenie
województwa przez specjalistów promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej, poprzez media, itp. (7)

Szeroko rozumiana profilaktyka polegaja˛ca na rozpowszechnianiu wiedzy na
temat zasad higieny podczas produkcji artykułów spożywczych, przygotowywania
posiłków, przechowywania żywności przyczynia sie˛ do zmniejszania liczby przypadków zatruć pokarmowych wśród konsumentów w cia˛gu ostatnich kilku.
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Hanna Mojska, Lucjan Szponar, Iwona Gielecińska,
Maciej Ołtarzewski, Agnieszka Brożek
WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPOŻYCIA NAPOJÓW
PRZEZ KOBIETY KARMIA˛CE PIERSIA˛
Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
Kierownik: dr n. med. L. Szponar
Oszacowano ilość oraz rodzaj napojów spożywanych przez grupe˛ 69 kobiet karmia˛cych
piersia˛. Stwierdzono, że matki karmia˛ce piersia˛ – w porównaniu do kobiet niecie˛żarnych
i niekarmia˛cych – spożywały przecie˛tnie o ok. 300 cm3 napojów wie˛cej, głównie mleka
i napojów mlecznych, soków, kompotów i herbaty.

Hasła kluczowe: kobiety – kobiety karmia˛ce piersia˛ – wielkość spożycia napojów
– struktura spożycia napojów.
Key words: women – breastfeeding women – quantity of beverages intake
– structure of beverages intake.
Woda jest niezbe˛dnym składnikiem pokarmowym oraz podstawowym składnikiem wszystkich komórek, tkanek oraz płynów ustrojowych, stanowia˛c 45 – 75%
masy ciała. Pełni ona wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka, m.in.
niezbe˛dna jest do prawidłowego przebiegu procesów trawienia. Woda przyczynia
sie˛ także do transportu składników odżywczych w organizmie oraz wydalania
produktów przemiany materii, w tym również produktów toksycznych nagromadzonych w tkankach ustrojowych. Ponadto stanowi ona odpowiednie środowisko
dla procesów biologicznych i jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu
zwia˛zków chemicznych (1, 2, 3).
Dzienne zapotrzebowanie ustroju dorosłego człowieka na wode˛ wynosi 2 – 4%
masy ciała (4). Przyjmuje sie˛, że osoba dorosła potrzebuje ok. 30 cm3 wody na dobe˛
na każdy 1 kg masy ciała lub 1 cm3 wody na 1 kcal diety (1).
Zapotrzebowanie człowieka na wode˛ zależy od wielu czynników, m.in. wieku,
stanu zdrowia, aktywności fizycznej czy stanu fizjologicznego. Przyjmuje sie˛, że
minimalna ilość wody jaka powinna być dostarczona organizmowi, aby zapobiec
wyste˛powaniu zmian patologicznych, wynosi 1 litr na dobe˛ (2).
Dla kobiet karmia˛cych nie ma szczególnych zaleceń co do ilości wypijanych
płynów, bowiem nie stwierdza sie˛ bezpośredniego wpływu ilości spożytych płynów
na obje˛tość mleka kobiecego. Jednakże zaleca sie˛ picie wody i innych napojów,
z uwagi na fakt, iż sa˛ one cennym źródłem wielu składników odżywczych.
W Polsce przeprowadzono zaledwie kilka badań oceniaja˛cych wielkość spożycia
wody i napojów z dieta˛, głównie wśród młodzieży i osób starszych (5, 6, 7, 8). Brak
jest badań nad wielkościa˛ spożycia napojów przez kobiety karmia˛ce piersia˛.
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Celem pracy była ocena ilości oraz rodzajów napojów spożywanych przez
kobiety karmia˛ce piersia˛.
MATERIAŁ I METODY
Badaniami obje˛to 69 kobiet karmia˛cych wyła˛cznie piersia˛ (w 9 – 10 tygodniu karmienia) z terenu
województwa mazowieckiego. Badania przeprowadzono w latach 1999 – 2000. Średnia wieku badanych
kobiet wynosiła 26,2 lat, wahaja˛c sie˛ w zakresie od 19 do 40.
Uzyskane wyniki wielkości spożycia napojów wśród kobiet karmia˛cych odniesiono do grupy 584
kobiet niekarmia˛cych i niecie˛żarnych w wieku 19 – 40 lat (średnia wieku – 29,8 lat), przebadanych
w ramach ogólnopolskich reprezentatywnych badań sposobu żywienia i stanu odżywienia przeprowadzonych 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 karmia˛cych piersia˛ była oceniana na
podstawie 7-dniowego wywiadu, przeprowadzonego metoda˛ zapisu, natomiast kobiet z badań ogólnopolskich – na podstawie wywiadów o spożyciu żywności w cia˛gu ostatnich 24 godz. Badane osoby
spożywały zwyczajowa˛ diete˛ oraz nie udzielano im żadnych wskazówek i porad, co do sposobu
żywienia. Wielkości porcji produktów i potraw były weryfikowane w bezpośrednim wywiadzie za
pomoca˛ „Albumu fotografii produktów i potraw” (10).
Uzyskane wyniki opracowano z zastosowaniem komputerowego programu Statistica ver. 6.0.
Istotność różnic pomie˛dzy wartościami średnimi obliczonych parametrów badano za pomoca˛ testu
t-Studenta dla prób niezależnych oraz jednoczynnikowego testu ANOVA.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Wielkość i strukture˛ spożycia napojów przez kobiety karmia˛ce piersia˛ w porównaniu do kobiet
niecie˛żarnych i niekarmia˛cych przedstawiono w tab. I.
Średnie spożycie napojów w grupie kobiet karmia˛cych wynosiło 1303,8 cm3 i było istotnie wyższe
(p < 0,0001) w porównaniu do ilości napojów wypijanych w grupie kobiet niecie˛żarnych i niekarmia˛cych, przebadanych w ogólnopolskich badaniach sposobu żywienia. Spożycie napojów w tej grupie
badanych wynosiło 1011,5 cm3/dobe˛, przy czym należy zaznaczyć, iż w tej ilości nie uwzgle˛dniono
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).
Analizuja˛c strukture˛ spożycia napojów należy stwierdzić, że podstawowym źródłem wody wypijanej
w postaci napojów była herbata, spożywana przecie˛tnie w ilości 505,8 cm3, co stanowiło ok. 39% wypijanych napojów wśród kobiet karmia˛cych, 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 amerykańskich badaniach Borrud i współpr. (11), porównuja˛c spożycie napojów w grupie kobiet karmia˛cych
piersia˛ oraz niecie˛żarnych i niekarmia˛cych.
Przecie˛tne dzienne spożycie mleka i napojów mlecznych w grupie kobiet karmia˛cych piersia˛ wynosiło
305,3 cm3, stanowia˛c ok. 23% wszystkich wypijanych napojów, a spożycie soków wynosiło 167,5 cm3
dziennie, stanowia˛c ok. 13% napojów. Napoje te były wypijane przez kobiety karmia˛ce w istotnie
wyższych ilościach (p < 0,0001) aniżeli przez kobiety niecie˛żarne i niekarmia˛ce. 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. Niepokoja˛ce
z żywieniowego punktu widzenia jest tak niskie spożycie tych produktów, a w szczególności
przetworów mlecznych. Spożycie mleka i napojów mlecznych, zarówno przez kobiety karmia˛ce, jak
i pozostałe kobiety było o ponad połowe˛ niższe od danych uzyskanych przez Borrud i współpr. (11)
w grupie kobiet amerykańskich.
Dla kobiet obje˛tych badaniami ogólnopolskimi, ważnym źródłem wody w diecie, oprócz herbaty, była
kawa naturalna, której spożycie wynosiło średnio 254,8 cm3 dziennie, stanowia˛c ponad 25% wypijanych
napojów. Jak wynika z badań Borrud’a i współpr. (11) kobiety w Stanach Zjednoczonych zarówno
karmia˛ce piersia˛, jak i pozostałe wypijały zdecydowanie wie˛cej kawy aniżeli kobiety z ogólnopolskich
badań. W przypadku kobiet karmia˛cych stwierdzono istotnie (p < 0,0001) mniejsze spożycie kawy
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Tabela I
Porównanie spożycia napojów przez kobiety karmia˛ce piersia˛ oraz kobiety niecie˛żarne i niekarmia˛ce
z ogólnopolskich badań sposobu żywienia

Table I
Beverage intake by breastfeeding women vs. the intake by non-pregnant and non-breastfeeding women
from a representative Polish study
Kobiety karmia˛ce (n = 69)
Grupy napojów
(cm3)

średnia ± SD

zakres

Kobiety nie cie˛żarne i nie karmia˛ce (n = 584)

udział
procentowy
poszczególśrednia ± SD
nych grup
napojów
(%)

zakres

udział
procentowy
poszczególnych 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

± 248,9

85,7 ÷ 1421,4

38,8

421,8b ± 285,9

0 ÷ 2300,0

41,7

254,8b ± 217,0

0 ÷ 1400,0

25,2

Herbata

a* 2

505,8

Kawa naturalna

57,6a* ± 90,1

0 ÷ 514,3

4,4

Kawa zbożowa

44,1 ± 62,9

0 ÷ 322,6

3,4

Woda mineralna

77,7 ± 158,1

0 ÷ 1000,0

5,9

83,3 ± 187,4

0 ÷ 1600,0

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

2,0 ± 7,2

0 ÷ 48,6

0,2

22,3 ± 108,5

0 ÷ 1000,0

2,2

Napoje alkoholowe
Ogółem

1303,8a* ± 376,1 604,3 ÷ 2458,6

Zupy

201,3a* 2 ± 104,6

0 ÷ 543,1

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

a*2

100
–

b. d.

1011,5b ± 388,1 200,0 ÷ 3285,0
160,2b ± 163,2

0 ÷ 754,2

8,2

100
–

– różnica statystycznie istotna (p < 0,05);

naturalnej w porównaniu z niekarmia˛cymi, ale należy zaznaczyć, iż kobiety karmia˛ce piersia˛ piły kawe˛
zbożowa˛, której spożycie stanowiło 3,4% wszystkich wypijanych napojów. Taka struktura spożycia
kawy wynikała z zaleceń żywieniowych, które wskazuja˛ na konieczność ograniczenia spożycia kofeiny
w okresie cia˛ży i karmienia piersia˛.
Spożycie pozostałych napojów w grupie kobiet karmia˛cych piersia˛ 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 spożywaja˛cych poszczególne grupy napojów przedstawiono na ryc. 1. Wszystkie
kobiety karmia˛ce spożywały herbate˛ oraz mleko i napoje mleczne, natomiast wśród kobiet z ogólnopolskich badań ok. 90% badanych piła herbate˛, natomiast mleko i napoje mleczne były spożywane jedynie
przez niespełna 60% badanych osób. W naszych badaniach odsetek kobiet karmia˛cych pija˛cych herbate˛
oraz mleko i napoje mleczne był wyższy aniżeli kobiet amerykańskich, wśród których ok. 94% piło
mleko i jego napoje, natomiast herbate˛ jedynie ok. 35% (11).
Analiza danych wykazała, że prawie wszystkie napoje były spożywane przez wyższy odsetek kobiet
karmia˛cych w porównaniu do kobiet niekarmia˛cych i niecie˛żarnych. Najwie˛ksza˛ różnice˛ stwierdzono
w przypadku soków. Wśród kobiet karmia˛cych 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 karmia˛cych pija˛cych ten napój był niższy (44,9%) aniżeli w grupie kobiet z badań
ogólnopolskich (74,1%) (ryc. 1).
Niepokoja˛cy jest znaczny odsetek kobiet karmia˛cych, które piły napoje typu soft drink – ok. 32%
badanych osób. W wie˛kszości sa˛ to napoje gazowane, zawieraja˛ce kofeine˛. Nie sa˛ to produkty polecane
w diecie kobiet karmia˛cych piersia˛. Uzyskane wyniki były wyższe w porównaniu do danych
stwierdzonych w badaniach amerykańskich (11).
Analiza statystyczna struktury spożycia napojów w grupach kobiet karmia˛cych piersia˛ o różnym
poziomie wykształcenia wykazała, iż udział procentowy herbaty i wody mineralnej w dostarczaniu wody
z napojów był istotnie wyższy wśród kobiet karmia˛cych z wyższym wykształceniem w porównaniu do
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Ryc. 1. Udział procentowy kobiet spożywaja˛cych poszczególne grupy napojów.
Fig. 1. Per cent of women drinking of particular beverage groups.
kobiet posiadaja˛cych wykształcenie inne (podstawowe, zawodowe) (p < 0,05). W przypadku napojów
alkoholowych, kobiety karmia˛ce z wyższym wykształceniem wypijały istotnie wie˛cej w porównaniu do
osób z wykształceniem średnim oraz innym (p < 0,05). Należy zaznaczyć, że spożywane przez kobiety
karmia˛ce napoje alkoholowe to czerwone wino i piwo. Dla pozostałych napojów nie stwierdzono
istotnych różnic (ryc. 2).
W grupie kobiet karmia˛cych mieszkaja˛cych w mieście woda dostarczana z herbata˛ stanowiła 42,6%
całej ilości wody pochodza˛cej z napojów spożywanych w cia˛gu dnia. Udział ten był istotnie wyższy
(p < 0,0001) w porównaniu do kobiet mieszkaja˛cych na wsi. W przypadku pozostałych napojów różnice
nie były istotne statystycznie.
Głównym źródłem wody w diecie sa˛ napoje, które dostarczaja˛ jej ponad 55%. Jak wynika z ryc.
3 w grupie kobiet karmia˛cych piersia˛ udział procentowy wody pochodza˛cej z napojów wynosił 64,2%
i był istotnie wyższy (p < 0,0001) aniżeli w grupie kobiet niecie˛żarnych i niekarmia˛cych. Zupy
dostarczały do organizmu od 8,9 (kobiety niekarmia˛ce i niecie˛żarne) do 10,1% (kobiety karmia˛ce
piersia˛) wody z dieta˛. Szczegółowa analiza ilości spożycia wody z zupa˛ wykazała, że kobiety karmia˛ce
spożywały istotnie wie˛cej (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 racja˛
pokarmowa˛, poza napojami i zupa˛, w grupie kobiet karmia˛cych piersia˛ 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 cia˛ży, a także w czasie laktacji,
aby wypijać wie˛cej napojów oraz spożywać wie˛ksze 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 Pietruszke˛ i Zielińska˛ (5)
w badaniach przeprowadzonych w latach 1994 – 1995 wśród dorosłych kobiet.
Analizuja˛c rozkład spożycia napojów wśród kobiet karmia˛cych z województwa mazowieckiego
stwierdzono, że ponad 70% badanych osób spożywało 1000 – 2000 cm3 napojów z całodzienna˛ dieta˛,
przy czym ok. 46% spożywało od 1000 do 1500 cm3 płynów. Wśród kobiet niecie˛żarnych i niekarmia˛cych od 1000 do 2000 cm3 napojów spożywało jedynie 42,1% badanych. Jak wynika z ryc. 4
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– różnica statystycznie istotna (p < 0,05).

Ryc. 2. Udział procentowy poszczególnych grup napojów spożywanych przez kobiety
karmia˛ce 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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– różnica statystycznie istotna (p < 0,0001).

Ryc. 3. Udział procentowy różnych grup produktów spożywczych
w dostarczaniu wody z dieta˛ 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.

wie˛kszość 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 karmia˛cych. Tak małe ilości
wypijanych napojów przez kobiety karmia˛ce, 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 sa˛ nie tylko źródłem wody, ale również wielu ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu składników odżywczych, m.in. witamin i składników mineralnych.
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Wyniki naszych badań pokazuja˛, że matki karmia˛ce piersia˛ spożywały przecie˛tnie o ok. 300 cm3 napojów wie˛cej niż kobiety niecie˛żarne i niekarmia˛ce. Również
struktura spożycia napojów była w badanej grupie kobiet karmia˛cych piersia˛
znacznie korzystniejsza. Spożywały one istotnie wie˛cej mleka i napojów mlecznych, soków i kompotów oraz herbaty, a znacza˛co mniej kawy naturalnej
w porównaniu z grupa˛ kobiet z badań ogólnopolskich. Jak sie˛ wydaje kobiety
karmia˛ce piersia˛ cze˛ściej stosuja˛ sie˛ do zaleceń żywieniowych w porównaniu do
pozostałych kobiet. Dlatego też istotnym wydaje sie˛ propagowanie spożywania
odpowiedniej do zapotrzebowania organizmu ilości napojów oraz właściwej struktury 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
Summary
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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SPOŻYCIE WITAMIN ANTYOKSYDACYJNYCH
A ŚMIERTELNOŚĆ OGÓLNA OSÓB STARSZYCH
ZAMIESZKAŁYCH W REJONIE OLSZTYNA*)
Katedra Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Kierownik: prof. dr hab. J. Borowski
W pracy przedstawiono analize˛ współzależności pomie˛dzy spożyciem witamin antyoksydacyjnych a śmiertelnościa˛ ogólna˛ osób w wieku 75+ lat. Badania przeprowadzono
wśród 192 kobiet i 162 me˛żczyzn mieszkaja˛cych w rejonie Olsztyna. Spożycie witamin
antyoksydacyjnych oceniono metoda˛ wywiadu 24-godz., a po pie˛ciu 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 istotna˛ zależność pomie˛dzy spożyciem witamin
antyoksydacyjnych, a śmiertelnościa˛ ogólna˛. Nadal jednak dyskutowana jest rola
wpływu poszczególnych witamin antyoksydacyjnych, pochodza˛cych zarówno z żywności, jak i suplementów, na ryzyko zgonu spowodowanego poszczególnymi
jednostkami chorobowymi, jak np. choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, udary mózgu i inne (1, 2, 3). Stosunkowo niewiele badań dotyczy osób
starszych. Sa˛ one z jednej strony zagrożone niedostatecznym spożyciem składników pokarmowych, w tym antyoksydantów, zaś z drugiej strony – zwie˛kszonym
ryzykiem stresu oksydacyjnego, który jest uwarunkowany mniejsza˛ sprawnościa˛
układu immunologicznego (4, 5, 6, 7).
Celem podje˛tych badań była analiza współzależności pomie˛dzy spożyciem
witamin antyoksydacyjnych, a śmiertelnościa˛ ogólna˛ kobiet i me˛żczyzn 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 zgoda˛ Komisji Etyki Badań Naukowych wylosowano 600 osób (300 kobiet i 300
me˛żczyzn) urodzonych w latach 1919 – 1924 (75 – 80 lat) na stałe mieszkaja˛cych w dużym mieście,
małym mieście lub na wsi w rejonie Olszyna. Zgode˛ na udział w badaniach wyraziły 192 kobiety (66
z miasta, 51 z miasteczka, 75 ze wsi) i 162 me˛żczyzn (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 metoda˛ wywiadu 24-godz. (8, 9). Wywiady przeprowadzano jednokrotnie z każda˛ z badanych osób we wszystkie dni tygodnia, zachowuja˛c proporcje
pomie˛dzy dniami powszednimi i świa˛tecznymi. W trakcie badań posługiwano sie˛ specjalnie opracowanymi kwestionariuszami ankiet oraz korzystano z „Albumu porcji produktów i potraw (10). Do analizy
wyników wykorzystano „Tabele składu i wartości odżywczej produktów spożywczych” (11). Uzyskana˛
w ten sposób wielkość spożycia witamin antyoksydacyjnych pomniejszono o straty technologiczne
i kulinarne wynosza˛ce dla: retinolu i β-karotenu – 25%, witaminy C – 45% i α-tokoferolu – 10%.
W drugim etapie badań, po 5 latach od badań żywieniowych, w Urze˛dzie Stanu Cywilnego
w Olsztynie odszukano daty zgonów osób, które brały udział w badaniach w 1999 r. i umarły przed 2004
r. W pie˛cioletnim okresie obserwacji zgony odnotowano u 47 kobiet i 55 me˛żczyzn, co stanowiło
odpowiednio 24,6% i 34,0% badanej próby.
W badanej próbie kobiet i me˛żczyzn obliczono spożycie ekwiwalentu retinolu, β-karotenu, retinolu,
α-tokoferolu i witaminy C, które opisano wartościami średnimi, odchyleniem standardowym i wartościami kwintylowymi. Spożycie witamin antyoksydacyjnych w poszczególnych kwintylach porównano
za pomoca˛ analizy wariancji. Ponadto wyznaczono poziomy istotności dla trendu wszystkich analizowanych cech. Rozkłady próby w kwintylach spożycia witamin antyoksydacyjnych w zależności od miejsca
zamieszkania porównano za pomoca˛ testu chi2. Analize˛ statystyczna˛ wyników przeprowadzono
programem Statistica v.7.0 PL firmy StatSoft, przy poziomie istotności p ≤ 0,05.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Przecie˛tne spożycie witamin antyoksydacyjnych było niskie i wynosiło: dla ekwiwalentu retinolu
– 751 μg w grupie kobiet i 748 μg w grupie me˛żczyzn, 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 pia˛tego kwintyla spożywały analizowane witaminy w ilości
odpowiadaja˛cej zaleceniom (12). W badaniach innych autorów cze˛sto wykazywano niskie spożycie
antyoksydantów naturalnie zawartych w żywności, szczególnie przez osoby starsze (5, 7). Zwie˛kszenie
spożycia witamin antyoksydacyjnych poprzez suplementacje˛ nie może w pełni zasta˛pić bogatych
i zróżnicowanych naturalnych źródeł witamin antyoksydacyjnych. Antyoksydanty zawarte w naturalnych źródłach wyste˛puja˛ ła˛cznie, 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 poziomie spożycia tych witamin przez badana˛ próbe˛ osób starszych.
Analiza śmiertelności ogólnej, spożycia suplementów oraz wyste˛powania chorób przewlekłych
w kwintylach spożycia poszczególnych witamin antyoksydacyjnych nie potwierdziła statystycznie
istotnych zależności (p trendu > 0,05; tab. II). Około 38% kobiet i 27% me˛żczyzn, bez wzgle˛du na
poziom spożycia witamin antyoksydacyjnych, deklarowało aktualne spożywanie suplementów, a 24%
kobiet i 17% me˛żczyzn deklarowało spożywanie suplementów w cia˛gu ostatniego roku (tab. II).
Wyste˛powanie chorób przewlekłych deklarowało 79% kobiet i 64% me˛żczyzn. Śmiertelność ogólna
badanych kobiet wynosiła 25%, a me˛żczyzn 34%. Przegla˛d piśmiennictwa dostarcza niejednoznacznych
opinii o współzależności pomie˛dzy spożyciem antyoksydantów a ryzykiem zgonów. W badaniach
kohortowych cze˛sto wykazywano zwia˛zek pomie˛dzy wyższym spożyciem witaminy C a niższa˛
śmiertelnościa˛ ogólna˛, jednocześnie nie wykazuja˛c zależności lub stwierdzaja˛c słaba˛ zależność pomie˛dzy spożyciem witaminy C a śmiertelnościa˛ spowodowana˛ chorobami układu kra˛żenia lub nowotworami
(4, 5, 1, 6). W odniesieniu do witaminy E lub β-karotenu obserwowano negatywny zwia˛zek pomie˛dzy
spożyciem a ryzykiem śmierci z powodu chorób układu kra˛żenia 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 kra˛żenia skojarzonej z suplementowaniem
wysokimi dawkami pojedynczych antyoksydantów (6).
W obu grupach płci potwierdzono uwarunkowania spożycia witamin antyoksydacyjnych zwia˛zane
z miejscem zamieszkania, z wyja˛tkiem witaminy C w grupie me˛żczyzn (tab. III). W grupie kobiet
spożywaja˛cych ekwiwalent retinolu, retinol i β-karoten w zakresie wartości prawidłowych, wykazano
najwyższe odsetki osób mieszkaja˛cych na wsi (4 kwintyl: 69,2%, 60,5%, 51,3%). Jednocześnie
mieszkanki wsi stanowiły najliczniejsza˛ grupe˛ 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 me˛żczyzn o najwyższym spożyciu witamin
antyoksydacyjnych, tj. w zakresie czwartego i pia˛tego 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
me˛żczyzn o najniższym spożyciu witamin antyoksydacyjnych odnotowano najwyższy odsetek mieszkańców miasteczek (1 kwintyl: 43,8% i 46,9%). Uzyskane wyniki wskazuja˛, że mieszkańcy małych
miast stanowia˛ grupe˛ ryzyka niskiego spożycia witamin antyoksydacyjnych, a kobiety mieszkaja˛ce na
wsi – grupe˛ ryzyka niskiego spożycia witaminy C i α-tokoferolu. Potwierdza to poprzednie doniesienia
autorów. We wcześniejszych analizach dotycza˛cych tej samej populacji stwierdzono, że racje pokarmowe osób zamieszkałych w miasteczku w porównaniu do osób z miast i wsi miały najniższa˛ wartość
odżywcza˛ (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 zwia˛zanej z poziomem spożycia tych witamin. Grupa˛ ryzyka
o niskim spożyciu witaminy C i α-tokoferolu były kobiety ze wsi. Me˛żczyźni
z małych miast regionu olsztyńskiego byli grupa˛ ryzyka o niskim spożyciu
wszystkich analizowanych witamin antyoksydacyjnych.
M. A. S ł o w i ń s k a, L. W a˛ 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
Summary
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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B., Budzyńska-Topolowska J. Panczenko-Kresowska B., Wartanowicz M.: Normy żywienia dla ludności
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podeszłym. Żyw. Człow. Met., 2004b; 1: 18-32.Adres: 10-718 Olsztyn, ul. Słoneczna 44A.

strona 28 — wakat

BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XXXIX, 2006, 4, str. 321 – 326
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WITAMINY I GRUPY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
W CAŁODZIENNYCH RACJACH POKARMOWYCH STUDENTEK
Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierze˛cego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Kierownik: dr hab. inż. J. Wołoszyn prof. AE
Oszacowano zawartość witamin w CRP studentek. Wykazano niezgodna˛ z zapotrzebowaniem 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 jesienia˛ odpowiadała
normie bezpiecznej, a zima˛ i wiosna˛ realizowała norme˛ 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 wpływaja˛cych na rozwój człowieka i jego zdrowie. Brak znajomości zasad racjonalnego odżywiania sie˛ człowieka
we wszystkich okresach życia można zaliczyć do podstawowych przyczyn złego
stanu odżywienia, przynajmniej w krajach rozwinie˛tych gospodarczo. Cywilizacja
przynosi ze soba˛ wiele zagrożeń dla jakości żywienia oraz wprowadza złe nawyki
żywieniowe. Szczególnej uwagi wymaga żywienie młodzieży ucza˛cej sie˛ i studiuja˛cej. Najważniejsze czynniki brane pod uwage˛ przez studentów przy zakupie
i spożyciu żywności to indywidualne preferencje smakowe, wzgle˛dy zdrowotne
i czynniki ekonomiczne, a najmniej istotne to reklama żywności, informacje
pochodza˛ce z radia i telewizji (1). Prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka wymaga z żywieniowego punktu widzenia, podaży wielu różnorodnych składników odżywczych. Szczególna˛ role˛ w tym wzgle˛dzie odgrywaja˛ witaminy. Sa˛
konieczne do prawidłowego przebiegu czynności życiowych komórek i tkanek.
Stan odżywienia witaminami o właściwościach antyoksydacyjnych tj. witamina˛ A,
C, E jest szczególnie ważny w zwia˛zku z wysoka˛ zachorowalnościa i umieralnościa˛
na choroby układu kra˛żenia i nowotwory (2). Natomiast znaczenie zdrowotne
witamin z grupy B mie˛dzy innymi wynika z ich udziału w podstawowych
przemianach metabolicznych jakie zachodza˛ w ustroju, ponieważ sa˛ składnikami
wielu enzymów.
Celem pracy była ocena podaży witamin w całodziennych racjach pokarmowych
studentek. Realizuja˛c cel pracy oszacowano zawartość naste˛puja˛cych witamin: A,
E, B1, B2, PP, B6 oraz C.
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Nr 4

Nr 4

Witaminy i grupy produktów spożywczych w racjach pokarmowych
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MATERIAŁ I METODYKA
Materiał badawczy stanowiły 24 godz. wywiady żywieniowe przeprowadzone wśród studentek II roku
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu jesienia˛, zima˛ i wiosna˛ na przełomie roku 2000/2001. Wywiady
obje˛ły 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 pomoca˛ programu komputerowego FOOD 3.0.
oszacowano zawartość witaminy: A, E, B1, B2, PP, B6 oraz C w CRP studentek. Średnia˛ arytmetyczna˛,
odchylenie standardowe, mediane˛, wartość maksymalna˛ i minimalna˛ obliczono za pomoca˛ programu
MS Excel 2000. Uzyskane wyniki zgodnie z zaleceniami IŻŻ poddano redukcji ze wzgle˛du 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 cie˛żko pracuja˛cych w wieku 19 – 25 lat (4).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Średnia podaż witaminy A w CRP ankietowanych studentek jesienia˛ była zgodna z norma˛ bezpieczna˛,
natomiast zima˛ i wiosna˛ realizowała norme˛ 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 zima˛ i wiosna˛ (tab. I) może być spowodowana wysoka˛
(20-krotnie przekraczaja˛ca˛ poziom bezpieczny), stwierdzona˛ w CRP studentek maksymalna˛ wartościa˛.
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 sa˛ dla organizmu człowieka niebezpieczne. Moga˛ powodować mie˛dzy
T a b e l a II
CRP ankietowanych studentek realizuja˛ce i nie realizuja˛ce 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 mie˛śni, utrate˛ apetytu, samoistne złamania kości, dysfunkcje nerek i centralnego
układu nerwowego. Duża zawartość karotenoidów nie jest toksyczna, ale może powodować nieszkodliwe żółte zabarwienie skóry.
CRP ankietowanych studentek realizowały norme˛ bezpieczna˛ 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 norme˛ bezpieczna˛
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 norme˛ 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).
Niska˛ 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 przegla˛du
piśmiennictwa wynika, że deficytowa podaż witamin B1, B2, C wyste˛puje dość cze˛sto zarówno
w żywieniu dzieci, młodzieży jak i osób starszych. W przypadku młodzieży, szczególnie dziewcza˛t
stwierdzono niska˛ 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%), mie˛so, we˛dliny i ryby (81%), masło (56%),
ziemniaki (39%), warzywa i owoce (66%), stra˛czkowe suche (13%), natomiast spożycie jaj i innych
tłuszczów przez studentki realizowało normy w ponad 100% (150% i 153% odpowiednio). Zaobserwowane spożycie nieodpowiednich ilości produktów z poszczególnych grup sa˛ przyczyna˛ 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 niezgodna˛ z zapotrzebowaniem
podaż witaminy A, E, B1, B2, PP, B6 oraz C zarówno jesienia˛, zima˛ i wiosna˛. Niedobory w spożyciu
witamin moga˛ być uzupełnione poprzez zwie˛kszenie spożycia warzyw i owoców, w tym szczególnie
bogatych w witamine˛ C (kapusta, nać pietruszki, kalarepa, brokuły, szpinak, papryka, porzeczki czarne,
cytryny, pomarańcze, kiwi), olejów roślinnych bogatych w witamine˛ E, mie˛sa, ryb i ich przetworów oraz
produktów zbożowych jako źródła witaminy B1, mleka i przetworów mlecznych oraz mie˛sa, ryb
i przetworów jako źródła witaminy B2. Witamina B6 wyste˛puje w wielu produktach spożywczych, lecz
nie ma szczególnie bogatych jej źródeł. Wzgle˛dnie duże ilości znajduja˛ sie˛ w mie˛sie, wa˛trobie i rybach,
również i w produktach roślinnych, jak stra˛czkowe suche, pełne ziarna zbóż czy warzywa liściaste.
Natomiast drożdże stanowia˛ dobre źródło witaminy PP, a mie˛so, ryby i przetwory dodatkowo dobre
źródło tryptofanu, z którego może ona powstawać.

WNIOSKI

Uzyskane wyniki świadcza˛ o nieprawidłowym odżywianiu sie˛ studentek. W CRP
ankietowanych stwierdzono deficytowa˛ podaż szczególnie witaminy E, B1, B2, PP,
B6 oraz C.
Stwierdzone niedobory witamin w CRP badanych studentek moga˛ stanowić
zagrożenie dla ich zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu, a w przypadku dłużej utrzymuja˛cych sie˛ niedoborów również w ich przyszłości.
W CRP studentek należy zwie˛kszyć podaż: przetworów zbożowych, z pełnego
ziarna, mleka i przetworów mlecznych, mie˛sa, ryb i ich przetworów, jaj, warzyw
i owoców, oleju, stra˛czkowych suchych.
Należy prowadzić stała˛ edukacje˛ studentek w zakresie zasad prawidłowego
żywienia.
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VITAMINS AND FOOD PRODUCT GROUPS IN DAILY FOOD RATIONS
OF FEMALE STUDENTS
Summary
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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Człow. i Metab., 2003; 30(1/2): 367-371. – 9. Klebaniuk R., Kwiecień M., Matras J.: Proekologiczne
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Maria Długaszek, Mirosława Szopa
ANALIZA PORÓWNAWCZA ZAWARTOŚCI
METALI CIE˛ŻKICH 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, szklanych, puszkach i kartonach z folia˛ aluminiowa˛. Zawartość pierwiastków oznaczono
metoda˛ AAS z zastosowaniem techniki płomieniowej i elektrotermicznej.

Hasła kluczowe: napoje, metale cie˛żkie, AAS.
Key words: beverages, heavy metals, AAS.
Metale cie˛żkie sa˛ naturalnymi składnikami żywności i jej przetworów, ale także
dostaja˛ sie˛ 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 niepoża˛danych w żywności pierwiastków. O stopniu migracji metali decyduje także kwasowość środowiska, czas i temperatura przechowywania, obecność zwia˛zków ułatwiaja˛cych
rozpuszczalność np. kwasów organicznych, jonów Cl– i F–. Dotyczy to szczególnie
glinu, be˛da˛cego głównym składnikiem stopów, z których wykonane sa˛ folie
i puszki aluminiowe. Najwie˛ksza rozpuszczalność zwia˛zków glinu ma miejsce przy
pH = 3,8 (1, 2, 3). Glin uczestniczy w wielu procesach biochemicznych, wykazuja˛c antagonistyczne oddziaływanie m.in. w stosunku do Mg i Fe. Wywołuje to
określone skutki zdrowotne, przede wszystkim zaburzenia funkcji układu nerwowego, krwiotwórczego i kostnego. Nadal rozważany jest udział glinu w patogenezie choroby Alzheimera. Nawet niewielkie ilości tego pierwiastka dostarczane
do organizmu sa˛ szkodliwe (4, 5). FAO/WHO ustaliło tygodniowa˛ dopuszczalna˛
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, moga˛ one być źródłem cennych
składników mineralnych ale także moga˛ dostarczać metale toksyczne i tym samym
zwie˛kszać ich biodoste˛pność.
Celem pracy było określenie zawartości wybranych pierwiastków w napojach
przechowywanych w butelkach plastikowych, szklanych oraz puszkach i kartonach
z folia˛ aluminiowa˛.
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Przedmiotem badań były napoje: soki owocowe (czarna porzeczka, jabłkowy i jabłkowo-brzoskwiniowy), 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 folia˛ aluminiowa˛.
W pracy stosowano roztwory podstawowe: Al, Ni, Pb, Cd, Fe, Cu, Zn (Fluka), HNO3, (Merck), 65%
– Suprapur, wode˛ dejonizowana˛, (COBRABID AQUA), 18 MΩ/cm, 5% NH4NO3 (Aldrich), NH4H2PO4
(Merck) – Suprapur i Mg(NO3)2 10,0 g/dm3, (Merck).
W prowadzonych badaniach wykorzystano wage˛ analityczna˛ 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 deuterowa˛ ultrapulsacyjna˛
korekcja˛ tła i autosampler PAL 3000.
W badanych napojach oznaczano pH. Badane próbki soków, piwa, Coca-Coli oraz Pepsi mineralizowano za pomoca˛ ste˛żonego 65% HNO3. Próbki pozostawiono na 24 godz. w zamknie˛tych naczyniach.
Naste˛pnie uzupełniono je woda˛ dejonizowana˛. Tak przygotowane napoje rozcieńczano za pomoca˛ 4,5%
roztworu kwasu HNO3. W próbkach (w dwóch równoległych seriach) oznaczono ste˛żenie: Al, Ni, Pb,
Cd, Fe, Cu i Zn.
Ste˛żenia żelaza, miedzi i cynku oznaczono stosuja˛c technike˛ płomieniowa˛ (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 lampe˛ deuterowa˛ do korekcji tła. Analizy
wykonywano w atmosferze argonu, w rurkach grafitowych z pyrolityczna˛ warstwa˛. W programie
temperaturowym uwzgle˛dniono etap podawania próbki do pieca w temperaturze otoczenia. Jako
modyfikator matrycy zastosowano NH4NO3 (Cd), natomiast jako modyfikator stabilizuja˛cy – NH4H2PO4
(Pb). W celu weryfikacji uzyskanych wyników stosowano także, oprócz krzywej kalibracyjnej, technike˛
dodatku wzorca.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
W tab. I podano parametry metody oznaczania zawartości pierwiastków, czułość metody (masa lub
ste˛żenie charakterystyczne, które daje sygnał 0,0044 jednostek absorbancji), granice˛ wykrywalności
(najmniejsze ste˛żenie pierwiastka, które może być oznaczane z 95% prawdopodobieństwem), precyzje˛
i odzysk.
W tab. II i III przedstawiono oznaczona˛ średnia˛ zawartość wybranych pierwiastków w badanych
napojach.
Wartości pH badanych napojów przechowywanych w butelkach i puszkach lub kartonach były
zbliżone do siebie. Maksymalnie zmieniły sie˛ 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 zwia˛zków glinu.
Tabela I
Analityczna charakterystyka zastosowanych procedur ilościowego oznaczania pierwiastków
Table 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

3

1,5 – 15,0 ng/cm

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

3

Fe

0,1 –1,5 μg/cm

0,05 μg/cm

0,022 μg/cm

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

3

3
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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
0,06 ± 0,02

2,60

0,03 ± 0,01

0,08 ± 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

Coca-Cola (b. p.)

1)

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

S. Czarna porzeczka (k.)

4)

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

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.)

Coca-Cola (b. p.)

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

Najmniejsza˛ zawartość Al spośród badanych napojów oznaczono w Coca-Coli i Pepsi (16,9 – 67,5
μg/dm3), porównywalna˛ w soku jabłkowo-brzoskwiniowym i piwie (ok. 35 μg/dm3), najwie˛ksza˛
natomiast w soku jabłkowym i z czarnej porzeczki (powyżej 100 μg/dm3). Czarna porzeczka jest roślina˛
oporna˛ na glin i jednocześnie kumuluja˛ca˛ 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 wie˛ksza˛ zawartość tego pierwiastka w porównaniu do tych samych
napojów z butelek.
Lopez i współpr. (2) najmniejsza˛ ilość Al stwierdzili w napojach przechowywanych w butelkach
plastikowych, naste˛pnie szklanych, a najwie˛ksza˛ w napojach z puszki i np. w Coli zawartość Al w tych
opakowaniach była naste˛puja˛ca: 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 wpływaja˛cym 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. Wie˛ksza˛ 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 przeprowadzonych badaniach porównawczych nie stwierdzili istotnych różnic w oznaczonych ilościach tych
pierwiastków w próbkach win rozcieńczonych kwasem azotowym o ste˛ż. 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),
najwie˛ksze natomiast w piwie (1,05 μg/dm3). Zawartość tego pierwiastka nie przekracza jednak
dopuszczalnej jego ilości (0,01 mg/kg) zgodnie z rozporza˛dzeniem MZ z 13.01.2003 r. (Dz. U.
04.03.2003 r). Ilość ołowiu we wszystkich badanych napojach także jest niska i nie przekracza
obowia˛zuja˛cych przepisów (0,1 mg/kg).
Ste˛żenie 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 sie˛ 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 najwie˛ksze 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 porównaniu do tego soku z butelki.
4. Zawartość Cd i Pb w badanych napojach nie przekracza dopuszczalnych ich
ilości zgodnie z rozporza˛dzeniem MZ z 2003 r.
5. Rodzaj opakowania (materiału z którego jest ono wykonane) wpływa na
końcowa˛ zawartość przechowywanych w nim napojów. Prowadzenie dalszych
badań pozwalaja˛cych wyjaśnić i określić stopień migracji, szczególnie metali
cie˛żkich wydaje sie˛ być uzasadnione.
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Metale cie˛żkie w napojach

331

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
Summary
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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Jerzy Falandysz
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PIERWIASTKÓW
W OWOCNIKACH GA˛SKI 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) ga˛ski 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.
Rte˛ć oznaczono metoda˛ zimnych par bezpłomieniowej absorpcyjnej spektroskopii
atomowej (CV-AAS), a pozostałe pierwiastki metoda˛ atomowej spektrometrii emisyjnej
z plazma˛ wzbudzona˛ indukcyjnie (ICP-AES).

Hasła kluczowe: grzyby, skład mineralny, mikropierwiastki, makropierwiastki,
fosfor.
Key words: mushrooms, fungi, microelements, macroelements, phosphorus.
Ga˛ska zielonka Tricholoma equestre (L.) Kummer albo Tricholoma flavovirens
(Pers.: Fr.) Lund. et Nannf., to dziko rosna˛cy, pospolity w kraju grzyb saprofityczny
z rodziny ga˛skowatych (Tricholomataceae) (1, 2). Grzyb ten współżyje w mikoryzie z sosna˛ – szczególnie che˛tnie na terenach piaszczystych, a poza lasami iglastymi
też pojawia sie˛, ale rzadko, w lasach liściastych. Wysyp owocników od września do
końca listopada. Zieleniatka (nazwa ludowa ga˛ski zielonki) jest zaliczana do
grzybów o dużych walorach smakowych i jest che˛tnie zbierana.
W polskim piśmiennictwie naukowym brak jest opracowania na temat składu
mineralnego reprezentatywnych partii ga˛ski zielonki z terenu kraju. Opublikowano
dane o zawartość całej gamy pierwiastków metalicznych w niewielkiej ilości
owocników ga˛ski zielonki z okolic miejscowości Buszkowy Górne koło Gdańska,
a cze˛ściej badano tylko zawartość rte˛ci (3 – 6). W badaniach własnych przedstawiono dane o zawartości 20 pierwiastków w reprezentatywnej partii owocników
ga˛ski 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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D. Maćkiewicz i inni

Nr 4

MATERIAŁ I METODYKA
Owocniki ga˛ski 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 pomoca˛ plastikowego noża. Do badań
zebrano 15 próbek zbiorczych licza˛cych ła˛cznie 27 owocników (od 1 do 3 owocników w próbce
jednostkowej). Wielkość owocników wyrażona średnica˛ kapelusza i długościa˛ trzonu mieściła sie˛
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. Naste˛pnie 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 ste˛żonego 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 rte˛ci oznaczano metoda˛ zimnych par bezpłomieniowej absorpcyjnej spektroskopii
atomowej (CV-AAS) w zautomatyzowanym analizatorze rte˛ci (Mercury Monitor 3200, Thermo
Separation Products, USA). Pozostałe pierwiastki oznaczano technika˛ atomowej spektrometrii emisyjnej
z plazma˛ wzbudzona˛ indukcyjnie ICP-AES (Optima 2000 DV, Perkin-Elmer Instruments, Shelton, CT,
USA). Miarodajność wyników sprawdzano analizuja˛c, poza próba˛ ślepa˛ oraz własnym (wewna˛trzlaboratoryjnym) 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
uczestnicza˛c 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 rozste˛pu ste˛żeń badanych
pierwiastków w kapeluszach oraz trzonach ga˛ski zielonki wykazane w badaniach własnych zestawiono
w tab. I.
Kadm, ołów i rte˛ć to pierwiastki szkodliwe dla zdrowia, a zawartość wszystkich trzech w grzybach
w kraju była do niedawno limitowana (8, 9). Z chwila˛ przysta˛pienia Polski do Unii Europejskiej
i automatycznego przyje˛cia norm unijnych m.in. dotycza˛cych 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 rosna˛cych (10).
Kadm i ołów w kapeluszach ga˛ski zielonki z okolicy miejscowości Hel wykrywano przecie˛tnie
w ste˛żeniu, 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 mase˛ mokra˛ (przyjmuja˛c, że zawartość wody w owocnikach grzybów
wynosi przecie˛tnie 90%) badane ga˛ski zawierały kadm i ołów przecie˛tnie w ste˛żeniu, odpowiednio, 0,16
i 0,33 mg/kg. Zatem średnia arytmetyczna zawartości kadmu kształtowała sie˛ nieco poniżej wartości
tolerancji dla tego metalu w grzybach uprawowych a w przypadku ołowiu nieco ja˛ przekraczała.
Konsekwentnie przekroczenie wartości tolerancji dla obu pierwiastków odnotowano u cze˛ści pojedyńczych próbek (owocników).
W innych badaniach kadm wykrywano w ga˛sce zielonce z terenu Polski w ste˛żeniu 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) charakteryzuja˛ce badane partie ga˛ski wartości średniej
arytmetycznej zawartość dla obu metali cze˛sto były wie˛ksze od wartości aktualnych norm europejskich
(10), a na ogół także i dawniej obowia˛zuja˛cych w kraju polskich norm (8, 9).
Rte˛ć, bar i stront zaliczane sa˛ także do grupy pierwiastków niepoża˛danych w żywności. Rte˛ć ogółem
w kapeluszach ga˛ski zielonki wykrywano w ste˛żeniu 0,96 ± 0,32 mg/kg, a w trzonach 0,62 ± 0,23 mg/kg
(tab. I). W przypadku rte˛ci porównywalne lub wie˛ksze ilości (średnio 0,12 – 1,7; 0,94 i 0,24 mg/kg m.s.)
notowano w okazach ga˛ski zielonki z terenu, odpowiednio, Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego,
miejscowości Buszkowy Górne i Puszczy Augustowskiej (tab. II). Wymienione wartości średnie niemal
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Tabela I
Zawartość pierwiastków w wysuszonych kapeluszach i trzonach ga˛ski zielonki z okolic Helu
(wartość średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego, mediany i rozste˛pu w mg/kg m.s.)
Table 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
130 ± 23; 130 (98 – 180)

Al

520 ± 170; 460 (300 –890)

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 cze˛sto sa˛ wie˛ksze od obowia˛zuja˛cych 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 ga˛ski zielonki można uznać za wzgle˛dnie
zasobne w potas, gdyż wysuszone przecie˛tnie 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 wie˛kszym ste˛żeniu niż wykazano dla kapeluszy
ga˛ski 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 sa˛ 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
ga˛ski zielonki z okolic Helu być może jest pochodna˛ jego stałej obecności w aerozolu morskim
i wpływie tego zjawiska na wyste˛powanie oraz doste˛pność sodu w wierzchniej warstwie gleby tamże.
Miedź i mangan w owocnikach ga˛ski 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 ga˛ski zielonki wyste˛powały w ste˛żeniu rze˛du 1,0 mg/kg m.s., a kobalt,
chrom, nikiel i stront w ste˛żeniu rze˛du < 0,5 mg/kg m.s. (tab. I). Wie˛cej srebra (3,5 ± 0,4 mg/kg m.s.)
oraz nieco wie˛cej 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 ga˛sce 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)

Pierwiastek

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.

ga˛ski ze stanowiska koło miejscowości Buszkowy Górne, a kobaltu (0,27 – 1,9 mg/kg m.s.) ze stanowisk
w Czechach (tab. II).
W doste˛pnym piśmiennictwie naukowym (17) brak jest danych o zawartości w owocnikach ga˛ski
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
Summary
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 spectroscopy (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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2001, nr 9, poz. 72. – 9. Rozporza˛dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie
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Jadwiga Błoniarz, Stanisław Zare˛ba
OCENA ZAWARTOŚCI MANGANU I ŻELAZA
W PREPARATACH ZIOŁOWYCH STOSOWANYCH W LECZENIU
CHORÓB WA˛TROBY I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
Katedra i Zakład Bromatologii Akademii Medycznej im. F. Skubiszewskiego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. S. Zare˛ba
W wybranych preparatach ziołowych (ziołach i płynnych lekach ziołowych) stosowanych pomocniczo w terapii wa˛troby i dróg żółciowych oznaczono zawartość manganu
i żelaza za pomoca˛ absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Stwierdzono, że ilości tych
pierwiastków w naparach lub odwarach ziołowych, poza działaniem leczniczym, moga˛
uzupełniać jednocześnie wymagane zapotrzebowanie organizmu na mangan i żelazo.

Hasła kluczowe: mangan, żelazo, preparaty ziołowe, wycia˛gi 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 zwia˛zków biologicznie czynnych (wykazuja˛cych określone działanie farmakologiczne),
zawieraja˛ substancje mineralne: makro- i mikroelementy – m. in. mangan i żelazo.
Pierwiastki te biora˛ udział w wielu ważnych procesach fizjologicznych zachodza˛cych w roślinach i odgrywaja˛ ważna˛ role˛ w homeostazie mineralnej organizmu
człowieka (1).
Mangan wchodzi w skład karboksylazy pirogronianowej i dysmutazy ponadtlenkowej, w wa˛trobie wpływa na aktywacje˛ arginazy. Pierwiastek ten uczestniczy
w metabolizmie we˛glowodanów i lipidów, wykazuje wpływ na synteze˛ kwasu
hialuronowego, siarczanu chondroityny i innych zwia˛zków niezbe˛dnych dla wzrostu kości oraz tworzenia tkanki ła˛cznej. Mangan reguluje także synteze˛ melaniny
i dopaminy, uczestniczy wraz z żelazem i miedzia˛ w procesie syntezy hemoglobiny,
wywiera wpływ na procesy zwia˛zane z reprodukcja˛ (2).
Żelazo jest głównym składnikiem hemoglobiny i mioglobiny. Pierwiastek ten
wchodzi w skład cytochromów, oksydazy cytochromu C, katalaz, peroksydaz,
wewna˛trzkomórkowych żelazoflawoprotein, białek siarkowo-żelazowych łańcucha
oddechowego. Żelazo bierze udział również w powstawaniu białych krwinek (np.
limfocytów T), jest niezbe˛dne do syntezy i utrzymania odpowiedniej ilości
receptorów dopaminowych (2, 3).
Biodoste˛pność 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 zacze˛to stosować dodatek do paliwa silnikowego, jako czynnik przeciwstukowy – organiczny zwia˛zek manganu (MMT)
– metylo-cyklopentadienylo-tri-karbonylomangan, który w wydzielaja˛cych sie˛
spalinach wyste˛puje 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 moga˛ dostarczone być organizmowi
człowieka wraz z wycia˛gami wodnymi z ziół.
MATERIAŁ BADANY I METODY
Materiał badany stanowiły preparaty ziołowe (zioła i płynne leki ziołowe) stosowane w schorzeniach
wa˛troby i dróg żółciowych (Herba Chelidonii, Herba Millefolii, Inflorescentia Helichrysi, Radix
Bardanae, Cholagoga I, Cholagoga II, Cholagoga III, Pancrosan, Zioła żółciope˛dne, Artecholin,
Cholitol, Solaren), które kupiono w aptekach i sklepach zielarskich w Lublinie w 2004 r. Z ziół
Tabela I
Nazwy preparatów, ich skład i producenci
Table 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 żółciope˛dne

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 Kle˛ka

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, Belladonnae tinct. 7 g

Solaren

Herbapol Warszawa

Curcumae longae rhizoma extractum
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wykonywano równocześnie wycia˛gi wodne (napary lub odwary) wg zalecenia podanego przez
producenta. Przebadano po 5 próbek każdego z preparatów (w dwóch równoległych powtórzeniach),
z których każda stanowiła odre˛bna˛ serie˛. 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 zwilżaja˛c 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 pomoca˛
wody dejonizowanej. Oznaczenia zawartości manganu i żelaza wykonano za pomoca˛ metody absorpcyjnej 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 Ja˛drowej 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
Mangan
Żelazo

Zawartość w materiale odniesienia
w mg/kg

Wartość oznaczona
w mg/kg*)

191 ± 12

186 ± 3

460

447 ± 7

*) x ± SD dla n = 6.

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Wyniki badań przedstawiono w tab. III i IV podaja˛c średnia˛ arytmetyczna˛ i odchylenie standardowe
oraz wartość minimalna˛ i maksymalna˛ 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 wycia˛gów 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 sie˛ w zakresie, średnio od 0,56 μg/g (Artecholin
– płynny lek ziołowy) do 363,49 μg/g w próbkach Ziół żółciope˛dnych. Żelazo zawarte w badanych
ziołach ekstrahowało sie˛ do fazy wodnej w mniejszym stopniu niż mangan, średnio od 3,2% (mieszanka
ziołowa Pancrosan) do 13,1% z Herba Millefolii.
Rośliny pobieraja˛ mangan dwuwartościowy z rozpuszczonych jego soli znajduja˛cych sie˛ w roztworze
glebowym oraz zwia˛zany z kompleksem sorpcyjnym.
Przecie˛tna zawartość tego pierwiastka w roślinach wynosi kilkadziesia˛t mg/kg w suchej masie.
Przyjmuje sie˛, że moga˛ one tolerować znacznie wyższe ilości manganu, nawet do kilku tysie˛cy mg/kg.
W niektórych roślinach pierwiastek ten zmagazynowany jest jako MnO2 w korzeniach lub zwia˛zany
w postaci kompleksowych zwia˛zków organicznych, dzie˛ki czemu jest on wyła˛czony z procesów
metabolicznych (8).
Rośliny lecznicze wykorzystywane do produkcji preparatów farmaceutycznych moga˛ zawierać różne
ilości manganu. Ole˛dzka 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).
Najwie˛ksze ilości manganu znajduja˛ sie˛ w zielonych cze˛ściach roślin, co wia˛że sie˛ z jego koncentracja˛
w chloroplastach (8). Kołodziej (12) w nadziemnej cze˛ści lubczyka ogrodowego stwierdziła średnio
347,0 μg/g, a w arcydzie˛glu 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, wycia˛gach 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
Średnia arytmetyczna (x), odchylenie standardowe (± SD),
zakres (min. – max.)
Lp.

Nazwa preparatu

zawartość
w μg/g suchej masy
ziół

zawartość
w wycia˛gach 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

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 żółciope˛dne

110,39 ± 27,31
87,07 – 151,08

23,76 ± 10,88
14,39 – 39,42

20,7 ± 4,4
16,4 –26,1

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

Mieszanki ziołowe

Płynne leki ziołowe

*) płynna postać leku

surowca, oznaczono w rdeście ostrogorzkim i owocach borówki czarnej (13). Niektóre rośliny, tzw.
hiperkumulatory, charakteryzuje wybiórcza zdolność magazynowania tego pierwiastka (14). Zróżnicowane zawartości manganu zawierały rośliny zielarskie pochodza˛ce z krajów afrykańskich i kontynentu azjatyckiego (15, 16, 17).
Przechodzenie manganu z badanych ziół do ich naparów lub odwarów było zróżnicowane i zależało
od rodzaju surowca, co potwierdzaja˛ inne doniesienia naukowe (18, 19).
Zawartość żelaza w roślinach może wahać sie˛ od kilkudziesie˛ciu do kilku tysie˛cy mg/kg w suchej
masie (wyja˛tkowo nawet do kilku procent). Ilość tego pierwiastka zwia˛zana jest głównie ze zdolnościa˛
korzeni do redukcji Fe3+ → Fe2+, gdyż pobierane jest ono tylko w takiej formie. Najwie˛ksze zawartości
tego pierwiastka wyste˛puja˛, podobnie jak manganu, w zielonych cze˛ściach roślin – do 800 mg/kg,
a w przypadku roślin żelazolubnych, nawet do 2000 i wie˛cej 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 wie˛ksze ilości tego pierwiastka, np. w tymianku 1670,30
mg/kg, w majeranku ogrodowym 1268,2 mg/kg (12).
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Zawartość manganu i żelaza w preparatach ziołowych
T a b e l a IV
Zawartość żelaza w preparatach ziołowych, wycia˛gach 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
Średnia arytmetyczna (x), odchylenie standardowe (± SD),
zakres (min. – max.)
Lp.

Nazwa preparatu

zawartość
w μg/g suchej masy
ziół

zawartość
w wycia˛gach 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

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 żółciope˛dne

363,49 ± 154,48
175,48 –512,73

27,67 ± 14,59
8,23 – 40,62

7,2 ± 1,5
4,7 – 8,6

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

Mieszanki ziołowe

Płynne leki ziołowe

*) płynna postać leku.

Żelazo nie przechodzi łatwo z surowców roślinnych do wycia˛gów wodnych. Proces ten hamuja˛
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, potwierdzaja˛ 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. Wycia˛gi wodne z badanych ziół (napary lub odwary), stosowane w czasie
kuracji, moga˛ dostarczać organizmowi mniejszych lub wie˛kszych ilości badanych
mikroelementów.
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EVALUATION OF MANGANESE AND IRON CONTENT IN HERBAL
PREPARATIONS USED TO TREAT BILIARY TRACT DISEASES
Summary
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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w ziołach i naparach z tych ziół stosowanych u dorosłych i dzieci. Bromat Chem. Toksykol. 2003; 36:
29-37. – 12. Kołodziej B.: Surowce zielarskie bogatym źródłem substancji mineralnych. Cz. II.
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HETEROCYKLICZNE AROMATYCZNE AMINY W ŻYWNOŚCI:
ZAWARTOŚĆ AMINOAZAARENÓW W WYSOKOBIAŁKOWEJ ŻYWNOŚCI
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Hasła kluczowe: zwia˛zki mutagenne w żywności, aminy heterocykliczne, aminoazaareny, kancerogeny, narażenie.
Keywords: food mutagens, heterocyclic amines, aminoazaarenes, carcinogens,
exposure.
Dieta jest dla człowieka źródłem zarówno niezbe˛dnych składników odżywczych, jak i wielu
zwia˛zków moga˛cych powodować w jego organizmie zmiany chorobowe, w tym nowotworowe (1 – 3).
Aktywność mutagenna˛ i kancerogenna˛ wykazuja˛ obecne w niektórych rodzajach żywności mikotoksyny (np. aflatoksyna B), niektóre alkaloidy roślinne (1), nitrozoaminy, a także wielopierścieniowe
we˛glowodory aromatyczne (WWA), które moga˛ być pochodzenia środowiskowego lub tworzyć sie˛
w wysokiej temperaturze w wyniku pirolizy białek obecnych w produktach spożywczych (4, 5).
W żywności o dużej zawartości białka (mie˛so, ryby) poddawanej termicznemu przetwarzaniu moga˛,
obok WWA, powstawać ich heterocykliczne azotowe pochodne (azaareny) (6, 7), a także heterocykliczne aminy aromatyczne (HA, aminoazaareny) (1, 2, 8 – 12).
Badania wykazały, że aktywność mutagenna organicznych ekstraktów dań mie˛snych przygotowywanych poprzez obróbke˛ cieplna˛, jest spowodowana w 70% obecnościa˛ pie˛ciu zwia˛zków z grupy aminoazaarenów: 2-amino-3-metyloimidazo[4,5-f]chinoliny (IQ), 2-amino-3,4-dimetyloimidazo[4,5-f]chinoliny (MeIQ), 2-amino-3,4-dimetyloimidazo[4,5-f]chinoksaliny (MeIQx), 2-amino-3,4,8-trimetyloimidazo[4,5-f]chinoksaliny (4,8-DiMeIQx) oraz 2-amino-1-metylo-6-fenyloimidazo[4,5-b]pirydyny (PhIP)
(13). W 1993 r. Mie˛dzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on
Cancer, IARC) zaliczyła IQ, w oparciu o długoterminowe obserwacje zwierza˛t doświadczalnych
poddanych działaniu aminoazaarenów (14, 15), do zwia˛zków potencjalnie kancerogennych oraz
wła˛czyła trzy inne: MeIQ, MeIQx i PhIP do grupy substancji, które moga˛ bezpośrednio powodować
powstawanie nowotworów u człowieka (16, 17).
Aminoazaareny tworza˛ sie˛ z wolnych aminokwasów, kreatyny lub kreatyniny oraz heksoz, w wyniku
wieloetapowych, złożonych reakcji zachodza˛cych wg mechanizmu rodnikowego (reakcja Maillarda)
w warunkach powszechnie stosowanych do przygotowywania potraw mie˛snych (18). Szczegółowy opis
reakcji tworzenia sie˛ aminoazaarenów zawiera wcześniejsza publikacja (19).
Dotychczas zidentyfikowano i oznaczono w produktach wysokobiałkowych ponad 20 heterocyklicznych amin aromatycznych. W zależności od pochodzenia dzieli sie˛ je na aminy pirolityczne tworza˛ce sie˛
w temp. powyżej 300°C, do których należa˛ głównie pochodne pirydoindolowe i pirydoimidazolowe oraz
na aminy powstaja˛ce w niższej temp. 100 – 250°C, do których zaliczane sa˛ 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 zwia˛zków azotu oraz akrylamidu w wysokobiałkowej żywności
poddanej obróbce termicznej. Badanie wpływu dodatku cebuli i czosnku na powstawanie prokancerogennych
azaarenów i aminoazaarenów w daniach mie˛snych”.
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Ryc. 1. Wzory wybranych aminoazaarenów tworza˛cych sie˛ w termicznie
przetwarzanej żywności w najwie˛kszych ilościach.
Fig. 1. Structures of selected aminoazaarenes formed at highest
quantities in heat-processed food.

Wzory heterocyklicznych amin aromatycznych oraz tabele˛ uwzgle˛dniaja˛ca˛ ich podział zawiera
wcześniejsza praca (21). Na ryc. 1 przedstawiono struktury pie˛ciu amin dominuja˛cych w termicznie
przetwarzanej żywności i zaliczanych do najsilniejszych muta-/kancerogennych zwia˛zków 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 sie˛ w piśmiennictwie w latach 80. ubiegłego stulecia (22). Od tamtej pory prowadzone były liczne badania
zmierzaja˛ce do oznaczania tych zwia˛zków w różnych potrawach z mie˛sa 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 zredukowanej zawartości amin heterocyklicznych, jak również ocena stopnia ekspozycji wybranych populacji na
aminoazaareny (8, 22 – 26). Prowadzone obecnie badania maja˛ na celu rozpowszechnienie informacji nt.
możliwości ograniczenia narażenia człowieka na te kancerogeny, poprzez modyfikacje˛ sposobów
termicznej obróbki żywności i zmiane˛ nawyków kulinarnych.
Tabela I stanowi przegla˛d zawartych w piśmiennictwie wyników oznaczeń wybranych aminoazaarenów w różnego typu produktach wysokobiałkowych poddawanych obróbce termicznej (1, 9, 12, 20,
22, 27 – 34). Zawartości wymienionych w tabeli zwia˛zków (MeIQx, PhIP, 4,8- DiMeIQx) sa˛ zwykle
wie˛ksze od ste˛żeń innych amin heterocyklicznych moga˛cych powstawać w żywności.
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Heterocykliczne aromatyczne aminy w żywności: zawartość aminoazaarenów
Tabela I
Zawartość aminoazaarenów w żywności o dużej zawartości białka w ng na g badanej próbki
(1, 8, 12, 20, 22, 27 –34)
Table I
Contents of aminoazaarenes in high protein-rich food samples

Rodzaj mie˛sa

MeIQx

4,8-DiMeIQx

PhIP

Piśmiennictwo

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

Mie˛so 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

Jagnie˛cina

n.o. – 1,6

n.o. – 0,6

n.o. – 11

8, 20

Mie˛so wieprzowe
– grilowane
– schab w całości
– kotlet

Kiełbasa pieczona

0,5 – 1,8

0,8 – 1,0

1,6

8, 32

Ryby
Łosoś z rusztu
– mie˛so
– skórka

n.o. – 8,3

n.o. – 7

n.o. – 5,0 (max 69)

1, 33

0,10
0,59

0
0

0,29
0,59

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 ste˛żeń HA wynosza˛ od 0 do kilku, a nawet kilkudziesie˛ciu 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 ste˛żenia aminoazaarenów, wynosza˛ce nawet kilkadziesia˛t ng indywidualnych
zwia˛zków z grupy HA w 1 g produktu, oznaczono w ekstraktach mie˛snych (20, 32, 34), powszechnie
używanych do produkcji komercyjnych środków spożywczych typu kostki rosołowe, zupy w proszku
i przyprawy. Ekstrakty te powstaja˛ w wyniku wielogodzinnego ogrzewania w wysokiej temperaturze
złożonych mieszanin zawieraja˛cych składniki pochodzenia zwierze˛cego i roślinnego. Prekursorami
oznaczanych w tych ekstraktach amin heterocyklicznych sa˛ białka, pochodza˛ce z mie˛s, jaj i ryb oraz
we˛glowodany znajduja˛ce sie˛ 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 mie˛sa, a nawet od kształtu i wielkości porcji termicznie przetwarzanej próbki (20,
30, 31).
Aminoazaareny tworza˛ sie˛ we wszystkich rodzajach mie˛s i ryb przygotowanych do spożycia w temp.
wyższej od 100°C. Zdecydowanie najwie˛ksze ilości tych zwia˛zków oznaczono w produktach wysokobiałkowych poddanych smażeniu, grilowaniu i pieczeniu. Badania wykazały, że ich przetwarzanie
w niskiej i średniej temp. (poniżej 250°C) prowadzi do utworzenia głównie zwia˛zków z grupy
imidazochinoksalin (np. MeIQx), natomiast w potrawach bardzo spieczonych, przeważa zawartość
pochodnej imidazopirydyny – PhIP (20, 22, 23, 30, 31).
Zimerli i współpr. (8) podje˛li szeroko zakrojone badania, polegaja˛ce na oznaczeniu zawartości
aminoazaarenów w różnych potrawach mie˛snych i rybnych przygotowywanych do spożycia w warunkach domowych lub w restauracjach, zmierzaja˛c do określenia czynników decyduja˛cych o ilości
powstaja˛cych amin heterocyklicznych. W oparciu o uzyskane dane stwierdzono, że zwia˛zkami
tworza˛cymi sie˛ najcze˛ściej i w najwie˛kszej ilości sa˛ PhIP oraz MeIQx. Zwia˛zki 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 zawieraja˛ce
ekstrakty mie˛sne wykazała, że zawieraja˛ one mniej PhIP (zwia˛zek ten oznaczono w 6% przebadanych
próbek), natomiast wie˛cej IQ i 7,8-DiMeIQx, odpowiednio 13 i 19%.
Na podstawie wyników analizy 86 potraw wysokobiałkowych, sporza˛dzonych w różny sposób (8),
wykazano, że maksymalnie duże ilości aminoazaarenów tworza˛ sie˛ w próbkach mie˛sa poddanego
smażeniu lub pieczeniu na ruszcie elektrycznym, ba˛dź w produktach maja˛cych bezpośredni kontakt
z płomieniem (grilowanie). Gotowanie, pieczenie w piekarniku, jak również smażenie w głe˛bokim 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 ste˛żenia PhIP w żywności. Podobny
efekt uzyskano wydłużaja˛c czas smażenia (przy niezmienionej temperaturze) (8, 35). Wysokotemperaturowe oddziaływanie na próbke˛ żywności sprzyja ponadto powstawaniu mieszaniny aminoazaarenów o bardziej zróżnicowanym składzie (8).
C z y n n i k i w p ł y w a j a˛ 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 a˛ c e s i e˛ 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 dotycza˛cych powstawania amin heterocyklicznych w żywności wysokobiałkowej, a także
przygotowali liste˛ wskazówek w jaki sposób człowiek może zapobiec tworzeniu sie˛ kancerogennych
aminoazaarenów w przygotowywanych do spożycia potrawach, a tym samym zmniejszyć stopień
narażenia na te zwia˛zki.
Propozycje dotycza˛ce sposobów ograniczenia ilości aminoazaarenów powstaja˛cych podczas obróbki
żywności sa˛ naste˛puja˛ce (8): gotowanie lub duszenie mie˛sa lub ryby, ba˛dź używanie kuchenki
mikrofalowej: grilowanie oraz smażenie na patelni w temp. niższej od 180°C; unikanie przypalenia sosu
mie˛snego i zaniechanie lub ograniczenie jego spożywania; usuwanie zwe˛glonych fragmentów potraw
mie˛snych.
Grupa naukowców z USA (36) wykazała ponadto, że cze˛ste obracanie porcji mie˛sa podczas smażenia
może być istotnym czynnikiem umożliwiaja˛cym obniżenie zawartości aminoazaarenów w potrawach (1,
36). Zwia˛zane jest to z szybciej zachodza˛cym procesem denaturacji białka i tym samym ograniczona˛
migracja˛ do jego powierzchni zawartych w sokach mie˛sa hydrofilowych prekursorów aminoaazaarenów:
cukrów, aminokwasów i kreatyny. Badania (36) prowadzone przy użyciu wzorców deuterowanych
prekursorów potwierdziły, że ich ekspozycja na maksymalnie wysoka˛ temperature˛ na powierzchni porcji
mie˛sa sprzyja syntezie amin heterocyklicznych, natomiast poprzez proces denaturacji białka prekursory
te zostaja˛ zatrzymane w wewne˛trznej cze˛ści 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 pomie˛dzy cze˛stościa˛ 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 najcze˛ściej poprzez
ilość ng kancerogenu przypadaja˛cych na 1 kg masy ciała na dobe˛ (ng/kg/dobe˛), ba˛dź ilość ng lub μg
aminoazaarenów spożytych w cia˛gu doby (ng/dobe˛ lub μg/dobe˛). Średnia ekspozycja dorosłego
człowieka jest w znacznej mierze uzależniona od jego przyzwyczajeń żywieniowych, tj. od cze˛stości,
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 cia˛gu doby. Ilości te wyznaczono uwzgle˛dniaja˛c zawartość w żywności sześciu HA:
IQ, 7,8-DiMeIQx, MeIQ, 4,8-DiMeIQx, MeIQx i PhIP (struktury i nazwy zwia˛zków zawiera ryc. 1)
(8, 20, 39).
Keating i Bogen (39), prowadza˛c badania populacyjne wśród obywateli USA wykazali, że ekspozycja
na aminoazaareny kobiet białych jest o 30 – 45% mniejsza niż afroamerykanek, co tłumaczone jest
cze˛stszym spożywaniem przez te˛ druga˛ grupe˛ kobiet potraw grilowanych i z rusztu.
Badania własne (12) dotycza˛ce analizy 5 amin heterocyklicznych w żywności przygotowanej
w sposób tradycyjny dla kuchni polskiej wykazały, że przy spożyciu 100 g porcji mie˛sa, przyrza˛dzonych
w warunkach domowych, człowiek może wprowadzić do organizmu od 0,2 do 7,7 μg aminoazaarenów,
Podobny poziom narażenia (7 μg/dobe˛) oznaczyła grupa badaczy ze Szwecji, analizuja˛c żywność
typowa˛ 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 dieta˛, dobowe narażenie osób danych
populacji, może odpowiednio wynosić 103 ng/dobe˛, ok. 60 ng i 260 ng. Sa˛ to ilości o wiele niższe od
wyznaczonych dla szczurów i myszy dawek, powoduja˛cych u 50% badanych gryzoni zmiany
nowotworowe (tzw. TD50), wynosza˛cych dla najbardziej kancerogennych aminoazaarenów (PhIP,
MeIQx, MeIQ, IQ) od 0,1 do 64 mg/kg masy ciała/dobe˛ (1).
Ekspozycja człowieka na działanie amin heterocyklicznych może być monitorowana poprzez pomiar
w materiale biologicznym ste˛żeń aminoazaarenów, ich metabolitów lub adduktów metabolitów
z białkami lub DNA (1, 45). Badania wykazały, że zwia˛zki te sa˛ obecne nawet w mleku zdrowych kobiet
i w moczu osób stosuja˛cych normalna˛ diete˛ (1). Chociaż, wynikaja˛ce 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 zwia˛zki nieaktywne biologicznie. Badania in
vitro przy użyciu systemu mikrosomalnego S9 wyizolowanego z wa˛troby szczura, jak również badania
in vivo, wykazały, że niektóre niemutagenne zwia˛zki z grupy aminoazaarenów moga˛ reagować
z aminami aromatycznymi tworza˛c produkty zdolne do utworzenia adduktów z DNA (1, 46). Dla
przykładu: nieaktywny biologicznie norharman w wyniku reakcji z anilina˛, pod wpływem enzymów
cytochromu P450 tworzy aminofenylonorharman (APNH), którego metabolity: N-hydroksy-APNH
i N-acetoksy-APNH moga˛ przyła˛czyć sie˛ do zasady purynowej (guaniny) w DNA. Schemat reakcji
powstawania adduktu aminofenylonorharmanu z DNA przedstawiono na ryc. 2. Przypuszcza sie˛, że
obecność naturalnie wyste˛puja˛cych w żywności amin lub leków może również spowodować nasilenie
kancero- i mutagennych własności aminoazaarenów (1).

Ryc. 2. Przemiana zwia˛zków niemutagennych: norharmanu i aniliny
do aktywnego biologicznie aminofenylonorharmanu i jego adduktu z DNA,
zachodza˛ca 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 powoduja˛c wzrost cze˛stości wyste˛powania guzów nowotworowych, zwłaszcza w obre˛bie okre˛żnicy (47). Natomiast dieta bogata w wielonienasycone kwasy
tłuszczowe omega-3, wyste˛puja˛ce m.in. w tłuszczu ryb, znacza˛co redukuje pojawianie sie˛ aberracji
chromosomalnych u szczurów (48).
Współczesny człowiek, dla którego potrawy mie˛sne stanowia˛ główne źródło aminokwasów nie jest
w stanie unikna˛ć narażenia na aminoazaareny (1, 26, 37). Dlatego też w wielu laboratoriach światowych
prowadzone sa˛ badania zmierzaja˛ce do określenia czynników wpływaja˛cych na powstawanie HA oraz
ustalenia warunków przygotowania wysokobiałkowej żywności, w których możliwe jest zmniejszenie
zawartości tych mutagennych zwia˛zków azotu.
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PODSUMOWANIE

Dotychczasowe badania epidemiologiczne wykazały zwie˛kszenie ryzyka wysta˛pienia zmian nowotworowych u osób cze˛sto spożywaja˛cych produkty wysokobiałkowe o dużej zawartości aminoazaarenów. Prace dotycza˛ce syntezy tych
zwia˛zków w modelowych układach zawieraja˛cych ich prekursory (cukry, aminokwasy, kreatyne˛ lub kreatynine˛) wykazały, że ste˛żenie i rodzaj tworza˛cych sie˛ amin
heterocyklicznych zależy od wielu czynników, m.in. od temp., czasu i sposobu
oddziaływania termicznego oraz od ste˛żenia prekursorów w układzie reakcyjnym.
Obserwacje te potwierdzone zostały w wyniku prac prowadzonych z użyciem
ekstraktów mie˛snych i próbek mie˛sa. Zakresy ste˛żeń aminoazaarenów oznaczone
w różnego typu produktach spożywczych wynosza˛ od 0 do kilku, a nawet
kilkudziesie˛ciu ng indywidualnego zwia˛zku w 1 g produktu. Stopień narażenia
człowieka na te muta/kancerogeny wprowadzane do organizmu wraz z pożywieniem może wynosić od 2 do ok. 25 ng/kg masy ciała/dobe˛.
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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biologicznym biomarkerów narażenia na aminoazaareny. Bromat. Chem. Toksykol., 2003; 36: 227-239.
– 46. Totsuka Y., Kataoka H., Takamura-Enya T., Sugimura T., Wakabayashi K.: In vitro and in vivo
formation of aminophenylonorharman from norharman and aniline. Mutat. Res., 2002; 506-507: 49-54.
– 47. Ubagai T., Ochiai M., Kawamori T., Imai H., Sugimura T., Nagao M., Nakagama H.: Efficient
induction of rat large intestinal tumors with a new spectrum of mutations by intermittent administration
of 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine in combination with a high fat diet. Carcinogenesis, 2002; 23: 197-200. – 48. Takahashi M., Totsuka Y., Masuda M., Fukuda K., Oguri A., Yazawa K.,
Sugimura T., Wakabayashi K.: Reduction in formation of 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5b]pyridine (PhIP)-induced aberrant crypt foci in the ratcolon by docosahexanoic acid (DHA). Carcinogenesis, 1997; 18: 1937-1941.
Adres: 41-808 Zabrze, ul. H. Jordana 19.

BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XXXIX, 2006, 4, str. 353 – 360

Beata Janoszka
HETEROCYKLICZNE AMINY AROMATYCZNE W ŻYWNOŚCI:
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Hasła kluczowe: analiza żywności, heterocykliczne aminy aromatyczne, aminoazaareny, antyoksydanty.
Keywords: food analysis, heterocyclic aromatic amines, aminoazaarenes, antioxidants.
Aminoazaareny (aminy heterocykliczne, HA) to ogólna nazwa grupy kancerogennych zwia˛zków
organicznych powstaja˛cych w żywności o dużej zawartości białka podczas jej termicznego przetwarzania (1 – 3). Ste˛żenie HA, be˛da˛ce 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 mie˛sne stanowia˛ główne źródło aminokwasów, nie jest w stanie unikna˛ć narażenia na
aminoazaareny (1, 7). Potwierdziły to liczne badania dotycza˛ce analizy aminoazaarenów w produktach
spożywczych (1, 2, 8, 9) oraz oznaczania adduktów tych zwia˛zków z DNA we krwi i w nowotworowych
tkankach człowieka (10 – 12).
Dotychczasowe prace naukowe wykazały, że aminy heterocykliczne, należa˛ce do klasy imidazochinolin i imidazochinoksalin powstaja˛ w wyniku reakcji Maillarda z cukrów redukuja˛cych, aminokwasów
i kreatyny (1, 2, 13, 14). W pocza˛tkowym etapie tej reakcji tworza˛ sie˛ dihydropirazyna lub pirydyna
i aldehydy, które w wyniku kondensacji z kreatynina˛ (powstała˛ z kreatyny) tworza˛ aminoazaareny.
Pośrednimi produktami reakcji Maillarda sa˛ kationowe rodniki pirazynowe i pirymidynowe. Uproszczony schemat reakcji syntezy aminoazaarenów przedstawiono na ryc. 1 (13). Aminoimidazolowy
fragment cza˛steczki powstaje z kreatyny, w wyniku cyklizacji i eliminacji cza˛steczki wody, natomiast
pozostała cze˛ść cza˛steczki tworzy sie˛ prawdopodobnie w wyniku degradacji Streckera z pirydyny,
pirazyny, ba˛dź dialkilopirazyny (15).
Poznanie wolnorodnikowego mechanizmu tworzenia sie˛ aminoazaarenów, wia˛że sie˛ z hipoteza˛
naukowa˛, że zwia˛zki o właściwościach antyutleniaja˛cych powinny hamować ich synteze˛, dlatego też
prowadzone sa˛ intensywne badania zmierzaja˛ce do określenia czynników wpływaja˛cych na powstawanie HA oraz warunków i możliwości redukcji zawartości tych zwia˛zków w żywności (13 – 16).
Wpływ antyoksydantów na powstawanie aminoazaarenów badano przy użyciu systemów modelowych oraz przy zastosowaniu liofilizowanych ekstraktów mie˛snych lub próbek mie˛sa. Układy modelowe
zawierały znane ilości prekursorów HA, tj. aminokwasu (najcze˛ściej glicyny, be˛da˛cej substratem amin
z grupy imidazochinolin i imidazochinoksalin lub fenyloalaniny, z której otrzymywano 2-amino-1metylo-6-fenyloimidazo[4,5-b]pirydyne˛ (PhIP), cukru redukuja˛cego (np. glukozy) oraz kreatyny, które
*) Praca została zrealizowana w ramach projektu badawczego nr 2P06T047 29 finansowanego przez MNiE
w okresie 2005 – 2007: „Oznaczanie heterocyklicznych zwia˛zków azotu oraz akrylamidu w wysokobiałkowej żywności
poddanej obróbce termicznej. Badanie wpływu dodatku cebuli i czosnku na powstawanie prokancerogennych
azaarenów i aminoazaarenów w daniach mie˛snych”.
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Ryc. 1. Uproszczony schemat syntezy wybranych aminoazaarenów z uwzgle˛dnieniem 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 właściwościach lipofilowych oraz hydrofilowych, syntetyczne oraz pochodzenia naturalnego.
Wyniki licznych prac wskazuja˛ na hamuja˛cy wpływ tego typu substancji na mutagenność (oznaczana˛
in vitro w testach Ames’a) i kancerogenność frakcji aminoazaarenów. Antyoksydanty pełnia˛ prawdopodobnie role˛ tzw. wychwytywaczy wolnych rodników, dzie˛ki czemu dezaktywuja˛ rodnikowe
produkty pośrednie reakcji syntezy aminoazaarenów, powoduja˛c obniżenie ste˛żenia tych zwia˛zków.
Działanie takie udowodnił Kikugawa (15), który wykorzystuja˛c metode˛ rezonansu paramagnetycznego,
wykazał, że intensywność sygnałów odpowiadaja˛cych kationorodnikom pirazynowym ulega osłabieniu
w obecności antyoksydantów polifenolowych. Rola przeciwutleniaczy w procesach termicznego
powstawania heterocyklicznych amin nie została jednak jednoznacznie określona. Obserwacje niektórych autorów wskazuja˛ na nasilenie mutagenności lub wzrost ste˛żenia aminoazaarenów w próbkach
(modelowych i wysokobiałkowych) poddanych działaniu antyoksydantów (17 – 19). Zwia˛zki zaliczane
do przeciwutleniaczy moga˛ bowiem, w zależności od ste˛żenia, wykazywać zarówno aktywność anty- jak
i prooksydacyjna˛ (13, 18, 19). Prawdopodobnie wolnorodnikowy mechanizm syntezy amin heterocyklicznych może ulec modyfikacji w obecności, tworza˛cych sie˛ w wysokich temperaturach, produktów
rozkładu zwia˛zków 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 sie˛ aminoazaarenów, dotyczyły głównie zwia˛zków fenolowych, używanych jako dodatki do żywności. Należa˛ 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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355

i Jagersted (19) w pracy dotycza˛cej obecności BHA, BHT i PG oraz tertbutylohydrochinonu (TBHQ)
w układach modelowych, zawieraja˛cych prekursory aminoazaarenów, wykazali, że antyoksydanty te
moga˛ powodować wzrost ste˛żenia MeIQx (2-amino-3,4-dimetyloimidazo[4,5-f]chinoksalina), zwia˛zku
uznanego przez Mie˛dzynarodowa˛ Agencje˛ Badań nad Rakiem (IARC) za kancerogenny. Maksymalny
wzrost (o 220%) zaobserwowano w obecności 0,01% TBHQ. Wyniki prac innych autorów (15, 20, 22)
wskazuja˛ natomiast na hamuja˛cy wpływ antyoksydantów syntetycznych na powstawanie HA. Kato
i współpr. (20), badaja˛c układ modelowy zawieraja˛cy glicyne˛, glukoze˛ i kreatynine˛, zanotowali
w obecności BHA i PG obniżenie ste˛żenia zwia˛zków z grupy imidazochinoksalin. Messner i Murkowic
(23), którzy zastosowali BHT i TBHQ podczas termicznego przygotowania potraw z wołowiny, mie˛sa
wieprzowego i drobiowego, wykazali nieznaczne obniżenie ste˛żenia tworza˛cych sie˛ aminoaarenów
w badanych próbkach.
Kikugawa (15) zastosował test Ames’a do oznaczenia aktywności mutagennej wzgle˛dem szczepu
Salmonella typhimurium TA 98 frakcji aminoazaaernów wyizolowanych z modelowych układów
zawieraja˛cych glukoze˛, glicyne˛ i kreatyne˛, ogrzewanych w obecności m. in. BHA i PG, wykazuja˛c, 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 wyste˛powaniu w żywności mutagennych amin heterocyklicznych, poddał testom 14
różnych antyoksydantów fenolowych pochodzenia naturalnego pod ka˛tem ich wpływu na ste˛żenie
dwóch amin: MeIQx i PhIP, tworza˛cych sie˛ w układzie modelowym, zawieraja˛cym glicyne˛ lub
fenyloalanine˛, glukoze˛ i kreatyne˛. Galusan epigalokatechiny (EGCG), be˛da˛cy podstawowym składnikiem katechin zielonej herbaty, luteolina i kwercetyna (flawonoidy) oraz kwas kawowy najskuteczniej
hamowały powstawanie w/w aminoazaarenów, obniżaja˛c ich zawartość w porównaniu do próbki
kontrolnej od 22% do 97%. Nie zanotowano natomiast znacza˛cego wpływu sezamolu, tymolu, BHA
i eugenolu zarówno na ste˛żenie MeIQx, jak i PhIP. Aktywność niektórych antyoksydantów była
odmienna w procesie tworzenia sie˛ obydwu zwia˛zków. Dla przykładu: w obecności kwasu elagowego,
zaobserwowano obniżenie zawartości MeIQx, o 70%, podczas gdy ste˛żenie PhIP w analogicznych
warunkach wzrosło do 379%; kwas nordihydrogwajaretowy (NDGA), który hamował tworzenie sie˛
PhIP, powodował natomiast podwyższenie ste˛żenia MeIQx o ok. 80%.
Wyniki badań zespołu Sugimury (21) wskazuja˛ na duża˛ zgodność pomie˛dzy ste˛żeniem MeIQx
i mutagennościa˛ mieszaniny reakcyjnej oraz znacznie wie˛ksza˛ rozbieżność pomie˛dzy tymi parametrami
w przypadku PhIP. Autorzy pracy tłumacza˛ ten fakt efektem hamuja˛cym antyoksydantów na powstawanie rodnika pirazynowego, be˛da˛cego niestabilnym produktem pośrednim w procesie powstawania MeIQx, oraz bardziej złożonym mechanizmem syntezy PhIP, dodatkowo uwarunkowanym obecnościa˛ aktywnych grup funkcyjnych, tworza˛cych sie˛ w wyniku rozkładu termicznego badanych antyoksydantów.
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 powierzchnie˛ mielonego mie˛sa, bezpośrednio przed smażeniem, w ilości 1% (w
przeliczeniu na zawartość tłuszczu w próbce) umożliwia obniżenie ste˛żeń PhIP oraz MeIQx odpowiednio o 75% i 45%. Hamuja˛cy wpływ witamin E oraz C na powstawanie aminoazaarenów zaobserwowali
również Lan i współpr. (25) wykonuja˛c analize˛ próbek wysokobiałkowych potraw marynowanych. Nie
zanotowano natomiast istotnych różnic w ste˛żeniu aminoazaarenów w próbkach ryby smażonej bez
dodatku witamin C i E oraz w ich obecności (21).
Kato i współpr. (26) podje˛li badania nad oznaczeniem mutagenności hamburgerów, sporza˛dzonych
z mie˛sa wołowego z dodatkiem m.in. takich zwia˛zków 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-acetylocysteiny i oleju sojowego pozostał bez wpływu na aktywność biologiczna˛ 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 e˛ 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 spełniaja˛ znacza˛ca˛
role˛ w hamowaniu procesów syntezy aminoazaarenów (15 – 17, 21, 24, 27 – 29). Dotychczas wykazano,
że tworzenie sie˛ aminoazaarenów najskuteczniej hamuja˛ antyoksydanty polifenolowe zawarte w herbacie (15, 21, 27) i w świeżo tłoczonym oleju z oliwek (28).
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O l e j e. Oliwa z oliwek zawiera specyficzna˛ grupe˛ naturalnych antyoksydantów polifenolowych,
pochodnych p-hydroksyfenyloetanolu i dihydroksyfenyloetanolu, których ste˛żenie może wynosić nawet
1200 mg/kg oleju (28). Monti i współpr. (30) wykazali, że wprowadzenie oleju oliwkowego do
mieszaniny prekursorów aminoazaarenów może ograniczyć synteze˛ zwia˛zków z grupy imidazochinoksalin. Kontynuacja prac tego zespołu naukowców dotyczyła wpływu różnego typu olejów (oliwkowego
i rzepakowego, świeżo tłoczonego oraz rafinowanego oraz oleju wzbogaconego w ekstrakt rozmarynu)
na ste˛żenie HA w kotletach sporza˛dzonych z mielonej wołowiny (28). Zaobserwowano obniżenie
ste˛żenia aminoazaarenów (od 10 do 60%) w próbkach smażonych w świeżym oleju oliwkowym. Słabsze
oddziaływanie hamuja˛ce zanotowano w przypadku zastosowania oleju oliwkowego przechowywanego
przez 12 miesie˛cy. Przypuszcza sie˛, że zachodza˛ca w tym czasie hydroliza dihydroksylowych
pochodnych fenoli, be˛da˛cych głównymi składnikami antyoksydacyjnymi oleju, mogła wpłyna˛ć na
osłabienie aktywności przeciwutleniaja˛cych tych zwia˛zków (28, 31). Przechowywanie oleju z dodatkiem
ekstraktu rozmarynu okazało sie˛ skutecznym sposobem ochrony przed rozkładem jego składników
polifenolowych. Użycie świeżego oleju rzepakowego wpłyne˛ło natomiast na wzrost ste˛żenia (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 ste˛żenia aminoazaarenów.
Prawdopodobnie oleje o mniejszej (niż w świeżym oleju oliwkowym) zawartości antyoksydantów
odgrywaja˛ głównie role˛ nośnika ciepła podczas termicznej obróbki żywności, powoduja˛c wzrost
temperatury, która sprzyja podwyższeniu ste˛żeń 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 sa˛ pomidory. Grupa naukowców z Włoch i Szwecji (14) przeprowadziła prace badawcze nad wpływem
wyodre˛bnionych z tych owoców frakcji karotenoidów (zawieraja˛cej m.in. β-karoten i likopen)
i kwercetyny (główny flawonoid pomidorów) na powstawanie aminoazaarenów z grupy imidazochinoksalin. Badania te wykazały, że przy zawartości karotenoidów w próbce wynosza˛cej 1000 ppm naste˛puje
obniżenie ste˛żeń 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 mie˛sa. Działanie
kwercetyny jest bardziej skuteczne, gdyż przy zawartości 10 ppm (tj. takiej jak w pomidorach)
stwierdzono obniżenie ste˛żenia MeIQx w próbce mie˛sa 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 moga˛ zawierać wiele zwia˛zków o właściwościach
antyoksydacyjnych. Murkovic i współpr. (17), przeprowadzili badania, polegaja˛ce na określeniu wpływu
takich dodatków jak szałwia, rozmaryn, tymianek i czosnek na powstawanie aminoazaarenów w próbkach mie˛sa. Rozmaryn zaliczany jest do przypraw roślinnych o najwyższym indeksie przeciwutleniaja˛cym 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 przeciwutleniaja˛ce szałwi i tymianku wynosza˛ odpowiednio
8,4 i 5,7 (32). W eksperymencie opisanym przez Murkovic’a (17) sproszkowane przyprawy zostały
wtarte w powierzchnie˛ porcji mie˛sa na 24 godz. przed obróbka˛ termiczna˛. Wykazano znacza˛ce
obniżenie ogólnej zawartości aminoazaarenów w badanych próbkach, jednak hamuja˛cy wpływ przypraw
Tabela I
Wpływ przypraw pochodzenia roślinnego na powstawanie aminoazaarenów w żywności wysokobiałkowej (17)
Table I
Effect of vegetable-origin species on the formation of aminoazaarenes in protein-rich food (17)
Zawartość HA (%)a) w próbkach mie˛sa z dodatkiem przyprawy

Przyprawa

b)

MeIQx

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)
b)

Zawartość każdego z oznaczanych zwia˛zków w próbce kontrolnej (przygotowanej bez przypraw) przyje˛to za 100%.
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]pirydyna), 4,8-DiMeIQx (4,8-dimetyloimidazochinoksalina).
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na synteze˛ indywidualnych amin heterocyklicznych był różny. Wybrane wyniki autorów pracy (17),
ukazuja˛ce zmiane˛ ste˛żenia aminoazaarenów w próbkach mie˛sa przygotowanego w identycznych
warunkach z udziałem i bez przypraw, przedstawiono w tab. I.
Prace dotycza˛ce wpływu przypraw na powstawanie HA były kontynuowane przez ten sam zespół
badaczy przy zastosowaniu modelowego systemu zawieraja˛cego prekursory PhIP (18). Produkowane na
skale˛ przemysłowa˛ ekstrakty wodne lub alkoholowe tymianku, majeranku, rozmarynu były wprowadzane do układu w ilości 0,0005, 0,0025 i 0,00625%. W każdym z tych przypadków zanotowano wzrost
ste˛żenia PhIP; nie stwierdzono natomiast korelacji pomie˛dzy wyznaczona˛ eksperymentalnie aktywnościa˛ antyoksydacyjna˛ ekstraktów a ste˛żeniem aminoazarenu. Autorzy pracy (18) sugeruja˛, że reakcja
syntezy PhIP zachodzi w mniejszym stopniu wg mechanizmu wolnorodnikowego, niż to ma miejsce
w przypadku zwia˛zków z grupy imidazochinoksalin.
Rozbieżność wyników uzyskanych dla próbek żywności (17), dla których zaobserwowano wyraźna˛
tendencje˛ obniżenia ste˛żenia 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 zwia˛zków pochodzenia roślinnego o silnych właściwościach przeciwutleniaja˛cych zaliczane sa˛ antocyjany, barwniki nadaja˛ce owocom, np. wiśniom i czereśniom oraz kwiatom atrakcyjne kolory (33, 34). Antyoksydacyjna aktywność tych zwia˛zków jest
porównywana z aktywnościa˛ BHT i TBHQ, galusanu propylu, a nawet α-tokoferolu (29). Britt
i współpr. (29) zastosowali 11,5%, dodatek owoców wiśni do kotletów mielonych sporza˛dzonych
z mie˛sa wołowego i wykazali znaczne obniżenie zawartości aminoazaarenów (średnio o ok. 70%)
w porównaniu do próbki kontrolnej. Prawdopodobnie obecność składników przeciwutleniaja˛cych, w tym
zwia˛zków antocyjanowych, wpływaja˛c na rodnikowy mechanizm powstawania aminoazaarenów,
przyczynia sie˛ do hamowania syntezy tych kancerogennych zwia˛zków w żywności. Dla potwierdzenia
tej tezy autorzy pracy (29) przytaczaja˛ wyniki oznaczeń oksysteroli (produkty utleniania cholesterolu)
w tym samym materiale, wykazuja˛c że dodatek owoców wiśni w może w znacznym stopniu wpłyna˛ć 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 ). Zwia˛zkami skutecznie wpływaja˛cymi na zahamowanie procesu tworzenia sie˛ HA sa˛ 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 mie˛sa
mielonego uzyskał 72%-redukcje˛ mutagenności ekstraktu wyodre˛bnionego z analizowanej próbki.
Badania porównawcze wpływu ekstraktu katechin zielonej herbaty oraz kilkunastu naturalnych antyoksydantów polifenolowych na synteze˛ MeIQx i PhIP w systemie modelowym zaprezentowano w pracy
Oguri i współpr. (21). Wykazały one, że katechiny zielonej herbaty wywieraja˛ silniejsze od pozostałych
antyoksydantów oddziaływanie hamuja˛ce na powstawanie MeIQx (obniżenie ste˛żenia w porównaniu do
próbki kontrolnej o 80%) i PhIP (obniżenie o ponad 95%). Mutagenność, wyznaczona przy zastosowaniu
testów Ames’a, próbek zawieraja˛cych ekstrakt zielonej herbaty była niższa (o 20% wzgle˛dem PhIP oraz
o 80% wobec MeIQx) od mutagenności próbki sporza˛dzonej 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 a˛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 cze˛sto zostaja˛ poprzedzone
zabiegami, maja˛cymi na celu nadanie jej poża˛danego smaku (np. marynowanie) lub przedłużenie
trwałości (peklowanie). Wiele z takich procedur wynika z przyzwyczajeń kulinarnych, a zatem może
stanowić istotny czynnik wpływaja˛cy na tworzenie sie˛ 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 wykazuja˛ce właściwości przeciwutleniaja˛ce sole,
powszechnie wykorzystywane do konserwowania przetworów mie˛snych. Murkovic i współpr. w pracy
(17) wykazali, że istnieje możliwość obniżenia zawartości aminoazaarenów w żywności wysokobiałkowej, w zakresie od 49% (MeIQ, metyloimidazochinolina) do 100% (4,8-DiMeIQx, 4,8-dimetyloimidazochinoksalina) stosuja˛c przed obróbka˛ termiczna˛ mie˛sa jego peklowanie w solance azotanowej (III).
M i o g l o b i n a. Murkovic i współpr. (17) udowodnili, że wzbogacenie próbki mie˛sa w mioglobine˛,
poprzez naniesienie tej substancji na jego powierzchnie˛ w taki sam sposób jak przyprawy roślinne, może
spowodować znaczne, od 50% (IQ) do 600% (4,8-DiMeIQx) podwyższenie ste˛żenia aminoazaarenów
w badanej próbce. Mioglobina (hemoglobina mie˛śniowa) jest białkiem zawieraja˛cym jony żelaza Fe2+,
które stanowia˛ czynnik o właściwościach prooksydacyjnych. Wyniki uzyskane przez Murcovic’a
i współpr. (17) moga˛ być dowodem, że synteza aminoazaarenów zachodzi według mechanizmu
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rodnikowego, którego przebieg uwarunkowany jest obecnościa˛ składników pro- lub antyoksydacyjnych
w matrycy próbki poddawanej obróbce termicznej.
C u k r y. Badania modelowe dotycza˛ce wpływu cukrów na powstawanie HA wykazały, że najwie˛cej
aminoazaarenów tworzy sie˛, przy ste˛żeniu cukru mniejszym o połowe˛ od ste˛żenia kreatyny lub
aminokwasów (16). Obecność zwie˛kszonej ilości cukru redukuja˛cego może spowodować dezaktywacje˛
kationu pirazynowego (ryc. 1) i wpłyna˛ć w ten sposób na przebieg syntezy i na obniżenie ste˛żenia
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 połowe˛, spowodowana˛
obecnościa˛ 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 przyrza˛dzania potraw wysokobiałkowych jest ich
marynowanie w roztworach (5, 25, 35 – 37) zawieraja˛cych cukier (sacharoze˛), sól, przyprawy i wode˛.
Tradycja˛ kuchni chińskiej i tajskiej jest marynowanie mie˛sa i jego przetworów w sosie sojowym w temp.
100°C co najmniej przez 1 godz. Lan i Chen (25, 35) przeprowadzili badania zmierzaja˛ce do określenia
wpływu dodatku antyoksydantów, sosu sojowego i cukru na tworzenie sie˛ aminoazaarenów w marynowanej żywności: w mie˛sie, jajkach i w cieście fasolowym. W każdej z badanych potraw zanotowano
wzrost ste˛żenia aminoazaarenów w porównaniu do prób kontrolnych (niemarynowanych). Autorzy
pracy sugeruja˛, że zwie˛kszona 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 hamuja˛ce na tworzenie sie˛ heterocyklicznych amin. Soja
stanowi dodatkowe źródło aminokwasów, które be˛da˛c substratami w syntezie aminoazaarenów wg
reakcji Maillarda, moga˛ wpłyna˛ć na wzrost ste˛żenia tych kancerogenów w marynowanych produktach.
Salmon i współpr. (36) wykazali, że marynowanie mie˛sa drobiowego przed grilowaniem pozwala
obniżyć zawartości PhIP o ponad 90%, ale zarazem powoduje 10-krotny wzrost ste˛żenia MeIQx.
Różnice w wynikach oznaczeń HA prezentowanych w pracach Lan’a i Chen’a (35) oraz Salmon’a (36)
moga˛ mieć zwia˛zek z odmiennym sposobem termicznej obróbki próbek mie˛sa jak i ze składem
roztworów stosowanych jako marynaty. W eksperymencie Salmon’a (36) porcje mie˛sa były marynowane przez kilka godzin w temperaturze otoczenia w roztworze zawieraja˛cym olej z oliwek, ocet jabłkowy,
czosnek, musztarde˛, 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), dotycza˛cej wpływu marynowania próbek mie˛sa (przez 4 godz.
w roztworze zawieraja˛cym olej sezamowy, cukier, czosnek i cebule˛) na tworzenie sie˛ HA, nie wykazano
istotnych różnic w ste˛żeniach powstaja˛cych aminoazaarenów w próbkach mie˛sa (marynowanego
i niemarynowanego) smażonych przy użyciu patelni (100°C). Zaobserwowano jednak, że mutagenność
frakcji tych zwia˛zków wydzielonych z próbki marynowanej, wyrażona liczba˛ rewertantów/g mie˛sa,
uległa obniżeniu. Z kolei ekstrakty frakcji HA wyodre˛bnione z próbek przygotowanych w analogiczny
sposób, lecz poddanych smażeniu na ruszcie w wyższej temp. 250°C wykazywały zwie˛kszona˛
mutagenność. Autorzy pracy sugeruja˛, że zastosowanie przypraw obecnych w marynacie może mieć
działanie antymutagenne, ale wyła˛cznie wtedy, gdy temp. obróbki cieplnej nie przekracza 100°C.
W marynowanych próbkach mie˛sa, przetwarzanych w wysokich temperaturach, moga˛ tworzyć sie˛
dodatkowe, inne niż oznaczane w omawianej pracy aminoazaareny, które – nawet jeśli nie sa˛ mutagenne
(np. harman i norharman) – moga˛ reagować z aminami aromatycznymi obecnymi w niektórych roślinach
i przyprawach np. z anilina˛ lub o-toluidyna˛, tworza˛c zwia˛zki 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) badaja˛c wpływ różnych dodatków na zawartość HA
w próbkach smażonej ryby wykazali, że dodatek glutaminianu sodu (E 620) obecnego w wielu
komercyjnych przyprawach, stosowanego cze˛sto w polskiej kuchni jako substancja wzmacniaja˛ca smak,
może powodować proporcjonalny do ste˛żenia tej soli wzrost zawartości aminoazaarenów.

PODSUMOWANIE

Człowiek, dla którego przetwory mie˛sne stanowia˛ główne źródło aminokwasów,
nie jest w stanie unikna˛ć narażenia na muta- i kancerogenne heterocykliczne aminy
aromatyczne, tworza˛ce sie˛ w żywności o dużej zawartości białka, w temperaturze
powszechnie stosowanej do przygotowywania potraw mie˛snych (powyżej 100°C).
Od kilku lat prowadzone sa˛ liczne badania zmierzaja˛ce do określenia czynników
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wpływaja˛cych na powstawanie tych zwia˛zków oraz warunków i możliwości
obniżenia ich zawartości w żywności. Badania wykazały, że znacza˛ca˛ role˛
w hamowaniu procesów syntezy aminoazaarenów spełniaja˛ antyoksydanty syntetyczne (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 rodnikowych, be˛da˛cych pośrednimi produktami syntezy aminoazaarenów, zachodza˛cej
wg reakcji Maillarda.
Rola przeciwutleniaczy w procesach termicznego powstawania tych kancerogenów, nie została dotychczas jednoznacznie określona. Obserwacje niektórych
autorów wskazuja˛ bowiem na nasilenie mutagenności lub wzrost ste˛żenia aminoazaarenów w próbkach poddanych obróbce cieplnej w obecności antyoksydantów.
Prawdopodobnie tworza˛ce sie˛ pod wpływem temperatury produkty rozkładu
zwia˛zków stosowanych jako dodatki do żywności moga˛ wpływać modyfikuja˛co na
wolnorodnikowy mechanizm syntezy amin heterocyklicznych, a tym samym na
ilość tworza˛cych sie˛ mutagennych zwia˛zków.
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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 stanowia˛ poważny problem zdrowotny i ekonomiczny we wszystkich krajach
rozwinie˛tych. W Polsce choroby nowotworowe sa˛ przyczyna˛ długotrwałej absencji w pracy i wysokiej
śmiertelności. Statystyki sporza˛dzone przez Centrum Onkologii w Warszawie pokazuja˛, że w 2002 r. na
raka zmarło w Polsce 87,8 tys. osób (1, 2).
Wyste˛powanie chorób nowotworowych jest uwarunkowane zarówno działaniem czynników zewne˛trznych, jak i czynników wewna˛trzustrojowych, zwia˛zanych z biochemia˛ komórek i prawidłowym
przebiegiem procesów życiowych. Wieloczynnikowa etiologia chorób nowotworowych oraz nie w pełni
poznane mechanizmy, kieruja˛ce rozwojem choroby, utrudniaja˛ ocene˛ udziału poszczególnych czynników w procesie nowotworzenia. Wyniki badań epidemiologicznych, uzyskane w ostatnich latach,
wykazały, że czynniki zewne˛trzne, środowiskowe i zwia˛zane z wykonywana˛ praca˛ odgrywaja˛ zasadnicza˛ role˛ w zapadalności na choroby nowotworowe, zaś czynniki genetyczne maja˛ znaczenie
drugorze˛dne dla zdecydowanej wie˛kszości schorzeń nowotworowych, z wyja˛tkiem raka prostaty, sutka
i jelita grubego (3). Na liście kancerogenów Mie˛dzynarodowej Agencji do Badań nad Rakiem (IARC),
agendy Światowej Agencji Zdrowia, znajduja˛ sie˛ grupy zwia˛zków chemicznych o działaniu rakotwórczym, m.in. zwia˛zki organiczne, benzen, 2-naftyloamina, chlorek winylu, wielopierścieniowe we˛glowodory aromatyczne (WWA), substancje złożone takie, jak: sadze, smoła, oleje mineralne, a także
pewne substancje naturalne, np. mikotoksyny (4). Liczna˛ grupe˛ czynników rakotwórczych stanowia˛
metale i ich zwia˛zki. Najważniejsze zwia˛zki o udowodnionym działaniu rakotwórczym sa˛ to zwia˛zki
arsenu, berylu, chromu(VI), kadmu i niklu. Na listach prawdopodobnych kancerogenów figuruja˛
również kobalt, ołów i wanad. Liczba zwia˛zków metali, sklasyfikowanych w Polsce jako czynniki
rakotwórcze w środowisku pracy, wynosi 35 (5). Zwia˛zki metali stanowia˛ zatem istotna˛ grupe˛
kancerogenów. W wie˛kszości przypadków metale dostaja˛ sie˛ do organizmu człowieka droga˛ inhalacyjna˛
wraz z zawieraja˛cymi je pyłami, powstaja˛cymi 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 moga˛ oni być również narażeni na działanie arsenu, niklu i kadmu,
a także kobaltu oraz ołowiu, obecnych w produktach spalania we˛gla i ropy naftowej (6). Narażenie
zawodowe i środowiskowe na antropogenne pyły zawieraja˛ce metale rakotwórcze, zarówno w Polsce,
jak i w skali światowej jest nieoszacowane, ze wzgle˛du na zjawisko synergii obserwowane mie˛dzy
różnymi czynnikami kancerogennymi współwyste˛puja˛cych w gazach i pyłach. Zjawiska synergii można
spodziewać sie˛ na przykład w narażeniach na sadze, powstałe w wyniku spalania paliwa do silników
Diesla (nikiel, wanad, aromatyczne we˛glowodory policykliczne), sadze we˛gla kamiennego (kadm
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i arsen) oraz dymy spawalnicze (żelazo, nikiel i chrom) (7). Istnieja˛ również pośrednie dowody
naukowe, wskazuja˛ce na silna˛ aktywacje˛ kancerogenności kadmu i ołowiu, przy współwyste˛powaniu
z bardzo niskimi ste˛żeniami kobaltu (8).
Jak wynika z powyższego opisu, narażenie na kancerogenne jony metali wyste˛puje bardzo powszechnie w środowisku pracy i w ekosystemie człowieka. Tym ważniejsze sa˛ badania dotycza˛ce mechanizmów molekularnych i komórkowych kancerogenezy metali, poznanie, których pomoże udoskonalić
środki zaradcze, diagnostyczne i terapeutyczne. Badania dotycza˛ce powyższej tematyki sa˛ reprezentowane niezbyt licznie w literaturze światowej. Najwie˛cej danych zgromadzono dotychczas dla
kancerogenezy niklowej. Zatem zasady dotycza˛ce przebiegu mechanizmów w kancerogenezie metali
zostały przedstawione w tej pracy przegla˛dowej przede wszystkim na przykładzie niklu, ze szczególnym
uwzgle˛dnieniem oddziaływań z cza˛steczkami biologicznie czynnymi w ja˛drze komórkowym.
Mechanizmy kancerogenezy niklu
Zwia˛zki niklu figuruja˛ na liście IARC w grupie 1 kancerogenów, a metaliczny nikiel znajduje sie˛
w grupie 2B, prawdopodobnych kancerogenów. Naturalnym źródłem niklu w środowisku naturalnym
i w atmosferze sa˛ pyły po erupcjach wulkanicznych oraz wypłukiwanie w wyniku erozji rud niklowych.
Roczne wzbogacenie środowiska w nikiel pochodzenia naturalnego szacuje sie˛ na 150000 ton, a 180000
ton pochodzi ze źródeł antropogennnych takich, jak produkcja przemysłowa i spaliny olejów nape˛dowych. W regionach uprzemysłowionych oraz dużych aglomeracjach, ste˛żenie niklu w atmosferze osia˛ga
120 – 170 ng/m3, podczas gdy w regionach nieuprzemysłowionych nie przekracza 17 ng/m3.
Narażenie na zwia˛zki niklu może być przyczyna˛ licznych komplikacji zdrowotnych. Akumulacja
niklu w organizmie, be˛da˛ca wynikiem stałej ekspozycji na zwia˛zki tego metalu może prowadzić do
rozwoju chorób płuc, nerek, choroby wieńcowej, oraz licznych zmian nowotworowych, czego dowodza˛
liczne badania prowadzone na modelach zwierze˛cych (9).
W badaniach ekspozycji zwierza˛t laboratoryjnych na czyste substancje chemiczne ustalono, że
działanie kancerogenne przy narażeniu wziewnym dotyczy głównie zwia˛zków 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 maja˛ ujemny ładunek powierzchniowy, co sprawia, że moga˛ dostawać sie˛ do wne˛trza

Ryc. 1. Transport jonów Ni(II) pochodza˛cych z nierozpuszczalnych i rozpuszczalnych zwia˛zków niklu
zawartych w pyłach, do komórki, oraz oddziaływania na terenie cytoplazmy i w ja˛drze komórkowym.
: cza˛steczka 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 naste˛pnie ulegać transportowi do ja˛dra
komórkowego w wakuolach (13, 14) (ryc. 1). Zwia˛zki rozpuszczalne takie, jak chlorek, siarczan lub
azotan niklu sa˛ również kancerogenne przy narażeniu wziewnym, lecz w dużo mniejszym stopniu,
ponieważ rozpuszczaja˛ sie˛ w śluzie pokrywaja˛cym drogi oddechowe, przechodza˛ z nim do jelita dzie˛ki
transportowi rze˛skowemu, po czym wydalane sa˛ z kałem. Wchłanianie rozpuszczalnych zwia˛zków niklu
z układu pokarmowego jest nieznaczne. Wzmożone wchłanianie nierozpuszczalnych zwia˛zków niklu
można również zaobserwować w badaniach linii komórkowych. W tab. I przedstawiono cytotoksyczność
rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych zwia˛zków niklu dla linii komórkowej CH V79. Efekt cytotoksyczny, wywołany działaniem siarczku niklu o ste˛ż. 20 μmol/dm3, jest porównywalny z efektem
narażenia linii komórkowej CH V79 na chlorek niklu o ste˛ż. 600 μmol/dm3 (14).
Tabela I
Wpływ rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych zwia˛zków niklu na przeżywalność komórek
linii komórkowej CH V79(G12) (14)
Table I
Effects of soluble and insoluble nickel compounds on survival of CH V79(G12) cell line
Zwia˛zek niklu
Ni3S2

Ste˛żenie użyte podczas narażenia

Przeżywalność w %

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

0,1 μg/cm (10,0 μmol/dm )

80

0,3 μg/cm2 (32,4 μmol/dm3)

50

2

NiS

NiCl2

3

0,5 μg/cm2 (54,0 μmol/dm3)

15

200 μmol/dm3

100

400 μmol/dm3

64

600 μmol/dm

30

3

Zdolność jonów niklu do zapocza˛tkowania komórkowej transformacji neoplastycznej wia˛że sie˛
z oddziaływaniami z licznymi białkami, które wyste˛puja˛ w ja˛drze komórkowym i pełnia˛ różne funkcje
biologiczne. Jony Ni(II) nie reaguja˛ natomiast bezpośrednio z DNA (15). Postuluje sie˛, że mechanizmy
kancerogenezy metali obejmuja˛: indukowanie uszkodzeń oksydacyjnych, zaburzenia procesów epigenetycznych, m. in. w efekcie uszkodzenia białek oddziałuja˛cych 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 uszkadzaja˛cych DNA sa˛ reaktywne formy tlenu (RFT), zwłaszcza
najaktywniejsze spośród nich rodniki hydroksylowe. Powstaja˛ one wewna˛trz komórki m. in. w naste˛pstwie radiolizy cza˛steczek wody pod wpływem promieniowania jonizuja˛cego o wysokiej energii, a także
jako niepoża˛dany produkt uboczny procesu oddychania mitochondrialnego. Rodniki OH tworza˛ sie˛
również w reakcjach utleniania i redukcji (redoks), katalizowanych przez jony metali. Szczegóły
mechanizmów powstawania RFT sa˛ odmienne dla różnych jonów metali. Najdokładniej zbadano je dla
kancerogennych chromianów, które sa˛ jedyna˛ postacia˛ chemiczna˛, pod jaka˛ toksyczny chrom przedostaje sie˛ do wne˛trza komórki. Wszystkie naste˛pcze procesy tworzenia RFT zwia˛zane sa˛ z redukcja˛
chromianów przez przeciwutleniacze wewna˛trzkomórkowe takie, jak glutation i kwas askorbinowy,
które pełnia˛ w tym przypadku role˛ kokancerogenów (16). Jony niklowe również reaguja˛ z glutationem
i kwasem askorbinowym, powoduja˛c pojawianie sie˛ RFT, lecz nie redukuja˛ sie˛ trwale; do dziś nie
ustalono ponad wszelka˛ wa˛tpliwość ani sposobu wia˛zania, ani szczegółowego przebiegu tych reakcji.
Wiadomo natomiast, że przedłużaja˛ce sie˛ narażenie na zwia˛zki niklu powoduje trwałe obniżenie
wewna˛trzkomórkowego ste˛żenia glutationu (17, 18). Efekt ten wia˛że sie˛ z przesunie˛ciem równowagi
redoks w komórce w strone˛ warunków utleniaja˛cych (19). Zarówno rozpuszczalny NiCl2, jak i nierozpuszczalny Ni3S2 powoduja˛ wzrost wewna˛trzkomórkowego poziomu RFT już po sześciogodzinnej
ekspozycji komórek na te zwia˛zki. Po 18 godz. wie˛cej RFT zaobserwowano w ja˛drach komórek linii
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narażanych na Ni3S2, co jest prawdopodobnie wynikiem wie˛kszej wydajności procesu wchłaniania niklu
przez fagocytoze˛ cza˛stek (20). Należy również zwrócić uwage˛ na fakt, że sam proces rozpuszczania
siarczków niklu ma charakter redoksowy. Postuluje sie˛ utlenianie zarówno Ni3S2, jak i NiS tlenem
cza˛steczkowym (21).
Ni3S2 + 1/2 O2 + 2HL = 2NiS + Ni(II)L2 + H2O
NiS + 2O2 + 2HL + 2OH– = Ni(II)L2 + SO42– + H2O
Charakter współdziałaja˛cych w tym procesie hipotetycznych chelatorów L pozostaje nieznany,
natomiast badania potencjalnych czynników wia˛ża˛cych Ni(II) i obliczenia modelowe wskazuja˛, że moga˛
nimi być wolne aminokwasy, zwłaszcza histydyna (22).
Teoria uszkodzenia oksydacyjnego DNA w kancerogenezie metali mówi o katalizowaniu in vivo
reakcji redoks, których reaktywne produkty sa˛ zdolne do utleniania DNA. Natomiast wiele spośród
produktów uszkodzeń oksydacyjnych DNA ma charakter promutagenny, gdyż wywołane przez nie
zaburzenia struktury lokalnej DNA prowadza˛ do błe˛dów podczas replikacji DNA, utrwalaja˛cych
mutacje, które naste˛pnie moga˛ być przyczyna˛ transformacji neoplastycznej. Wśród najbardziej toksycznych efektów utleniania DNA należy wymienić tworzenie zmodyfikowanych zasad, wyste˛puja˛cej
najpowszechniej i najcze˛ściej oznaczanej 8-oksoguaniny, a także 5-OH-cytozyny, 5-OH-uracylu,
formamylopirydylo(fapy)adeniny, fapyguaniny, wyste˛powanie miejsc apurynowych, które powstaja˛
w wyniku uwolnienia guaniny z 2’-deoksyguaniny, tworzenie wia˛zań chemicznych sieciuja˛cych DNA
z białkami oraz pojawianie sie˛ pojedynczych i podwójnych pe˛knie˛ć nici DNA (23 – 28).
W wielu przypadkach mechanizm tworzenia rodnika hydroksylowego w obecności toksycznych
jonów metali opiera sie˛ 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 cza˛steczka ta może sie˛
również tworzyć z udziałem toksycznych jonów metali:
Mn+ + O2 = M(n+1)+ + O2–
n+

M

+ O2– + 2H+ = M(n+1)+ + H2O2

Zdolność danego jonu metalu do uczestniczenia w przedstawionych powyżej reakcjach zależy od
obecności wewna˛trz komórki specyficznych chelatorów, odpowiednio moduluja˛cych 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 wskazuja˛, że jest to możliwe tylko wówczas, gdy
Ni(II) znajduje sie˛ w kompleksie z ligandami silnie polaryzuja˛cymi, umożliwiaja˛cymi przybranie przez
kompleks czterokoordynacyjnej struktury płaskiej o kształcie kwadratu. Przeważaja˛ca wie˛kszość
ligandów doste˛pnych w układzie biologicznym, czyli oferowanych przez białka, kwasy nukleinowe
i składniki błon biologicznych oraz ich podjednostki, a także przez małe cza˛steczki w rodzaju kwasów
organicznych, nie daje takiej możliwości. Aktywne redoksowo białka niklowe znane sa˛ jedynie dla
bakterii; jon Ni(II) jest tam zazwyczaj zwia˛zany do specyficznych koenzymów organicznych, be˛da˛cych
analogami porfiryn (29). Jedyne znane przykłady płaskich kompleksów biologicznych Ni(II) z aktualnymi lub potencjalnymi składnikami komórek eukariotycznych stanowia˛ zwia˛zki z białkami i peptydami
tiolowymi (22, 30) oraz z białkami i peptydami, zawieraja˛cymi reszte˛ His w pozycji trzeciej od końca-N
(31, 32). Te ostatnie sa˛ znacznie aktywniejszymi katalizatorami procesu tworzenia RFT, gdyż
kompleksy tiolowe ulegaja˛ przede wszystkim autooksydacji, której wynikiem jest ich rozpad (33, 34). Sa˛
natomiast bardzo rzadkie – w organizmie człowieka wyste˛puja˛ dwa białka osocza krwi, zawieraja˛ce taka˛
sekwencje˛ oraz dwa neuromodulatory, ale dotychczas nieznane były takie białka komórkowe (35).
Wzgle˛dy statystyczne nakazuja˛ poszukiwania kompleksów aktywuja˛cych reakcje redoks niklu w pierwszej kolejności pośród białek wyste˛puja˛cych w pobliżu DNA najobficiej, czyli histonów, białek
strukturalnych DNA w somatycznych komórkach eukariotycznych. Nasze niedawne badania wykazały,
że peptyd, zawieraja˛cy reszte˛ His w pozycji trzeciej powstaje w wyniku hydrolitycznego odcie˛cia 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 pe˛knie˛cia 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, sa˛ 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 znajduja˛ce sie˛ w centralnej cze˛ści oktameru histonowego (33, 34, 40). Nie
przeprowadzono jednak jak dota˛d badań in vivo, dotycza˛cych konsekwencji tego zjawiska.
Efekty epigenetyczne w kancerogenezie niklowej
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 oktapeptydowy znajduje sie˛ w cze˛ści łańcucha histonu H2A, która wystaje poza strukture˛ globularna˛ oktameru
histonowego uczestnicza˛c w regulacji siły wia˛zania DNA w nukleosomie i kontroli doste˛pu do DNA dla
białek reguluja˛cych transkrypcje˛. Proces ten zaobserwowano w narażeniach na Ni(II) linii komórkowych, pochodza˛cych 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 sie˛ spodziewać efektu
rozlicznych zaburzeń regulacji ekspresji genów. Fragment histonu H2A, ulegaja˛cy odcie˛ciu pod
wpływem wia˛zania z Ni(II) jest bogaty w lizyny i argininy. Sa˛ to dwa główne aminokwasy podlegaja˛ce
modyfikacjom posttranslacyjnym (PTM), takim jak acetylacja, metylacja, czy ubikwitynacja. PTM
stanowia˛ ważny epigenetyczny element regulacji transkrypcji genów, sygnalizacji komórkowej o uszkodzeniach DNA, czy regulacji cyklu komórkowego (41). Proponuje sie˛ również inne uszkodzenia
histonów, wywoływane przez narażenie komórki na nikiel. Wykazano ostatnio, że narażenie na Ni(II)
równolegle z cie˛ciem histonu H2A prowadzi do cie˛cia sekwencji histonu H2B w dwóch pozycjach, przez
aktywacje˛ enzymów proteolitycznych (42). Stwierdzono również hamowanie acetylacji histonu H4 in
vitro u drożdży i w komórkach ssaków (43). Wyste˛powanie zmian modyfikacji lizyny 12 i 16 w H4
tłumaczono wia˛zaniem Ni(II) do histydyny 18, ale odpowiedni motyw sekwencyjny, -AKRHRKodznacza sie˛ bardzo słabym powinowactwem do Ni(II), praktycznie wykluczaja˛cym tworzenie kompleksu (44). Chodzi wie˛c raczej o efekty pośrednie, podobnie jak dla uszkodzenia histonu H2B.
W innych badaniach stwierdzono, że narażenie na zwia˛zki 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 sie˛ z teza˛, że be˛da˛ce jej skutkiem
wyciszenie ekspresji genów koduja˛cych supresory nowotworowe może stać sie˛ istotna˛ przyczyna˛
transformacji neoplastycznej. W ekspozycji linii komórkowych gryzoni na zwia˛zki niklu zaobserwowano 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 metylacja˛ 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, zwia˛zanych ze ścieżka˛ sygnalna˛ cAMP. W badaniach wpływu niklu Ni(II) na linie˛ komórek HUVEC,
pochodza˛ca˛ od śródbłonka człowieka, wykazano nadekspresje˛ NF-kB, innego ważnego czynnika
transkrypcyjnego, zaangażowanego w regulacje˛ cyklu komórkowego, w tym proces apoptozy i stany
zapalne komórki. Ten proces jest również istotny dla zjawiska alergii skórnej na nikiel, jednej
z najcze˛ściej wyste˛puja˛cych schorzeń alergicznych u ludzi (48).
Globalna analiza ekspresji genów linii ludzkich komórek śródbłonka płuc HPL1D, traktowanych
octanem niklu o ste˛ż. 0,05 – 1,6 mmol/dm3, ujawniła zmiany ekspresji ponad 800 genów. W grupie tej
znalazły sie˛ geny koduja˛ce białka zwia˛zane z transkrypcja˛, synteza˛ i stabilnościa˛ białek, cytoszkieletem,
sygnalizacja˛ komórkowa˛, metabolizmem i błonami komórkowymi 113 genów zmieniło profil ekspresji
pod wpływem niskich dawek Ni(II) (do 0,2 mmol/dm3) wśród nich zidentyfikowano geny koduja˛ce
metalotioneiny, ferrytyne˛, białka szoku cieplnego, RhoA (GTPaza z rodziny białek Ras), dyskeryne˛,
czynnik regulacji interferonu oraz homolog RAD21 (białko zaangażowane w naprawe˛ podwójnych
pe˛knie˛ć 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 a˛ 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 sie˛, że DNA w komórce organizmów eukariotycznych ulega nieustannym uszkodzeniom,
wywoływanym przez kancerogenne czynniki endogenne i środowiskowe. Obok wzmiankowanych
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powyżej RFT sa˛ to rozmaite ksenobiotyki oraz promieniowanie ultrafioletowe i jonizuja˛ce. Aktywność
enzymów naprawy DNA ma decyduja˛cy wpływ na podatność na nowotworzenie. W wielu badaniach
epidemiologicznych chorób nowotworowych stwierdzono obniżona˛ aktywność naprawcza˛ dla różnych
uszkodzeń DNA, w tym uszkodzeń oksydacyjnych (50, 51). W komórce istnieje kilka szlaków naprawy
uszkodzeń DNA. Dwie uniwersalne ścieżki, naprawiaja˛ce 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 zmodyfikowane chemicznie pochodne zasad uwalniane sa˛ do środowiska komórki (52). Pierwszym etapem na
drodze naprawy uszkodzenia jest przecie˛cie wia˛zania N-glikozydowego z udziałem specyficznych dla
określonego uszkodzenia glikozydaz DNA. W efekcie usunie˛cia np. 8-oksoguaniny powstaje w DNA
miejsce purynowe (AP). Miejsca pozbawione zasad (AP) moga˛ powstawać w DNA zarówno w wyniku
aktywności glikozylazowej, jak również pod wpływem spontanicznej hydrolizy. W obu przypadkach
w ich eliminacji uczestnicza˛ AP-endonukleazy, które nacinaja˛ nić 5’DNA w miejscu AP. Naste˛pnie
zachodzi wycie˛cie cza˛steczki fosforanu deoksyrybozy w reakcji katalizowanej przez egzonukleaze˛,
deoksyrybofosfodiesteraze˛ DNA. W odróżnieniu od glikozydaz DNA i AP-endonukleaz, egzonukleazy
nie należa˛ do grupy specyficznych enzymów naprawczych, gdyż inicjuja˛ one degradacje˛ wolnych
końców pojedynczej nici DNA zarówno w procesie naprawy, jak i replikacji i rekombinacji. Ostatnim
etapem ścieżki BER jest uzupełnienie sekwencji prawidłowym nukleotydem przez polimeraze˛ i ligacja
nici DNA poprzez wytworzenie wia˛zania fosfodiestrowego (53).
Uszkodzenia DNA indukowane przez mutageny wewna˛trzkomórkowe i środowiskowe naprawiane sa˛
głównie przez wycinanie nukleotydów ( NER (54). Tego typu uszkodzenia rozpoznawane sa˛ przez grupe˛
białek tworza˛cych kompleks w miejscu uszkodzenia, w tym białek z rodziny XP. Nić DNA jest wówczas
rozplatana, z utworzeniem „wype˛tlenia”. Do enzymów biora˛cych udział w tym etapie naprawy należy
czynnik transkrypcyjny IIH (TFIIH). Nacie˛cia wykonywane sa˛ po obydwu stronach nici, na której
znajduje sie˛ uszkodzenie. Naste˛pnie polimerazy δ i ε syntetyzuja˛ fragment DNA de novo, używaja˛c
nieuszkodzona˛, komplementarna˛ nić jako matryce˛. Na ostatnim etapie, podobnie jak w systemie
naprawy BER, ligaza DNA ła˛czy nowe końce przerwanej nici.
Dodatkowym mechanizmem naprawczym usuwania uszkodzeń DNA jest system naprawy niesparowanych zasad MMR (ang. Mismatch Repair), który dotyczy korekty nukleotydów niespełniaja˛cych
reguły parowania wg Watsona-Cricka (A:T, C:G) (55). Tego typu błe˛dy moga˛ powstawać w DNA
spontanicznie poprzez alkilacje˛ cytozyny, a naste˛pnie jej deaminacje˛ do tyminy. System MMR angażuje
liczne enzymy ścieżek BER i NER. Jeśli enzymy te nie moga˛ pełnić swoich funkcji biologicznych i nie
skoryguja˛ błe˛dnie sparowanych zasad, dochodzi do powstania mutacji punktowych w DNA.
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Współczesne pogla˛dy na kancerogeneze˛ metali

367

Eksperymenty na liniach komórkowych pokazuja˛, że metale kancerogenne, w tym zwia˛zki niklu
hamuja˛ wiele etapów naprawy DNA (6). Hamowanie naprawy jest głównym procesem odpowiedzialnym za synergie˛ działania kancerogenów o odmiennych właściwościach chemicznych, na przykład
benzopirenu i zwia˛zków 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 sie˛ kilka
typów struktur ZF, które pełnia˛ funkcje pośrednicza˛ce w oddziaływaniach kwas nukleinowy-białko lub
białko-białko. We wszystkich jon Zn2+, który jest zwia˛zany do dwóch reszt Cys i dwóch reszt His, trzech
reszt Cys i jednej reszty His, ba˛dź czterech reszt Cys, powoduje odpowiednie zwinie˛cie łańcucha
polipeptydowego, a za swoistość oddziaływania odpowiadaja˛ łańcuchy boczne kilku aminokwasów,
znajduja˛cych sie˛ w środkowej cze˛ści domeny (57). W wyniku podstawienia jonu Zn2+ innym jonem
metalu struktura przestrzenna domeny ZF enzymu naprawczego może ulec nieodwracalnej transformacji. 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 wia˛zania metalu, znacznie ułatwia też
utrwalenie uszkodzenia przez zawia˛zanie wewna˛trzcza˛steczkowych mostków disiarczkowych (30)
(ryc. 3). Podobne procesy moga˛ również zachodzić dla innych metali karcynogennych (58). W wyższych ste˛żeniach jony niklu zaburzaja˛ ligacje˛ nici DNA, be˛da˛ca˛ 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 kancerogenezie niklowej nie sa˛ jeszcze zaawansowane w stopniu, który umożliwiałby
synteze˛ wyników i ocene˛ wzgle˛dnego znaczenia poszczególnych efektów dla
całokształtu procesu. Wydaje sie˛ jednak jasne, że efekty oksydacyjne, epigenetycz-
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ne i zwia˛zane z hamowaniem naprawy DNA sa˛ ze soba˛ splecione, tak że
poszczególne oddziaływania posiadaja˛ cechy przynajmniej dwóch spośród powyższych trzech klas procesów. Wydaje sie˛, że najbardziej obiecuja˛ce sa˛ dalsze badania
oddziaływań z histonami, zwłaszcza na poziomie zaburzeń PTM i z palcami
cynkowymi. Szacuje sie˛, że ok. 3% genów w genomie ludzkim koduje białka
zawieraja˛ce te ostatnie domeny, w wie˛kszości niezwia˛zane bezpośrednio z naprawa˛
uszkodzeń, ale zaangażowane w inne kluczowe procesy takie, jak regulacja
transkrypcji, kontrola cyklu komórkowego i odpowiedź na sygnały hormonalne
(receptory ja˛drowe dla estrogenów, glukokortykoidów i in.). Należy wie˛c oczekiwać, że przyszłe badania wykaża˛ istotna˛ role˛ uszkodzeń rozmaitych domen ZF
w procesach kancerogenezy, zwia˛zanej z narażeniem na metale rakotwórcze.
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Cukrzyca eksperymentalna powoduje zmiany morfologiczne oraz zaburzenia metaboliczne komórki wa˛trobowej wywołane niedoborem insuliny. Jednym z efektów tego procesu
jest mie˛dzy innymi mikroangiopatia cukrzycowa. Celem pracy była ocena dynamiki zmian
aktywności wybranych enzymów cyklu mocznikowego oznaczanych w wa˛trobie szczurów
z cukrzyca˛ streptozocynowa˛. W homogenatach wa˛trobowych 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 eksperymentalna˛ cukrzyca˛ stwierdzono spadek
aktywności karbamoilotransferazy ornitynowej i arginazy. Po podaniu witaminy E
(α-tokoferol), zaobserwowano u zwierza˛t z cukrzyca˛ cze˛ściowa˛ normalizacje˛ aktywności
badanych enzymów.

Hasła kluczowe: cukrzyca, cykl mocznikowy, enzymy, szczury.
Key words: diabetes, urea cycle, enzymes, rats.
Zmiany narza˛dowe zachodza˛ce w cukrzycy wywołanej doświadczalnie sa˛ z reguły spowodowane niedoborem insuliny i procesem glikozylacji białek (1), kwasów
nukleinowych (2), a szczególności proteoglikanów i kolagenu (3). Narza˛dem
czynnościowo ściśle zwia˛zanym z funkcjonowaniem przewodu pokarmowego
i przemiana˛ materii całego ustroju jest wa˛troba. Do podstawowych jej czynności
należa˛: udział w przemianach metabolicznych ustroju, udział w procesach detoksykacyjnych oraz produkcja i wydzielanie żółci do przewodu pokarmowego (4).
Wa˛troba odgrywa istotna˛ role˛ w przemianie materii: we˛glowodanów, tłuszczów
i białek. Istotna˛ funkcja˛ wa˛troby, której nie można zasta˛pić żadnym innym
narza˛dem, jest udział w przemianach białek. Polega ona na deaminacji oksydatywnej aminokwasów z tworzeniem ketokwasów i amoniaku, transaminacji, tworzenia
mocznika z amoniaku, syntezie ok. 85% białek osocza, wzajemnych przemianach
aminokwasów, oraz syntezie niektórych aminokwasów i zwia˛zków z nich pochodza˛cych (np. glutaminy). Synteza mocznika zachodzi w cyklicznym szeregu
przemian, zapewniaja˛c skuteczna˛ detoksykacje˛ amoniaku, powstaja˛cego z przemian aminokwasów, a także amin i nukleotydów azotowych. Tak wie˛c procesem
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ściśle powia˛zanym 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 wa˛trobowych. Dojrzały enzym zawiera 322 aminokwasy i powstaje
z wie˛kszego prekursora przez proteolityczne odcie˛cie 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
wyste˛powania arginazy jest wa˛troba (9). Natomiast znacznie niższa˛ aktywność niż
w wa˛trobie, wykazano w prawie wszystkich tkankach i narza˛dach. Metaboliczna
rola arginazy w wa˛trobie 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 wa˛trobie szczurów z cukrzyca˛ streptozocynowa˛ w zastosowanej
dawce i przedziale czasowym.
MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono na 40 szczurach szczepu Wistar FL, samcach, chowu wsobnego, których
wste˛pna masa ciała wynosiła ok. 190 ± 10 g. Pochodziły z Centralnej Zwierze˛tarni Doświadczalnej ŚAM
w Katowicach. Zwierze˛ta przeszły dwutygodniowy okres adaptacji do środowiska. Przez cały czas
trwania eksperymentu hodowano je w 12-godz. cyklu nocno-dziennym, z doste˛pem do standardowej
paszy i wody ad libitum. Cukrzyce˛ wywołano przez podanie zwierze˛tom dootrzewnowo streptozocyny
w dawce 65 mg/kg masy ciała, rozpuszczonej w buforze cytrynianowym o ste˛ż. 0,1 mol/dm3 (pH = 4,5)
(11). Zwierze˛ta grupy kontrolnej otrzymywały dootrzewnowo sam bufor. Po 10 dniach pobierano krew
z żyły ogonowej, aby oznaczyć ste˛żenie glukozy we krwi. Ste˛żenie glukozy u szczurów przeznaczonych
do eksperymentu wynosiło > 25 mmol/dm3. Zwierze˛ta grup badanych spełniały powyższy warunek.
Witamine˛ E (α-tokoferol) podawano grupom badanym, przez sonde˛ dożoła˛dkowo dwa razy w tygodniu
przez cały czas trwania eksperymentu, w dawce 150 mg/kg masy ciała (12), rozpuszczona˛ w oleju
arachidowym.
Zwierze˛ta podzielono na 4 grupy:
1. kontrola (K) – zwierze˛ta zdrowe, z doste˛pem do wody i paszy ad libitum, które otrzymywały olej
arachidowy (rozpuszczalnik witaminy E);
2. grupa badana (B1) – zwierze˛ta z wywołana˛ cukrzyca˛ streptozocynowa˛, które otrzymywały olej
arachidowy;
3. grupa badana (B2) – zwierze˛ta z wywołana˛ cukrzyca˛ streptozocynowa˛ i podanym roztworem
witaminy E w oleju arachidowym;
4. grupa badana (B3) – zwierze˛ta, którym podano roztwór witaminy E w oleju arachidowym.
Po 15 tyg. eksperymentu, zwierze˛ta zabijano i pobierano wa˛troby do sporza˛dzenia homogenatów.
Wa˛troby homogenizowano w celu ujednolicenia pobranego materiału, wirowano i pobierano supernatant.
W supernatantach z tak otrzymanych homogenatów oznaczano aktywności enzymów cyklu mocznikowego (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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W przeprowadzonym eksperymencie stwierdzono, że streptozocyna wywołuja˛ca eksperymentalna˛
cukrzyce˛, w zastosowanej dawce i przedziale czasowym, powoduje zaburzenia metabolizmu aminokwasów w komórce wa˛trobowej 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
hamuja˛co na spadek aktywności karbamoilotransferazy ornitynowej i arginazy. Spadek ten wyste˛puje
zarówno w grupie badanej zwierza˛t z wywołana˛ eksperymentalna˛ cukrzyca˛, jak i u zwierza˛t otrzymuja˛cych tylko witamine˛ E (tab. I i II, grupy B2 i B3). Można przypuszczać, że witamina E zaburzaja˛c
w pewnym stopniu proces przemian azotowych w wa˛trobie szczura, po pewnym czasie powoduje jego
stabilizacje˛. Otrzymane wyniki opracowano testem t-Studenta (po uprzednim sprawdzeniu normalności
rozkładu), przyjmuja˛c jako poziom istotności p < 0,05 (16). Wyniki wyrażono jako średnie arytmetyczne, z uwzgle˛dnieniem odchylenia standardowego.
Tabela I
Aktywność karbamoilotransferazy ornitynowej (OTC-azy) w wa˛trobie szczura
(μmol cytruliny/mg białka/min.)
Table 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 zwierza˛t w grupie = 10; K – grupa kontrolna; B1 – zwierze˛ta z wywołana˛ cukrzyca˛
streptozocynowa˛; B2 – zwierze˛ta z wywołana˛ cukrzyca˛ streptozocynowa˛ i podana˛ witamina˛ E;
B3 – zwierze˛ta, którym podano witamine˛ E; % – procent aktywności enzymu w grupach badanych
w stosunku do grupy kontrolnej.

T a b e l a II
Aktywność arginazy (ARG) w wa˛trobie 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 zwierza˛t w grupie = 10; K – grupa kontrolna; B1 – zwierze˛ta z wywołana˛ cukrzyca˛
streptozocynowa˛; B2 – zwierze˛ta z wywołana˛ cukrzyca˛ streptozocynowa˛ i podana˛ witamina˛ E;
B3 – zwierze˛ta, którym podano witamine˛ E; % – procent aktywności enzymu w grupach badanych
w stosunku do grupy kontrolnej.

W wyniku niedoboru insuliny dochodzi do naste˛powego zaburzenia przemian białek, lipidów
i we˛glowodanów. Dotyczy to głównie tkanek insulinozależnych (17). Natomiast w tkankach insulinoniezależnych (np.: kłe˛buszki nerkowe, tkanka nerwowa, soczewka oka), jedna˛ z najistotniejszych
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przyczyn powikłań w cukrzycy sa˛ procesy glikozylacji białek, zachodza˛ce podczas hiperglikemii. Sa˛ to
procesy glikozylacji nie enzymatycznej (18) i oksydacyjnej. Szybkość i nate˛żenie procesu glikozylacji
zależy od ste˛żenia glukozy, a w insulino niezależnych tkankach glukoza wyste˛puje w ste˛żeniu
porównywalnym do glikemii (19). Dane literaturowe dotycza˛ce wpływu streptozocyny, witaminy E, czy
innych czynników farmakologicznych na aktywność enzymów przemian aminokwasów w wa˛trobie
szczurów sa˛ nieliczne.
Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że na przykład paracetamol (13, 20, 21) podawany
w dużych dawkach, ba˛dź stosowany przewlekle powoduje wyste˛powanie objawów ubocznych, szczególnie ze strony przemian metabolicznych wa˛troby, zaburzaja˛c procesy przemian azotu α-aminowego (13,
22, 23).
Wa˛troba jest praktycznie jedynym narza˛dem syntezy mocznika. Wychwytuje amoniak z krwi
i zamienia go na mocznik. W zwia˛zku z tym w stanach zaawansowanego uszkodzenia wa˛troby
obserwuje sie˛ wzrost ste˛żenia amoniaku we krwi, prowadza˛cy do poważnych zaburzeń przemian
azotowych (13, 24). Usuwanie szkodliwego amoniaku odbywa sie˛ poprzez cykl mocznikowy, gdzie
synteza mocznika zapewnia efektywna˛ detoksykacje˛ organizmu (25, 26). Zwia˛zek, z kolei mie˛dzy
cyklem mocznikowym a szlakiem biosyntezy pirymidyn jest istotnym przykładem współzależności
procesów anabolizmu i katabolizmu komórki (13, 27).

WNIOSKI

Uzyskane wyniki sugeruja˛, że streptozocyna w zastosowanej dawce i przedziale
czasowym wpływa na zaburzenia metabolizmu wa˛troby szczura. Przejawem tego
zjawiska jest spadek aktywności badanych enzymów cyklu mocznikowego: karbamoilotransferazy ornitynowej (OTC-azy) i arginazy (ARG), wyste˛puja˛cych w wa˛trobie ssaków.
Można również zauważyć, że podawana witamina E, w zastosowanej dawce ma
ochronny wpływ na prawidłowe funkcje wa˛troby.

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
Summary
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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WPŁYW ZATRUCIA HEROINA˛
NA AKTYWNOŚĆ I EKSPRESJE˛ TRANSFERAZY S-GLUTATIONOWEJ
W KORZE MÓZGOWEJ CZŁOWIEKA
Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. A. Barańczyk-Kuźma
W pracy przedstawiono aktywność transferazy S-glutationowej (GST) oraz ekspresje˛
izoformy GST pi na poziomie mRNA i białka, w różnych cze˛ściach kory mózgowej osób
zmarłych na skutek zatrucia heroina˛.

Hasła kluczowe: mózg człowieka, heroina, transferaza S-glutationowa, ekspresja.
Key words: human brain, heroin, glutathione S-transferase, expression.
Organizm człowieka wykształcił wiele mechanizmów zabezpieczaja˛cych przed
szkodliwym działaniem różnych substancji, zarówno endo- jak i egzogennych.
Wie˛kszość toksycznych, ba˛dź niepotrzebnych zwia˛zków ulega enzymatycznej
biotransformacji do zwia˛zków mniej szkodliwych, lub oboje˛tnych dla organizmu.
Reakcje biotransformacji składaja˛ sie˛ z dwóch faz. W fazie I ksenobiotyki ulegaja˛
reakcjom hydroksylacji, redukcji i hydrolizy, co zwie˛ksza ich rozpuszczalność
przez wzrost polarności. W fazie II, uważanej za właściwy proces detoksykacji,
dochodzi do sprze˛gania 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 sprze˛ganiu endogennego glutationu z elektrofilowymi zwia˛zkami egzo- i endogennymi. Reakcja ta
prowadzi do powstania nietoksycznych produktów, które w dalszym etapie przekształcane sa˛ do dobrze rozpuszczalnych w wodzie i wydalanych z moczem
kwasów merkapturowych. Taka przemiana zapobiega reakcjom reaktywnych zwia˛zków elektrofilowych z kwasami nukleinowymi, białkami, czy lipidami błon
komórkowych (2). Wśród substratów elektrofilowych transferazy S-glutationowej
znajduja˛ sie˛ leki, które moga˛ być także inhibitorami tego enzymu (3 – 6). GST poza
aktywnościa˛ transferazowa˛ wykazuje również aktywność seleno-niezależnej peroksydazy glutationowej (GSHPx). Jako peroksydaza redukuje organiczne nadtlenki
chronia˛c komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Ponadto bierze udział
w biosyntezie leukotrienów i prostaglandyn, izomeryzacji 3-ketokwasów, a także
nie katalitycznie (bez udziału glutationu) wia˛że zwia˛zki hydrofobowe pełnia˛c role˛
białka transportowego (7).
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Transferaza S-glutationowa wyste˛puje w postaci wielu izoenzymów, których
ekspresja zależna jest od tkanki, wieku, czy stanu fizjologicznego osobnika.
W komórkach człowieka wyste˛puje siedem izoenzymów we frakcji cytozolowej
oraz kilka we frakcjach mikrosomalnej i mitochondrialnej (8). Poszczególne
izoenzymy kodowane sa˛ przez odre˛bne 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 ekspresja˛ GST pi (10).
Heroina (3,6-diacetylomorfina) jest pochodna˛ morfiny i należy do grupy narkotyków najsilniej uzależniaja˛cych. Jest ona cze˛ściowo przekształcana w wa˛trobie
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 tworza˛ wyja˛tkowo skuteczna˛ bariere˛ ochraniaja˛ca˛ komórki przed działaniem wielu zwia˛zków chemicznych, celem obecnej
pracy było zbadanie wpływu zatrucia heroina˛ na aktywność transferazy S-glutationowej, oraz na ekspresje˛ 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 Sa˛dowej Akademii Medycznej w Warszawie. Badania prowadzono na mózgach
9 osób zmarłych na skutek zatrucia heroina˛ (8 me˛żczyzn 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 me˛żczyzn i 1 kobieta, w wieku
21 – 34 lat (średni wiek 26,5 ± 4,8).
Z mózgów izolowano kore˛ płata czołowego, ciemieniowego, skroniowego i potylicznego. Tkanki
homogenizowano w buforze sodowo-fosforanowym o ste˛ż. 10 mmol/dm3 z sacharoza˛ o ste˛ż. 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 cze˛ści kory
mózgowej przy użyciu odczynnika TRIzol®.
Badania prowadzono za zgoda˛ Komisji Bioetycznej przy Akademii Medycznej w Warszawie.
M e t o d y. Aktywność GST oznaczano wg Habig i współpr. (2) stosuja˛c jako substrat elektrofilowy
1-chloro-2,4-dinitrobenzen (CDNB). Ste˛żenie białka oznaczano metoda˛ Bradforda (12). Ekspresje˛
mRNA izoformy GST pi badano metoda˛ RT-PCR stosuja˛c specyficzne primery (13). Produkty reakcji
PCR rozdzielano w żelu agarozowym. Poziom ekspresji określano półilościowo jako stosunek ge˛stości
optycznej pra˛żka GST pi do ge˛stości optycznej pra˛żka beta-2-mikroglobuliny (housekeeping gene) (14).
Ekspresje˛ białka GST pi oznaczano metoda˛ Western blottingu z zastosowaniem króliczych poliklonalnych 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. Ste˛żenie heroiny w tkance mózgowej oznaczano przy użyciu chromatografii
gazowej ze spektrometria˛ mas (GC/MS). W badanych mózgach wynosiło ono od 202 do 701 ng/g tkanki.
Analize˛ statystyczna˛ uzyskanych wyników wykonano za pomoca˛ 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 cze˛ściach kory mózgów bez heroiny (kontrolnych) 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 cze˛ściach kory wynosiła 0,37 ± 0,09 μmol/min./mg białka.
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Tabela I
Aktywność transferazy S-glutationowej w korze mózgowej człowieka
Table I
Gltathione S-transferase activity in various parts of human cerebral cortex

Cze˛ści 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

0,37 ± 0,09

0,28 ± 0,07

Średnia ze wszystkich cze˛ści kory mózgowej

Wartości sa˛ średnia˛ ± SD z poszczególnych cze˛ści kory 8 mózgów kontrolnych i 9 po
zatruciu heroina˛ oraz średnia˛ z wszystkich cze˛ści. Każde oznaczenie wykonano trzykrotnie.

W poszczególnych płatach kory mózgowej osób zatrutych heroina˛ 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 cze˛ściach kory po zatruciu heroina˛ 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 cze˛ściach mózgów po zatruciu heroina˛, 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 – pierwsza˛ linia˛ obrony
jest fizyczna bariera krew-mózg utworzona przez komórki śródbłonka naczyń włosowatych, druga˛
– bariera biochemiczna utworzona przez układy enzymatyczne I i II fazy biotransformacji. Bariere˛
fizyczna˛ moga˛ bez trudu pokonać substancje lipofilne, takie jak heroina, dlatego tak ważna˛ role˛ w ich

Ryc. 1. Ekspresja GST pi mRNA w korze mózgowej człowieka.
Ekspesje˛ badano metoda˛ 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.
Ekspesje˛ badano metoda˛ 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 heroina˛.
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 pełnia˛ enzymy detoksykacyjne. Jednym ze znanych jest UDP-glukuronozylotransferaza,
która wia˛że heroine˛ w postaci glukuronidów (11). Rola transferazy S-glutationowej w metabolizmie tego
narkotyku nie była badana. Jak wiadomo główna funkcja GST polega na sprze˛ganiu elektrofilowego
substratu z glutationem i wydaleniu go poza komórke˛ w postaci odpowiedniego kwasu merkapturowego.
Mechanizm działania GST może polegać na niekowalencyjnym wia˛zaniu heroiny lub jej metabolitów
z grupa˛ nukleofilowa˛ GST (bez udziału glutationu), lub kowalencyjnym wia˛zaniu jako liganda. W ten
sposób wychwytywane sa˛ przez transferazy S-glutationowe cza˛steczki lipofilne i usuwane z komórki
(15). Przyła˛czenie hydrofobowego ligandu może zmieniać konformacje˛ enzymu i prowadzić do jego
inaktywacji (16). Taki mechanizm może być przyczyna˛ prawie 30% spadku aktywności GST
obserwowanego w naszych badaniach we wszystkich płatach kory mózgowej osób zatrutych heroina˛.
W przeciwieństwie do spadku aktywności GST wobec elektrofilowego substratu (CDNB), aktywność
tego enzymu wobec nadtlenku kumenu (peroksydazowa) wzrasta w mózgach osób zatrutych heroina˛
średnio o 50%, co wykazaliśmy w poprzednich badaniach (17). Równoczesny wzrost poziomu
dialdehydu malonowego oraz spadek zredukowanego glutationu wskazuja˛, że obecność heroiny wzmaga
stres oksydacyjny w komórkach mózgowych (17, 18). Warunki stresu oksydacyjnego moga˛ prowadzić
do indukcji aktywności peroksydazowej GST, a konieczność zoboje˛tniania wie˛kszej ilości toksycznych
zwia˛zków elektrofilowych spowodowana spadkiem aktywności transferazowej GST, do zwie˛kszonej
ekspresji GST pi, głównej izoformy tego enzymu obecnej w mózgu człowieka

WNIOSKI

W zatruciu heroina˛, pomimo wzrostu ekspresji, aktywność transferazy S-glutationowej spada we wszystkich cze˛ściach kory mózgowej, co może prowadzić do
wie˛kszego narażenia mózgu na toksyczne działanie niedostatecznie zoboje˛tnianych
zwia˛zków 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
Summary
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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11. Panas M.: Parametry farmakokinetyczne i toksykokinetyczne niektórych środków uzależniaja˛cych. Przegla˛d lekarski, 2001; (58)4: 373-375. – 12. Bradford M.M.: A rapid and sensitive method
for the quantitation of micrograms quantities of protein utilizing the principal of protein-dye binding.
Anal. Biochem., 1976; 72: 248-254. – 13. Marie J.P., Simonig G., Legrand O.: Glutathione-S-transferase
pi, alfa, mu and mdr1 mRNA ekspresion in normal lymphocytes and chronic lymphocytic leukemia.
Leukemia, 1995; 9: 1742-1749. – 14. Brophy N.A., Marie J.P., Rojas V.A.: Mdr1 gene expression in
childhood acute lymphoblastic leukemias and lymphomas – a critical evaluation by four techniqes.
Leukemia, 1994; 8: 3562-3569. – 15. Ravindranath V.: Metabolism of xenobiotics in the central nervous
system. Biochem. Pharmacol., 1998; 56: 547-551. – 16. Awasthi Y.C., Singh S.V., Shen R.: MPTP
metabolites inhibit rat brain glutathione S-transferases. Neurosci. Lett., 1987; 81: 159-164. – 17.
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WPŁYW TIURAMU I DISULFIRAMU NA STAN REDOX
W KOMÓRKACH FIBROBLASTÓW PŁUCA CHOMIKA CHIŃSKIEGO*)
Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. A. Barańczyk-Kuźma
W pracy badano wpływ tiuramu i disulfiramu na indukcje˛ stresu oksydacyjnego
w komórkach fibroblastów płuca chomika chińskiego (V79). Oznaczone markery stresu
oksydacyjnego: ste˛żenie glutationu (GSH), białkowych grup tiolowych (PSH), grup
karbonylowych (PC) i zwia˛zków reaguja˛cych z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) oraz
aktywności enzymów antyoksydacyjnych: dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy, peroksydazy i reduktazy glutationowej wskazuja˛, 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 przeciwsłoneczny i środek przeciwgrzybiczny w mydłach, a także w przemyśle jako
przyspieszacz wulkanizacji do produkcji różnych rodzajów tworzyw gumowych,
w tym re˛kawic. Wykorzystanie tiuramu w przemyśle gumowym stało sie˛ przyczyna˛
coraz powszechniej wyste˛puja˛cego kontaktowego, alergicznego zapalenia skóry.
Disulfiram dzie˛ki zdolności hamowania aktywności dehydrogenazy aldehydu
octowego (jednego z enzymów biora˛cych 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 czteroetylo-bis-tio-karbamylu) zaliczane sa˛ do ditiokarbaminianów, które należa˛ do
zwia˛zków 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). Zwia˛zki z tej grupy sa˛ 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 dzie˛kuja˛ za
doskonała˛ pomoc techniczna˛ Pani Jolancie Surdyk.
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i teratogenne. Tiuram może uszkadzać wa˛trobe˛, trzustke˛ i układ nerwowy, a także
prowadzić do bezpłodności (3). Tiuram i disulfiram ulegaja˛ w komórkach redukcji
odpowiednio do kwasu dimetyloditiokarbaminowego i kwasu dietyloditiokarbaminowego (DDC) (4, 5). DDC jest zwia˛zkiem hamuja˛cym aktywność reduktazy
glutationowej w erytrocytach oraz cytochromu P450 w hepatocytach (6). Podobnie
jak inne ditiokarbaminiany, DDC ma właściwości chelatuja˛ce. Po zwia˛zaniu Cu(II)
hamuje on aktywność karboksylazy β-dopaminy (7). Dane literaturowe wskazuja˛,
że może znaleźć zastosowanie w klasycznej chemioterapii jako zwia˛zek chronia˛cy
tkanki przed toksycznym działaniem cisplatyny (8).
Mechanizm toksycznego działania tiuramu i disulfiramu nie został jeszcze
dokładnie wyjaśniony. Zarówno tiuram i disulfiram sa˛ zwia˛zkami reaktywnymi,
silnie wia˛ża˛cymi metale i zdolnymi do reakcji z białkowymi i niebiałkowymi
grupami tiolowymi (9). Jest to uwarunkowane obecnościa˛ w ich strukturze wia˛zania
disiarczkowego, które jest redukowane do grupy tiolowej (SH). Jeden z proponowanych 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 komórkach chomika chińskiego stres oksydacyjny, na co wskazywała zwie˛kszona
peroksydacja lipidów i białek w tych komórkach (11). W komórkach poddanych
działaniu tiuramu stwierdzono wyraźny wzrost ste˛żenia zwia˛zków reaguja˛cych
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 utrzymuja˛cy sie˛ stan stresu oksydacyjnego jest bardzo
szkodliwy dla komórek. Powoduje on zaburzenia w metabolizmie komórkowym,
które zwia˛zane sa˛ z działaniem wolnych rodników tlenowych (WRT) i ich
reaktywnych pochodnych. Niekontrolowany wzrost ste˛żenia O2 • i H2O2 stwarza
niebezpieczeństwo wywołania trwałych zmian w strukturze ważnych biologicznie
makrocza˛steczek 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 szczególna˛ role˛ pełni komórkowy „bufor tiolowy” jakim jest zredukowana forma glutationu (GSH) (13). Ten niebiałkowy zwia˛zek tiolowy odgrywa
kluczowa˛ role˛ w wielu procesach i jest głównym, wewna˛trzkomórkowym antyoksydantem odpowiedzialnym za utrzymanie integralności błon. Najważniejsza˛ funkcja˛ glutationu jest zdolność do obrony komórki przed skutkami stresu oksydacyjnego (13, 14, 15). Glutation „wymiata” wolne rodniki i redukuje nadtlenki. Bardzo
ważna˛ funkcja˛ glutationu jest tworzenie S-koniugatów (tioeterów GSH) z endoi egzogennymi zwia˛zkami elektrofilowymi, co prowadzi do ich inaktywacji
i obniżenia toksyczności. W ten sposób moga˛ być usuwane zwia˛zki szkodliwe dla
komórek, w tym także zwia˛zki indukuja˛ce powstawanie wolnych rodników.
W reakcji katalizowanej przez peroksydaze˛ glutationowa˛, glutation jest dawca˛
elektronu w redukcji nadtlenku wodoru (H2O2) i nadtlenków organicznych (16).
W warunkach fizjologicznych glutation bardzo skutecznie przeciwdziała efektom
utleniania grup -SH, które prowadza˛ 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.
Należa˛ do nich dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT) oraz peroksydaza glutationowa (GSH-Px), reduktaza glutationowa (GSH-R) i transferaza
glutationowa (GST), dla których glutation jest kosubstratem. Peroksydaza glutationowa jest enzymem redukuja˛cym 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 ponadtlenkowego O2 • – prekursora wszystkich rodników tlenowych i ich pochodnych jest
dysmutaza ponadtlenkowa. U eukariontów wyste˛puja˛ dwa izoenzymy dysmutazy
ponadtlenkowej: manganowa (MnSOD; SOD2) – zlokalizowana w mitochondriach
i miedziowo-cynkowa (CuZnSOD; SOD1) – wyste˛puja˛ca głównie w cytoplazmie.
Powstaja˛cy w reakcji dysmutacji O2 • nadtlenek wodoru jest rozkładany przez
katalaze˛. Sprawnie działaja˛cy system antyoksydacyjny chroni w ten sposób
komórki przed szkodliwym działaniem WRT.
Celem podje˛tych badań było zbadanie wpływu tiuramu i disulfiramu na stan
redox in vitro w hodowli komórkowej oraz zmian w działaniu systemu antyoksydacyjnego.
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% surowica˛ ciele˛ca˛ z dodatkiem penicyliny (100 μg/cm3) i streptomycyny (100
U/cm3), w temp. 37°C i przy 5% nasyceniu CO2.
Cytotoksyczność badanych zwia˛zków oznaczono za pomoca˛ metody wykorzystuja˛cej barwienie
komórek błe˛kitem trypanowym. Komórki w logarytmicznej fazie wzrostu poddano działaniu tiuramu
w ste˛ż. 50 – 200 μmol/dm3, a disulfiramu w ste˛ż. 50 – 300 μmol/dm3. Czas inkubacji z badanymi
zwia˛zkami wynosił 1 godz.
Ste˛żenie 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 pomoca˛ 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
Ste˛żenie glutationu (GSH) i białkowych grup tiolowych (PSH) oznaczano wg metody Moron’a (20)
i wyrażono w μg/mg białka. Ste˛żenie grup karbonylowych (PC) oznaczono wg metody Reznick’a
i Packer’a (21). Ste˛żenie grup karbonylowych przedstawiono w nmol PC/mg białka. Peroksydacje˛
lipidów oznaczono za pomoca˛ metody opisanej przez Micellego (22). Metoda ta polega na reakcji
produktów peroksydacji lipidów z kwasem tiobarbiturowym (TBA). Ponieważ z kwasem tiobarbiturowym reaguja˛ oprócz dialdehydu malonowego również inne produkty peroksydacji lipidów, wyniki
przedstawiono jako ilość TBARS (zwia˛zki, które reaguja˛ 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 pomoca˛ 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), tworza˛c barwny
farmazan. Miara˛ 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-fenylotetrazolu (INT).
Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD2) oznaczono za pomoca˛ metody Beauchamp’a i Fridovich’a (23), zmodyfikowanej przez Oberley’a i Spitz’a (24). Metoda ta polega na hamowaniu
wytwarzania anionorodnika ponadtlenkowego w reakcji oksydazy ksantynowej z ksantyna˛. Miara˛
aktywności SOD2 jest stopień zahamowania tej reakcji. Jedna jednostka aktywności SOD2 jest to taka
ilość enzymu, która powoduje 50% zahamowanie redukcji chlorku błe˛kitu 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.
Całkowita˛ 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 reduktaze˛ 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 pomie˛dzy badanymi grupami przyje˛to
p < 0,05.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Wszystkie eksperymenty przeprowadzone zostały w zakresie ste˛żeń nie powoduja˛cych wie˛kszej
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 ste˛ż. 150 μmol/dm3 powodowała spadek poziomu GSH o 46%,
a PSH o 33% w porównaniu z kontrola˛ (tab. I). W tych warunkach nie zaobserwowano zmian w poziome
GSH wywołanych działaniem disulfiramu. Disulfiram po wzroście PSH obserwowanym przy ste˛ż. 50
μmol/dm3, obniżał zawartość PSH przy wyższych ste˛żeniach. 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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Tabela I
Wpływ tiuramu i disulfiramu na poziom GSH i białkowych grup tiolowych (PSH) w komórkach V79
Table I
Effect of thiram and disulfiram on GSH and protein sulfhydryl groups (PSH) in V79 cells
Zwia˛zek

Tiuram

Ste˛żenie
(μmol/dm3)

Spadek poziomu
GSH w %

Spadek poziomu
PSH w %

0

100

100

50

65 ± 35

119 ± 19

100

78 ± 25

67 ± 9*

150

54 ± 20*

77 ± 29

0

100

100

50

108 ± 32

133 ± 69

100

90 ± 24

89 ± 21

200

101 ± 13

82 ± 4

Disulfiram

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 sa˛ średnia˛
± SD z 5 oddzielnych doświadczeń. Wartość *p < 0,05 liczono wobec kontroli.

Tiuram w zakresie ste˛żeń od 50 do 150 μmol/dm3 powodował wzrost poziomu grup karbonylowych
do ponad 200% w porównaniu z kontrola˛. Natomiast disulfiram w wyższym zakresie ste˛żeń (100 – 300
μmol/dm3) powodował niższy (do 170%) wzrost poziomu grup karbonylowych w porównaniu z kontrola˛
(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
Zwia˛zek

Tiuram

Ste˛żenie
(μmol/dm3)

PC
(nmol/mg białka)

TBARS
(nmol/100 mg białka)

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*

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

Disulfiram

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

Również poziom peroksydacji lipidów mierzony ilościa˛ TBARS wzrastał pod wpływem tiuramu.
Ste˛żenia od 50 do 150 μmol/dm3 powodowały wzrost poziomu TBARS w komórkach od 34% do 62%
w porównaniu z kontrola˛. Disulfiram w zakresie badanych ste˛żeń 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 ste˛ż. 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 sa˛ średnia˛ ± SD. Wartość * p < 0,05; ** p < 0,02; *** p < 0,001 obliczono wobec kontroli.

Tiuram o ste˛ż. 150 μmol/dm3 powodował spadek aktywności katalazy o 18% w porównaniu
z kontrola˛. Disulfiram o ste˛ż. 200 μmol/dm3 powodował wzrost aktywności katalazy o 73%.
Oba badane zwia˛zki hamowały aktywność peroksydazy w porównaniu z kontrola˛: tiuram o 38%,
a disulfiram 2-krotnie słabiej – o 19%. Ponieważ aktywność GSH-Px jest zwia˛zana z aktywnościa˛
GSH-R, której rola˛ jest odtworzenie zredukowanej formy glutationu, zbadano aktywność tego enzymu.
Badane przez nas zwia˛zki powodowały wyraźny wzrost aktywności GSH-R. Tiuram podwyższał jej
aktywność w porównaniu z kontrola˛ o 94%, natomiast disulfiram o 71%.
Pomimo, że ditiokarbaminiany sa˛ zwia˛zkami powszechnie wyste˛puja˛cymi w środowisku człowieka,
to wiedza na temat ich mechanizmu działania jest niepełna. Z piśmiennictwa wiadomo, że tiuram obniża
ste˛żenie 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 sie˛ również poziom białkowych grup tiolowych (PSH) (11).
Toksyczne działanie tiuramu może wie˛c 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 obecnościa˛ tiuramu lub disulfiramu. Stwierdziliśmy, że disulfiram be˛da˛cy
analogiem tiuramu również wywołuje spadek poziomu białkowych grup tiolowych (PSH), jednak
w warunkach eksperymentalnych nie zaobserwowano jego wpływu na poziom zredukowanego glutationu (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 peroksydacje˛ białek, o czym
świadczy zaobserwowany w pracy wzrost ilości grup karbonylowych (tab. II). Nie zaobserwowaliśmy
wpływu disulfiramu na indukcje˛ peroksydacji lipidów, co miało miejsce w komórkach narażonych na
działanie tiuramu (tab. II). W przypadku tiuramu naste˛pował równoczesny spadek aktywności peroksydazy glutationowej, która redukuje nadtlenki organiczne, w tym nadtlenki lipidowe. Tak wie˛c 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 wia˛zania disiarczkowego
w cza˛steczce oddziaływaja˛ w różny sposób z białkami i enzymami zawieraja˛cym grupy SH, w tym
z peroksydaza˛ glutationowa˛ (30).
Aktywność peroksydazy jest ściśle zwia˛zana z aktywnościa˛ reduktazy glutationowej. W pracy stwierdziliśmy, że tiuram i disulfiram powodowały wyraźny wzrost aktywności reduktazy (tab. III). Równocześnie jedynie w komórkach poddanych działaniu tiuramu zaobserwowaliśmy, że zwie˛kszonej 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 zwia˛zana z odmiennymi warunkami eksperymentu.
Aktywność katalazy, drugiego obok GSH-Px enzymu katalizuja˛cego rozkład H2O2 była obniżona
w obecności tiuramu, podczas gdy disulfiram znacznie ja˛ podwyższał (tab. III). Obniżona aktywność
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CAT może być spowodowana przez jej inaktywacje˛ 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 obecnościa˛ nadtlenku
wodoru w komórce i rośnie wraz ze wzrostem jego ste˛żania. Odmienny efekt działania tiuramu na
katalaze˛ 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 adaptacje˛ komórek do
warunków stresu oksydacyjnego (tab. III). Zaobserwowane różnice w aktywności SOD moga˛ świadczyć
o tym, że tylko tiuram indukuje w komórce powstawanie znacznych ilości anionorodnika ponadtlenkowego.

W pracy stwierdziliśmy, że disulfiram mimo podobieństw w budowie chemicznej do tiuramu, wykazuje w komórce znacznie słabiej zaznaczone właściwości
cytotoksyczne niż tiuram. Jest też zdecydowanie słabszym induktorem stresu
oksydacyjnego w komórce, o czym świadcza˛ przedstawione w pracy zmiany
poziomu peroksydacji lipidów i białek, spadek ilości GSH i grup tiolowych oraz
towarzysza˛ce 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
Summary
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
DO OCENY ROLI ŻELAZA I MANGANU
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W pracy zaprezentowano aplikacje˛ 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 me˛żczyzn). Zawartość Fe
i Mn oznaczono metoda˛ ICP. W metodzie PCA uwzgle˛dniono rodzaj diety, spożywanie
alkoholu, nałóg palenia tytoniu, płeć, miejsca zamieszkania. Zachowanie sie˛ 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 sie˛ wzrost zainteresowania zawartościa˛ pierwiastków w próbach biologicznych, w tym również w ludzkich kamieniach żółciowych.
Oczekuje sie˛, że zmiany zawartości pierwiastków w kamieniach żółciowych moga˛
być interakcja˛ pomie˛dzy pirolowymi pigmentami a kationami podczas katabolicznych procesów rozkładu grup hemowych do bilirubiny (1).
W celu uzyskania obrazu wyste˛powania poszczególnych współzależności wyste˛puja˛cych w kamieniach żółciowych, zastosowano metode˛ 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 sa˛ reprezentowane
przez kolejne czynniki. Każdy czynnik wyjaśnia pewien poziom wariancji, który
określony jest dodatkowa˛ wartościa˛ własna˛ (2, 3).
MATERIAŁ I METODY
Przedmiotem badań były kamienie żółciowe, pobrane w 1999 r. od 133 pacjentów w tym 93 kobiet
i 40 me˛żczyzn 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 współistnieja˛ce.
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgode˛ 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). Homogenizowana˛ odważke˛ 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 metoda˛ ICP-AES (Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spektroskopy – atomowa spektroskopia emisyjna z plazma˛
wzbudzona˛ indukcyjnie), za pomoca˛ 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, znacza˛ca˛ role˛ w kształtowaniu poziomów ste˛żeń żelaza w kamieniach żółciowych
odgrywa płeć, miejsce zamieszkania, wiek oraz stopień otyłości (tab. I).
Tabela I
Współwyste˛powanie żelaza i manganu z wybranymi czynnikami
Table I
Coexistence of Fe and Mn in relation to specified parameters
Me˛żczyźni

Kobiety

Razem

Czynniki
Płeć
Wiek

Fe

Mn

Fe

Mn

Fe

Mn

–

–

–

–

0,24

–0,25

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
–0,20

Papierosy (liczba/dzień)

0,06

0,17

–0,14

–0,19

0,06

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

Najwie˛ksza˛ role˛ w kształtowaniu sie˛ zawartości manganu w kamieniach żółciowych odgrywa rodzaj
diety oraz w pewnej mierze spożycie alkoholu, które nie sprzyja odkładaniu sie˛ żelaza i manganu
w hydroksyapatytach kamieni żółciowych (tab. I).
We współwyste˛powaniu manganu w kamieniach żółciowych znacza˛ca˛ role˛ odgrywa obecność
fosforu, arsenu, selenu, bizmutu, wapnia, magnezu, a w pewnej mierze i potasu. Podkreślić należy
antagonistyczny charakter wyste˛powania manganu w odniesieniu do wapnia i magnezu oraz fosforu,
przy równoczesnej obecności wprost proporcjonalnych zmian zawartości manganu w funkcji zmian
zawartości bizmutu.
Dostrzeżono znacza˛cy, proporcjonalny wpływ miejsca zamieszkania, rodzaju diety, stopnia otyłości,
zawartości fosforu na zmiany zawartości żelaza w składzie chemicznym kamieni żółciowych (czynnik
główny siódmy).
Zmiany ste˛żenia manganu, które nawia˛zuja˛ do zmian zawartości fosforu (–0,48), wapnia (–0,82) oraz
magnezu (–0,81) maja˛ charakter antagonistyczny w odniesieniu do zawartości żelaza. Z kolei zawartość
bizmutu w złogach kamieni żółciowych zmienia sie˛ wprost proporcjonalnie do zmian zawartości
manganu, co także podkreśla wartość czynnika jedenastego (0,47) (czynnik ósmy).
Czynnik jedenasty najbardziej podkreśla odmienna˛ role˛ płci (–0,81) oraz zawartości żelaza, cynku
i bizmutu (tab. II).
Charakter zmian zawartości wybranych pierwiastków w złogach kamieni żółciowych jest złożony.
Koniecznym było uwzgle˛dnienie 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

Płeć

2

3

4

5

–0,24

Wiek

0,26

Grupy adres.

–0,48

Wyksz

–0,27

Dieta

0,34

Alkohol

–0,38

–0,13

0,53
–0,25

0,26

–0,81
0,35

0,79

0,23

–0,38

–0,22

–0,32

0,23
0,81

0,22

–0,86

Si

0,92
0,21

0,39

0,42

0,21

P

–0,30

–0,23
0,82

Al

0,43

Cd

0,99

Co

0,99

Cr

0,84
0,70

–0,66
–0,81

B

0,23

0,21

–0,20

0,52

–0,32

–0,25

–0,21
–0,89

0,31

–0,48

0,33

0,39

0,35
0,26

0,67

Zn

0,60

–0,31

0,32

Ni

0,33

–0,20

0,70

As

–0,48

0,47

0,46

0,21

0,20

–0,28

Hg

0,20

0,33

0,21

0,76

–0,90

Be

0,99

Mo

0,99

Ti

0,20

0,79

–0,24

0,21

0,99

Bi
Ba

11

–0,67

–0,77

Fe

Sb

10

0,82

–0,25

0,28

S

Se

9

0,43

–0,46

Otyłość

Pb

8

–0,81

–0,36

Kawa

Cu

7

0,20

–0,52

Papierosy

Mn

6
–0,36

0,32

0,42

0,30

Sr

0,20
*

0,60

0,47

0,84
0,27

–0,29

0,24

Li

0,99

Ca

0,38

–0,82

Mg

0,20

–0,81

0,80

0,34

Na

–0,34

–0,87

K

–0,39

–0,68

–0,21

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

0,21

–0,35
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Złogi kamieni żółciowych opisuje aż 11 czynników głównych od tkanki głowy kości udowej, gdzie
jakościowe różnice można już opisać za pomoca˛ tylko 4 – 5 czynników głównych (4). Potwierdza to
przypuszczenie, że złogi kamieni żółciowych, jako pewien patologiczny „balast”, w sposób odmienny
gromadza˛ żelazo i mangan wraz z innymi pierwiastkami. Zachowanie sie˛ żelaza w złogach kamieni
żółciowych ma charakter zmian wprost proporcjonalnych (0,42 dla czynnika pia˛tego i siódmego),
natomiast mangan, najcze˛ściej wykazuje zmiany o charakterze odwrotnie proporcjonalnym (–0,81 dla
czynnika ósmego oraz –0,31 dla czynnika dziesia˛tego) (tab. II). Okazuje sie˛, że fizjologiczna rola
określonego pierwiastka w złogach kamieni żółciowych jest odmienna od składu chemicznego kości,
gdzie w wyniku interakcji wapń, magnez i bizmut dyskryminuja˛ 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 ze˛bów i kości,
podkreśla ich odmienna˛ role˛ fizjologiczna˛ w danej próbie biologicznej (4, 5, 6).
Pomimo konieczności uwzgle˛dnienia aż 11 czynników głównych metoda analizy pozwoliła wskazać,
które pierwiastki i w jakiej kolejności, odgrywaja˛ szczególna˛ role˛ w kształtowaniu sie˛ składu
chemicznego kamieni żółciowych. Przeprowadzona analiza czynników głównych wykazała, że żelazo
i mangan uczestnicza˛ w zmianie składu chemicznego kamieni żółciowych, w dalszej kolejności po
kadmie, kobalcie, miedzi, berylu, molibdenie, antymonie i licie. Rola manganu zaznaczyła sie˛ 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 znamienna˛ role˛
odgrywa zawartość cynku i potasu. Antagonistyczny charakter interakcji żelaza w kamieniach żółciowych u me˛żczyzn, zaznacza sie˛ w odniesieniu do kadmu, kobaltu, miedzi, niklu i antymonu, natomiast
wprost proporcjonalne zmiany zawartości manganu w kamieniach żółciowych, obserwowano ze zmiana˛
zawartości ołowiu, cynku i chromu.
Dla przyszłych badań, ważna jest ostateczna interpretacja roli poszczególnych parametrów oraz
pierwiastków o znaczeniu behawioralnym, uwarunkowanych interpretacja˛ danego czynnika, w zestawieniu z danymi uzyskanymi z tablicy korelacyjnej (tab. II.). Charakterystyczna˛ cecha˛, było
wyste˛powanie w tablicy korelacyjnej innych czynników, opisanych różnymi wartościami dla danego
parametru, czego przykładowo nie obserwowano dla wybranych rodzajów ze˛bów (5, 7).
Ujemne wartości czynnika dla manganu w kamieniach żółciowych, charakteryzuja˛ce znaczenie
ilości wypalanych papierosów i spożywanej kawy (r = –0,37 p = 0,02), w zestawieniu z dodatnimi
wartościami dotycza˛cymi 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 wyste˛powania żelaza i manganu w kamieniach żółciowych jest
złożona (tab. II). Ujemne wartości współczynników korelacji świadcza˛, że ten parametr nie posiada
cechy silnej determinanty.
W podsumowaniu, można stwierdzić, że żelazo jest ważnym pierwiastkiem w składzie chemicznym
kamieni żółciowych, co podkreślaja˛ czynniki: drugi, trzeci, pia˛ty, siódmy, uzyskane metoda˛ PCA,
natomiast odmienna˛ role˛ manganu, w przeciwieństwie do żelaza, w składzie mineralnym kamieni
żółciowych podkreślaja˛ czynniki: pierwszy i ósmy. Prezentowane wyniki uzasadniaja˛ pogla˛d, że
kamienie żółciowe moga˛ być próba˛ biologiczna˛ obrazuja˛ca˛ narażenie środowiskowe i zawodowe,
miedzy innymi na mangan oraz żelazo.

WNIOSKI

1. Role˛ żelaza i manganu w odniesieniu do pozostałych badanych 28 pierwiastków, opisuja˛ czynniki: siódmy i ósmy, co sprawia, że znaczenie fizjologiczne tych
pierwiastków w strukturze mineralnej złogów kamieni żółciowych jest mniejsze.
2. Analiza czynników głównych wykazała odmienna˛ role˛ żelaza i manganu
w strukturze mineralnej złogów kamieni żółciowych i należy oczekiwać, że im
„starszy” kamień, tym zawartość żelaza be˛dzie wie˛ksza w porównaniu do manganu,
którego obejmuja˛ 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
Summary
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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WYODRE˛BNIANIE I WSTE˛PNA CHARAKTERYSTYKA
ENZYMÓW CELULOLITYCZNYCH Z ŁUSKWIAKA NASTROSZONEGO
– PHOLIOTA SQUARROSA (MULL.: FR.) KUMMER*)
Zakład Bromatologii Katedry Toksykologii i Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. A. We˛dzisz
Przeprowadzono wste˛pna˛ charakterystyke˛ wyodre˛bnionych z łuskwiaka nastroszonego
enzymów celulolitycznych za pomoca˛ sa˛czenia molekularnego na kolumnach wypełnionych żelem poliakryloamidowym (Bio-Gel P-60) i dekstranowym (Sephadex G-75).

Hasła kluczowe: grzyby dzikorosna˛ce, łuskwiak nastroszony, enzymy celulolityczne, chromatografia kolumnowa.
Key words: wild-growing mushrooms, Pholiota squarrosa, cellulolytic enzymes,
column chromatography.
Grzyby towarzysza˛ człowiekowi w życiu codziennym. Bez nich wiele procesów
w przyrodzie i przemyśle byłoby niemożliwych, a z drugiej strony sa˛ sprawcami
poważnych chorób roślin i zwierza˛t. Tworza˛ olbrzymi świat mikro- i makroskopijnych organizmów, w którym sa˛ zarówno przyjaciółmi, jak i wrogami człowieka (1,
2, 3).
Ogrom i różnorodność gatunków jest zdumiewaja˛ca, a zwłaszcza grzybów
dzikorosna˛cych. Wyste˛puja˛ na ła˛kach i w lasach, a głównym komponentem
podłoża na którym rosna˛ jest lignoceluloza. Należy podkreślić, że grzyby moga˛
przekształcać ogromne ilości lignocelulozowej masy, regeneruja˛c i chronia˛c środowisko naturalne nie pozostawiaja˛c przy tym odpadów.
Liczna grupa saprofitycznych grzybów dzikorosna˛cych rozkłada drewno prowadza˛c do jego zgnilizny. Wynika to z budowy ich strze˛pek, które ułatwiaja˛ im
penetracje˛ w gła˛b ściany komórkowej drewna.
Zależnie od przyje˛tych kryteriów, zgnilizny drewna dzieli sie˛ na: wczesne
i późne (mursz twardy i mie˛kki), bielu i twardzieli, brunatne i białe; drewna, gałe˛zi,
pni, korzeni i pniaków. Grzyby niszcza˛ce drewno należa˛ przeważnie do klasy
obłoczniaków (Hymenomycetes), cze˛ść z nich nazywa sie˛ zwyczajowo hubami. Do
pospolitych saprofitów rozkładaja˛cych drewno iglaste należa˛ np.: niszczyk jodłowy
(Trichaptum abietinum), twardziak łuskowaty (Lentinus lepideus). Natomiast na
martwym drewnie gatunków liściastych wyste˛puja˛ liczne wrośniaki (Trametes)
oraz niektóre żagwie (Polyporus) (4, 5, 6).
*) Praca finansowana z prac własnych 502-13-407.
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Grzyby rosna˛ce na martwym drewnie produkuja˛ specyficzne enzymy, katalizuja˛ce rozkład zarówno celulozy, hemicelulozy, ligniny, jak i innych substancji
znajduja˛cych sie˛ w tym materiale. Wytworzone enzymy dyfunduja˛ przez ściane˛
komórkowa˛ grzyba do podłoża wzrostu i tam spełniaja˛ swoja˛ funkcje˛ biologiczna˛.
Ze wzgle˛du na sposób oddziaływania grzybów na poszczególne składniki drewna
podzielono je na trzy grupy – grzyby: mie˛kkiej, brunatnej oraz białej zgnilizny
drewna. Do grzybów białej zgnilizny drewna, które rozkładaja˛ wszystkie główne
jego składniki tj. celuloze˛, hemiceluloze˛ i ligniny należy m.in. łuskwiak nastroszony (Pholiota squarrosa) (7 – 16).
Celem pracy było wyodre˛bnienie enzymów celulolitycznych z łuskwiaka nastroszonego (Pholiota squarrosa) i ich charakterystyka za pomoca˛ sa˛czenia
molekularnego na dwóch typach żeli: poliakryloamidowym Bio-Gel P-60 i dekstranowym Sephadex G-75.
MATERIAŁ I METODY
Na podstawie wcześniej opublikowanych danych (17) enzymy celulolityczne wyodre˛bniono z łuskwiaka nastroszonego, który wykazywał najwyższa˛ aktywność. Wyodre˛bnianie osadu enzymatycznego
wykonano wg schematu (ryc. 1).
10 g suszu grzybowego + 100 cm3 buforowego roztworu octanowego o pH = 4,6
↓
wytrza˛sanie 60 min.
↓
wirowanie 20 min. 9 000 obr./min.
↓
supernatant I
+
supernatant II
+
aceton ozie˛biony –40°C
↓
wirowanie 15 min. 3 000 obr./min.
↓
supernatant III
↓
aceton ozie˛biony –40°C
↓
wirowanie 15 min. 3 000 obr./min.
↓
supernatant IV odrzucano

←

↓
osad I + bufor → wytrza˛sanie
↓
wirowanie 20 min.
↓
osad II odrzucano

→

osad III liofilizacja

→

osad IV liofilizacja

Ryc. 1. Przebieg wyodre˛bniania enzymów celulolitycznych.
Fig. 1. The process of cellulytic enzyme isolation.
W otrzymanym proszku enzymatycznym oznaczano aktywność celulolityczna˛ za pomoca˛ metody
Somogyi-Nelsona (18, 19) i zawartość azotu ogólnego za pomoca˛ 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. Kalibracje˛ kolumn przeprowadzono za pomoca˛: Blue
Dextranu, albuminy wołowej, chymotrypsyny, mioglobiny, bacytracyny i cytochromu C.
Rozpuszczony w buforowym roztworze octanowym osad enzymatyczny nanoszono na wcześniej
wykalibrowane kolumny. Elucje˛ prowadzono buforowym roztworem octanowym o pH 4,6; zbierano
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frakcje o obj. 5 cm3 za pomoca˛ kolektora frakcji Spektra-Chrom CF-1. W celu wyznaczenia długości
fali, przy której białka wykazuja˛ 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.
Tabela I
Aktywność enzymów celulolitycznych i zawartość azotu ogólnego na poszczególnych etapach
wyodre˛bniania osadu enzymatycznego
Table I
Cellulolytic activity and permanent nitrogen content
Etap wyodre˛bniania
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 wyodre˛bniania 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 pocza˛tkowej (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.
Wyodre˛bniony proszek enzymatyczny scharakteryzowano za pomoca˛ sa˛czenia 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 wyste˛puja˛ce w osadzie enzymatycznym rozdzieliły sie˛ na dwie główne grupy w zależności od
mas cza˛steczkowych. Pierwsza˛ grupe˛ stanowiły białka o najwyższej masie cza˛steczkowej porównywalnej do masy cza˛steczkowej Blue Dextranu (2 000 000), odpowiadaja˛ce frakcjom 9 i 10. Do drugiej grupy
należały białka o najniższej masie cza˛steczkowej (frakcje 26, 27, 28, 29), które sa˛ najbardziej zbliżone
do masy cza˛steczkowej 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.
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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 pozwalaja˛ stwierdzić, że:
– białka te nie sa˛ jednorodne i rozdzielaja˛ sie˛ na frakcje o różnej masie
cza˛steczkowej;
– obok najliczniej wyste˛puja˛cej frakcji białek niskocza˛steczkowych zauważalna
jest również obecność frakcji białek wysokocza˛steczkowych.
J. F l o r c z a k, A. W e˛ d z i s z
ISOLATION OF CELLULOLYTIC ENZYMES
FROM PHOLIOTA SQUARROSA (MULL.: FR.) KUMMER
Summary
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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1987. – 4. Rogalski J.: Badania nad biotransformacja˛ ligninocelulozy u grzybów białej zgnilizny drewna
na przykładzie Phlebia radiata. Praca habilitacyjna. Lublin 1992. – 5. Lasota W., Sylwestrzak J.:
Enzymy celulolityczne grzybów. Bromat. Chem. Toksykol. 1989; 22(2): 73-79. – 6. Berhem L.E.R.,
Petterson R.G.: The mechanism of enzymatic celulose degradation. Eur. J. Biochem. 1974; 46: 295-305.
– 7. Wood T.M., Bath K.M.: Methods for measuring cellulase activities. Methods Enzymolog. 1988; 160:

402

J. Florczak, A. We˛dzisz

Nr 4
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Jeśli praca była referowana na posiedzeniach naukowych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, co
powinno być poświadczone przez przewodnicza˛cego Zarza˛du Sekcji, należy to zaznaczyć odnośnikiem
na dole pierwszej strony maszynopisu; prace te, jak również prace be˛da˛ce podstawa˛ przyznawania stopni
naukowych be˛da˛ miały pierwszeństwo druku.
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E. P r z y s i e˛ ż n a, J. G ł o w i ń s k a: Vitamins and food product groups in daily food rations of
female students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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