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WPŁYW MAŁYCH ILOŚCI PARATIONU I MALATIONU 
NA SZCZURY W DOŚWIADCZENIACH DŁUGOFALOWYCH 

Z Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH 

Fakt stosowania w ochronie roślin środków owadobójczych, opartych 
na toksycznym działaniu związków fosforoorganicznych, jest dla higie
ai,sty :bardw niepokojący. 

Synteza parationu dokonana przez Schradera (1) i następnie wykaza
nie jego właściwości toksycznych w labolatoriach I.G. F.arbenindustrie 
zapoczątkowały szeroki rozwój preparatów owadobój,czych do zastosowa
ni.a w rolnictwie, opartych na toksykologicznym działaniu związków fos
foroorganicznych. W ślad za zastosowaniem tego preparatu w Stanach 
Zjednoczonych ukazywać zaczęły się coraz to nowe związki o podobnym 
działaniu. Piśmiennictwo światowe obejmuje niezHczoną ilość pozycji, 
których w ,chwili obecnej nie sposób już zebrać. Poglądy na dział.anie tej 
grupy zwią'Zków przedstawiłem już poprzednio (2). Tutaj jednakże 
chciałbym podkreślić, że paration spowodował już szereg wypadków 
śmiertelnych (3) i .klasyfikowany jest jako jedna z najniehe'Zpieczniej
szych trucizn stosowanych w rolnidwie (4, 20). Mniej toksycznym dzia
łaniem odzna,cza się mal.ation, j,ednakże zmniejszenie toksyczności dla 
zwierząt ciepłokrwistych przez przebudowanie cząsteczki spowodowało 
również zmniejszenie toksyczności w stosunku do owadów. W rezultacie 
:;tężenie użytkowe tego środka w emulsjach musi być wielokrotnie 
większe. 
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Według danych piśmier;nictwa LD50 dl.a parationu ·p,o podaniu doust
nym szczurom - samcom wynosi 21-2·6 mg/kg, .a samicom 7 mg/kg 
(5); LD50 malationu - 479 mg/kg (6), a wg i1I1nych 1845 , mg/kg (7). Tak 
wielka ro-zbieżność liczb dotyczących malationu jest powodowana praw
dopodobnie sposobem podawania. Na sprawę tę zwrócili uwagę - Rosival, 
Selecky i Vrbovsky (8), którzy stwierdzili osłaniają,ce dział.anie olejów 
podczas zatruwania zwierząt związkami fosforoorganicznymi. 

Zwolennicy stosowania związków fosforoorganicznych podkreślają 
dużą ich skuteczność, niszczenie znacznej ilości szlmdliwych owadów i pa
jęczaków (1) oraz na ich nietrwałość w warunkach polowych, która po
woduje stopniowe zanikanie trucizny na opryskiwanych roślinach. Fak
tem jednak bezspornym jest że związki fosforoorganiczne wnikając do 
rośliny, zmieniają ich metabolizm przez hamowanie enzymów, przy 
czym jak to wykazali Casida i Stahmann (9) w doświadczeniach z OMPA 
(ośmiometyloczteroamid kwasu pirofosforowego) zahamowaniu w trak
towanych roślinach ulega fosfataza i inne enzymy ważne dla życia ro
śliny. Okres uwalniani.a slę rośJiny od związków z.atruwają,cych ją 
zależy od szeregu czynników. Najważniejszą rolę gra tutaj czas. Jego 
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wpływ wykazał Kemka (10) w doświadczeniach polowych na różnych 
związkach fosforoorganicznych. W tych doświadcz,eniach rozkład para
tionu i innych związków fosforoorganicznych jest funkcją logarytmu 
c-zasu. Jednakże nie bez wpływu jest dwnież stan wegetatywnego rnz
Yvoju traktowanej rośliny. 
Różnorodność związków fosforoorganicznych stosowanych dzisiaj 

w rolnictwie i sadownictwie, ich różnorodna budowa chemiczna. 
a w ·związku z tym różnorodność działania toksycznego, stwarza dużą 
trudność w ocenie higienicznej produktów rolnych, uzyskiwanych z roś
lin opryskiwanych tymi preparatami. Uwzględniając dotychczasową 
wiedzę, opartą na wie,lu doświadczeniach tak laboratoryjnych, jak i po
lowych, szereg państw, w których stosuje się już w dużych ilościach 

fosforoorganiczne środki owadobójcze, r-eguluje te sprawy albo za pomo
cą specjalnych instrukcji postępowania , uwzględniających czas zbioró-w 
po opryskach (np. Czechosłowacja (11)), albo też określają ich najwyższą, 
dopuszczalną zawartość w pro:lukcie konsumpcyjnym (USA (12)); liczby 
te ustalone przez Food and Drug Administration wynoszą dla parationu 
l mg, a dla malationu 7-8 mg w 1 kg produktu. 
Według opinii, jaką wyrażają Tostanowskaja i Serebrjanaja (13), na

kży główną uwagę zwrócić na ustalenie sposobu stosowania związków 
fosforoorganicznych, gwarantującego całkowitą nieobecność tych związ
ków w produkci·e spożywczym. Według nich rozkład preparatu powinien 
być tak daleko posunięty, że użytego związku ni e można już wykryć 
czułą reakcją chemiczną. Przeprowadzone przez Diirra (24) doświadcze
nia wskazują, że ilości maksymalrn~ dopuszczon€ przez FDA dla para
Fonu są wyższe niż występujące przy właściwym stosowaniu, a pozosta-· 
łości po opryskach giną pod wpływem obróbki termicznej, a więc spo:-;ób 
spożycia tych produktów powinien być również brany pclJ uwagę . 

Oznaczanie zawartości związku fosforoorganicznego meto::l.ą chemiczną 
jest sprawą ni,ezmiernie kłopotliwą. Plerwszą trudnością jest pobranie 
średniej próbki - j,ej wielkość i sposób pobrania. Sprawa ta staje sir; 
tym bardziej kłopotJiwa, jeżeli uwzględni się niej ednolitość gleby, po
wodującą różny rozwój wegetatywny roślin (ważne w przypadku środ
ków układowych), jak równ i,eż różnorodność masy towarowej, uzyskiw i1 -
nej w akcji skupu. Drugą sprawą to dobór m et::idy pozwalającej labola-

. toryjnie wykryć śladowe ilości różnorodnych ch,emicznie związków tok
sycznych, niejednokrotni,e już przez roślinę przekształconych. Pierwszą 
trudność można by pokonać przez toksykolDgkzną ocenę roślin .,na pniu"; 

· wtedy użyty środek toksyczny jest znany, a wygląd rośliny ułatwia po
branie średniej próbki; drugą trudność - przez zastąpienie meto::l.y che
micznej bioJ.ogiczną lub biochemiczną. W,szystkie, bowiem, związki fos
foroorganiczne posiadają niezmiernie silne działanie toksyczne na owady. 
nawet w śladowych ilościach; ta właściwość została wykorzystan~ 
przez Kami1iskiego (14) do opracowania ilościowej metody biol-ogicznej. 
Właściwość hamowania esterazy cholinowej posłużyła Janokowi i Kemce 

. (15) do opracowania ilościowej metody biochemicznej na oczyszczonych 
preparata,ch enzymu, otrzymanego z surowicy krwi koński-ej. 

CZĘSC DOSWIADCZALNA 

Prace omawiaJące działanie subletalnych ilości parationu i malationu 
' vrykazują dużą toksyczność tych związków. Brak jest natomiast danych, 
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stwi,erdzających oddziaływanie tych trucizn na organizmy w ilościach 
ni,eznacznych, zbliżonych do uznawanych za nie posiadające już znacze
nia toksykologicznego. W tym c~?lu postanowiono stwi,erdzić w doświad
cz,eniach dług,oifalowych oddziaływanie małych ilości związków fosforo
urganicznych żywności na organizmy szczurów. 

Jako materiał doświadczalny w pracy użyto: 

401'/o-owy Paration „Duphar" l 
Malatio;i „Cela" J preparaty przygotowane do oprysków 

C h a r a k t e r y s t y k a t o k s y k o 1 o g i c z n a p r e p a r a-
t ów do doświadczeń 

Ozna,czenia oddziaływania preparatów na owady w ykonano wg prze
pisu Kamińskiego (16). Metoda polega na znalezi,eniu dla środka owado
bójczego stężenia granicznego, powodującego calkowit,e porażenie uży
tych do doświadcz,enia imago mącznika młynarka (Tenebrio m olitor). 
Środowiskiem zatrutym j,est skrobia ziemniaczana ; do równomiern~?go 
rozprowadzenia środka toksyczn ego służy aceton (odparowany następni e · 
w temperaturze po~ojowej). KontakL owadów ze środkiem toksycznym 
trwa 24 godziny. 

LD50 tych preparatów oznaczano na szczurach samcach o ciężarze 
250 g (± lO'l/u) sposobem Karbera, opisanym przez Jeskego (17). 

Wyniki, charakteryzujące toksyczność zastosowanych prepara tów, ze
brane zostały w tabeli I. 

Nazwa preparatu 

Paration 40%- owy 
,.Duphar" 

.\falation „Cela" 

Ta bela I 

Stężenie graniczne dla 
100°/o~owej śmiertel
ności mącznika mły
narka Tenebrio 

molitor 

I : 68 900 

1 : 5 850 

LD5o 
-··· ---·--··· - -------·-· - --

dla 
szczurów 

per os 
mg/k g 

33,76 
12,9 

710 

roz
puszczalnik 

Ol. Sojae 
wcda 

bez rozp. 

Doświadcz e nia 

Do doświadczeń użyto szczury o ciężarze ca 175 g z odchyleniami 
± 15'°/o. W każd,ej grupie znalazła się taka sama ilość szczurów lżejszych 
jak i cięższych od przeciętnej . Zwierzęta podziefonD na trzy grupy . Każ
da grupa zwierząt li,czyła p::i 15 samic i 15 samców. Wszystkie trzy grupy 
otrzymywały jedna1lmwy pokarm i wodę ad libitum. 

Skład paszy był następujący: 

żyto 4 kg } 
pszenica 4 kg z grubego przemiału 
owies 4 kg 
mączka mięsno-kostna 3 kg 
mle ko w proszku 1,5 kg 
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kazeina 
tran 
sól kuchenna 
węglan wapnia 

H. Młodecki 

0,75 kg 
0,20 kg 
0,20 kg 
0,05 kg 

Nr 5 

Po zmieszaniu składników stałych, dodawano tran, przy czym: I gru
pie szczurów r,ozpus:oczano w nim preparat parationu, II grupie preparat 
malationu; III grupa otrzymywała tran hez jakichkolwiek domieszek. 
Ogólna zawartość dodanego środka toksycznego w paszy wynosiła: para
honu - 2 mg/kg, malationu 15 mg/kg. Pewną wskazówką w doborze ilości 
trucizny były postanowienia F,ood and Drug Administration. 

Szczury karmione były przez okres 12 i ½ miesiąca. 
W tym czasie przeprowadzano ogółną obserwację ich zachowania się 

oraz kontrolowano przyrost ciężaru. Po upływie roku przeprowadzono 
badanie poziomu esterazy cholmowej w k:rwi. W tym c-elu, po odcięciu 
około 1 cm ogona, pobierano, krew i aktywność esterazy cholinowej ozna
czano metodą Lim,perosa i Ronta w mo:lyfikacji Daviesa i Nicholsa (18). 
Metoda ta polega na pomiarze czasu potrzebnego na rozloż,enie dodanej 
acetylo,choliny i przesunięciu pH mieszaniny pod wpływem wydzielonego 
kwasu octowego do wartości 6,7 w obecności wskaźnika BTB (zasadowy 
roztwór błękitu bromotymolowego o pH 7, 7). 

Oznaczenie aktywności est-erazy cholinoweJ 

O d c z y n n i k i. 0,6°/o-owy roztwór chlorku acetylocholiny (Roche). 
Zasadowy roztwór BTB: a) Roztw.podstawowy przygotowuje się 
0,040/o-owy roztwór błękitu bromotymolowego ,doprowadzając go do pH 
7,7 za pomocą 0,05 - n NaOH. b) Roztw. użytkowy - miesza się 2 cz. 
roztw. podstawowego z 1 cz. wody dest. 

W y k o n a n i e o z n a c z e n i a. 20 µl badanej krwi pobiera się 
za pomocą pipetki i przenosi ilościowo do 1 ml użytlwwego, roztworu 
BTB. Do tej mieszaniny dodaje się O 5 ml 0,6-owego roztw. chlorku ace
tyLocholiny i mierzy czas potrzebny na przeprowadzenie ni-ebieski-ego 
roztwo1ru efo zabarwienia pomarańczowego. Czas ten jest miarą aktyw
ności esterazy cholinowej. Ja:lw roztwór porównawczy przygotowuje się 
mieszaninę krwi i barwnika w ilościach wyżej podanych dodaje 0,15 ml 
0,01-n CH3COOH i całość uzupełnia do 1,5 ml. Przygotowana w ten spo
sób mieszanina posiada pH ca 6,7. 

W y n i k i b . y ł y n a s t ę p u j ą c e: 
W grupie szczurów, otrzymujących paszę z dodatkiem parationu, 

zaobserwowano znaczne ich osłabienie w porównaniu z kontrolnymi 
(III grupa). Z ogólnego ich wyglądu i zachowania wynikało, że zwierzęta 
te są fizycznie słabsze i mniej ruchliwe od zw:erząt w pozostałych gru
pach. Średni przyrost ciężaru (ryc. 1.) w porównaniu z kontrolnymi był 
znacznie niższy. Z 5 samic, pokrytych w ósmym miesiącu doświadczenia, 
4 nie wydały potomstwa; potomstwo piątej było tak słabe, że utrzymało 
się przy życiu przez zaledwie dwie doby. śm:ertelność szczurów (ryc. 2.) 
była znacznie wyższa niż w grupie kontrolnej. Podczas sekcji nie zaob
ferwowarno wyraźnych zmian w narządach wewnętrznych. Aktywność 
esterazy cholinowej w krwi po 12 miesiącach trwan;.a doświ,a,:kzenia 
fryc. 3.) była niższa niż aktywność tego enzymu u zwierząt kontrolnych. 
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W grupie szczurów otrzymujących paszę z dodatkiem malationu nie 
zaobserwowano tak znacznego osłabienia zwierząt j.ak w grupie z dodat
ki.em parationu. Jednakże średni przyrost ciężaru (ryc . 1.) w porrówna-- -
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niu z kontrolnymi był niższy, ale wyższy od średni-ej przyrostu ciężaru 
zwierząt grupy I. Samice (5 sztuk) pokryte w ósmym miesiącu trwania 
doświadczeni.a wydawały potomstwo normalnie rozwijające się. Śmier
telność (ryc. 2.) w tej grupie, z początku równi,eż dość duża, nie różniła 
się w końcu od śmiertelności w grupie zwierząt kontt'alny,ch. Sekcy jnie 
ni,e zaobserwowano szczególnych zmian w narządach wewnętrznych. 
Natomiast aktywność asterazy cholinowej w krwi (ryc. 3.) była znacznie 
mniejsza od aktywnoś.ci t ego enzymu w porównaniu ze zwierzętami k:m
trolnymi, jak również ze sSZczura mi grupy I. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Porównanie pod względem toksykJOlogicznym parationu z malation,~m 
w ilośdach dwukrotnie wyższych od norm amerykańskich wypada n a 
korzyść tego ostatnieg·o, bowiem mimo silnego hamowania e sterazy cho-
1:.nowej malation jest związkiem stosunlmwo mniej niebezpiecznym dla 
stałocieplnych niż paration . Ponieważ hamowanie esterazy cholinow,=.i 
jest cechą wspólną związków fosforoorgan icznych, dlatego wskaźnik ak
tywności t,ego enzymu jest dla nich najszerzej stosowaną próbą biolo
giczną; natomiast zasięg ubo-cznego działania tych związków j,est cechą 
mdywidu,alną dla każdego z nich. Na podstawie piśmiennictwa, dotyczą
cego me1chanizmu działania nowocz-esnych śrojków ow.adobój,czych, już 
poprzednio można było wyciągnąć wniosek (2), że mechanizm ten jest 
jeszcze mało zbadany i n i,e można wylączni,e hamowan!,em działalności 
e.,terazy cholinowej wytłumaczyć wszystkich objawów toksycznych po
vrod,owianych przez związki fos foroorganiczne. Związki t,e oprócz silnego 
działania p(}budzającego zakończ-enia układu przywspółczulnego posiada
ją właściwości działania ub-ocznego . hamują:c szereg enzymów w,ażnych 
dla życia organizmu (19). 

Wyniki otrzymane przez Spynu (20), Rosivala i Selecky'ego (21) doty
czące toksykologi-cznego działania parationu oraz po::lobne badania 
Vrbcwsky'egc, Rosivala i Selecky'ego (22), dotyczące malationu, wskazu
ją, że związki te w dawkach subletalnych działają kumulatywnie w orga
nizmach zwierząt doświadczalnych, 

Badania hist'.lpatologiczne narządów wewnętrznych u szczurów za-
_truwanych chrnnicznie parationem wykazują zmiany w wątrobie, płu
cach nerkach i mózgu, a malati-onem oprócz zmian w ww. narządach 
zmianv w śledzi,onie (25). Stwierdz,one również wstały zmiany w obrazie 
krwi (26). 

Joachimoglu (23), przedkładając na III konferencji grupy roboczej eks
pertów zachodnioeuropejskich w sprawie dodatków do żywnoś ci wy
niki badań na wyspie Korfu, tw i-erdził, że w organizmie ludz.kim n ie moż
na zaobserwować zwiększającego się reagowania na paration, lecz prze
ciwnie, po długotrwałym spożywaniu oliwy uzyskanej z opryskiwany-eh 
oliwek, reakcja ta jest mniejsza. 

Wniosek ten wyciągnięto na podstawie badań aktywności esterazy 
cholinowej krwi osób spożywających ,uliwę (zawartość parahonu w oli
wie wynosiła ,od 15 do 20 ppm). Jednakż,e znaczna ilość prz,ebadanych 
osób spożywają,cych tę oliwę wykazywała w drugim roku badań obniże
nie aktywności esterazy -cholinowej , a u osób szcz-ególnie wrażliwych, 
spożywających duż,o oliwy zaobserwowano nawet kliniczne objawy za
trucia. Biorąc pod uwagę dużą pozostałość parationu po dezynsekcji , 
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wydaje się, że autorzy tej pracy zetknęli się z działaniem olejów, osła
biających właściwość hamowania esterazy cholinowej przez związki fos
fornorganiczne (8). 

Twierdzeni'e o nieszkodliwości albo małej szkodliwości pozostałości pa
rationu w żywności po długotrwałym jej spożywaniu tylko na podstawie 
prób wykazujących aktywność esterazy cholinowej jest bardzo ryzykow
ne; krzywe dotycząc,e śmi,ertelności w doświadczenia.eh wyżej opisanych 
dopiero od 6.-7. miesiąca biegną mniej więcej równolegle do kontrolnej; 
w pierwszym ,okresie jednak wzrost śmiertelności jest widoczny. Przyj
mując,ż,e pienvszy okres doświadcz,enia przeżyły organizmy silniejsze, to 
jeinak aktywność esterazy ,cholinowej kirwi (po roku}, jak i krzywe 
:średniego przyrostu ciężaru w.skazują wyraźnie na zaburzeni,a w prawi
dłowej czynności powstałych przy życiu os,obników. Przeprowadzone 
doświa'.kzenia wykazują dużą szkodliwość na zdrowie małych ilości pa
rati,onu i malationu, a w związku z. tym należy uznać, że normy amery-• 
kańskie dotyczące pozostałości tych związków w żywności są bardzo 
wy.sokie. J,eżeli ilości tych trucizn w ,pożywieniu dwukrotni,e wyższe po
siadają tak olbrzymi wpływ na zdrowie zwierząt, to ilości o połowę 
mniejsz;e bezsprzecznie będą niebezpieczne dla zdrowia ludzi, bowiem 
wrażliwość człowk•'.rn, posiadającego wyższy stopień rozwoju układu 
nerwowego, na związki fosfor,q.organiczne jest bardzo wielka. Jeżeli za-
1'2m warunki ekonomiczne kraju wymagają stosowania tych środków 
owadobójczych to produkty, pochodzące z roślin traktowanych środka
mi fosforoorganicznymi lub rosnących w pobliżu nich, muszą być stale 
kontrolowane. Należy zwrócić uwagę na konieczność ustalenia polskich 
norm ?~eślają,cych dopuszczalną ich końcową zawartość w artykułach 
zy~osnow)'1ch o~az na konieczność stałej bieżącej kontroli tej zawar
tosc1, prowadzone.1 prz,ez producentów użytkujących środki owadobójcze 
t<::go typu. 

WNIOSKI 

Długotrwałe karmienie szczurów paszą skażoną parationem - 2 mg/kg 
albo malahonem - 15 mg/kg powoduj•e zaburzenia w prawidłowej czyn
ności organizmu uwidaczniające się: 

a ) obniżeniem aktywności est-erazy cholinowej krwi; 
b) ,zahamowaniem przeciętnego przyrostu ciężaru; 
c) zwiększoną śmiertelnością zwierząt doświadczalnych; 
d) ponadto u szczurów karmionych paszą skażoną parationem niemo~ 

iliwość rozmnażania sic;. 

X. :\1 .'I () : l (' Il K li 

rlJU15HlvlE IIE50JiLLUVIX KOJJ!14ECTB TIAPATHOHA I1 M.AJIATHOHA 
I !A Kf)b!Chl flPl1 HX nPOJl0/l)KI1TEJ!bf-lOM CKAPMJivIBAłrnH 

C:O ,'\C'p)l(JHIIC 
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7[ 1) Mr/Kr. 

Ycra lltlll,'1<'110, 4T'O npenap;,T na,p,,Tll() Ha ]) ·KOlll( \'.llTp a'l(lfll I : 68900 I! npcrrnpaT M,L'J;l

TH<Jfla I : 58Sll ;,,~i-krnyKrr yóltiicrnc H110 ll 100"10- ilX na Tenebrio molitor. 
Ko.pM j J(',1111(' K·phl'C KO]MHJ,\1 C j (OÓ3BKOH (napaTl!Olla •n KU.'l,lill'eCT.Be 2 "'1f/ Kr Kop ,\1a, :-,ia .•1+ 
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lll !3M a. npoHBJIH IO W, YIOC:H 3 illll1 )KCIHIC:Vl il KT lJBHOCTJ I ~O .I JIIIOB () ii ,> CTl' jl ,J.l l,, "l'<Jilll. 11 p;1o l'T ,.· 

H aB.%11'Ba 10 111e ii cpe;'l)HHH e cTeCTlBE'HITblll npHpOC T scca. ;1 Ta.JOKc VH!' .lll 4 ('1111C c:\! (' j)T.liOC! F 

3 KCnep!!MeHT a m ,llblX )KHBOTH bl.X. Kpo:vi c T O[O Y K'j)b'C KO p:q,:1(· 11 111,1~ 1rnp1-ir , ,1 l'\1:'lll;!Jll! H ':• 

C napaT !.f0-110·\1 l<OHCT,lTl·ipOBilllO ll(' BO'.!MO;+;H OCTb pa :n 111 nm:•'I IJI II. 

H. M ł o d e c k i 

THE EFFECT OF SMALL QUANTITIES OF PARATHI0NE AND MALATHI0N E 
ON RATS IN LONG LASTING EXPERIMENTS 

LD50 for rats w as d etermined b y administration per os of insecticide prepa rn 
tions of parathione (in aqueous solution 12.9 mg/ kg, in oil solution 33.75 mg/kgi 
and malathione (di rectly 710 mg/ kg). It was also ascertained that parathione p re
paration in the con centration of 1 : 68.900 and malathione prep3.ration 1 : 5.8-~n 
a re 10(;/','o letha l fo r T ene brio molitor. In the exp eriments with f eeding the r a t, 
with fodder infected by the said p reparations (parathione 2 m g/kg of fodder , m a
Jathione 15 mg/ kg of fodder), there were found d isturbances in the norm al functio :1 
of the organism being exp.ressed by lower activity of choline este rase of bloocl. 
inhibitton od' average increase of w eight and by increased mortality ra te of ex p<· ·· 
rimenta l anima1s . These experiments lasted 12 months. Moreove r in the rats k•l 
by parathione infected fodder there w as observed inabilit y to reprodu ce. 
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