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Badano wpływ pojedynczych pestycydów-dichlofrosu (DDVP) i tiuramu a następnie 

ich mieszaniny na wychwyt wapnia przez skrawki dwunastnicy szczura. 

WSTĘP 

Masowość stosowania różnych związków chemicznych spowodowała, że cechą 
współczesnych narażeń środowiskowych i zawodowych jest ich kompleksowość. Wśród 
ksenobiotyków, których działaniu podlega człowiek i zwierzęta, duże znaczenie mają 

pestycydy, stosowane w postaci gotowych preparatów jedno lub wieloskładniowych. 
Pestycydy wykazują różnorodne oddziaływanie toksyczne na organizmy wyższe, 

a jednym z kieruków ich działania jest naruszenie homeostazy wapnia i fosforu 

— pierwiastków o dużym znaczeniu fizjologicznym. 
Dotychczasowe badanie prowadzone w Zakładzie Bromatologii dotyczyły przede 

wszystkim wpływu pojedynczych pestycydów na wybrane wskaźniki metabolizmu 

wapniowo-fosforanowego. Efekty ich łącznego działania nie zostały jeszcze dokładnie 

poznane, o czym świadczą fragmentaryczne dane w piśmiennictwie n.t. wpływu 

niektórych mieszanin pestycydów (np. tiuramu i chlorfenwinfosu) na substancję 

mineralną kości [3]. Stosowanie różnych pestycydów obok siebie i obciążenie 

środowiska licznymi ich pozostałościami stwarza możliwość występowania tok- 

sykologicznych interakcji między nimi. Tak więc badanie mieszanin tych związków 

i określenie efektów ich toksycznego oddziaływania stanowi ważny problem badawczy, 

którego poznanie dostarczyć może nowych danych dotyczących realnego zagrożenia 

ludzi i zwierząt. 
Celem pracy, która zostanie przedstawiona w dwóch częściach, jest określenie 

wpływu mieszaniny tiuramu i dichlorfosu (część I) oraz chlorfenwinfosu 1 cypermetryny 

(część II) na wychwyt wapnia w jelicie szczura. 

* Praca wykonana w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych 05.08.
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MATERIAŁY I METODY 

Badania wykonano na szczurach samcach, szczepu Wistar, 5—6 tygodniowych o masie 60 + 10g. 

Przed przystąpieniem do badań zwierzęta przechodziły tygodniowy okres adaptacji w warunkach 

zwierzętarni zakładowej. Szczury (40) podzielono na grupy —kontrolną i trzy badane, po 10 w każdej. 

Zwierzęta grupy kontrolnej otrzymywały sondą dożołądkowo 0,5 cm* oleju sojowego 5 razy 
w tygodniu przez 14 dni, a badane w ten sam sposób olejowy roztwór lub zawiesinę badanych 
pestycydów wg następującego schematu: grupa badana 1-DDVP (99,9%, produkcji Instytutu 
Chemii Fizycznej PAN—-5% DL50), grupa badana 2—tiuram (99,9%, Produkcji ZakładówOrganika- 
-Azot w Jaworznie) ww dziennej dawce odpowiadającej 5% DL50, grupa 3 po 5% DL50 każdego 
pestycydu. Po 14 dniach narażenia zwierzęta zabijano przez dekapitację. Izolowano dwunastnicę 
(5-centymetrowy odcinek tuż za żołądkiem), z której przygotowywano skrawki wg Schachtera 
i współ. [6]. 

Wychwyt wapnia badano metodą Patricka i Papwortha [5] w modyfikacji autorów. Kolbki 
inkubacyjne o poj. 25 cm? zawierające 5,0 cm? buforu imidazolowego (70 mM NaCl, 100 mM mannitolu, 
20 mM glukozy, 0,8 mM NaH,PO, oraz Ca?* o stężeniu od 0 do 20 mM z dodatkiem 40 uCi**Ca/dm3 
i po 6 pobranych losowo skrawków, umieszczano w łaźni serologicznej o temp. 37°C z ciągłym 
wytrząsaniem (200 wahań/min) i przepływem tlenu, inkubowano przez 15 minut. Po zakończeniu 
inkubacji skrawki odsączano i przemywano kilkakrotnie roztworem soli fizjologicznej o temp. 0°C, 
w celu usunięcia zaadsorbowanego izotopu. Następnie osuszano je na bibule i przenoszono do uprzednio 
zważonych naczynek scyntylacyjnych. Ważono je ponownie, a z różnicy określano masę skrawków. 
Tkankę trawiono przez dodanie 1,0 cm3 wodorotlenku tetraetyloamoniowego, a po całkowitym jej 
rozpuszczeniu do naczynka dodawano 0,06 cm3 bezwodnego kwasu octowego i 5,0 cm*% płynu 
scyntylacyjnego dioksanowego. Pomiar radioaktywności badanych próbek wykonywano w liczniku 
do płynnej scyntylacji firmy LKB. 

Wyniki wyrażano w uM Ca/g tkanki/h. 
Zastosowana metoda opracowana przez Papwortha i Patricka [5] zmodyfikowana w Zakładzie 

Bromatologii AM w Warszawie pozwala na określenie udziału w wychwycie całkowitym transportu 
aktywnego i biernego. 

Interpretacja otrzymanych wyników dokonana jest na podstawie badań Martina i DeLuci [1], 
ktorzy wykazali, ze transport całkowity wapnia (J) jest sumą transportu aktywnego (J,) i biernego 
(J,). Wiązanie wapnia przez nośnik i następnie jego uwalnianie przypomina reakcję enzymatyczną. 
W związku z tym dla scharakteryzowania transportu aktywnego można zastosować równanie 
Michaelisa — Mentena 

J - Jm: [Ca?'] 
' K, + [Ca?*] 

gdzie: 

J, — transport aktywny 
J„ — maksymalna szybkość transportu 
К, — stężenie Ca?*, przy którym szybkość transportu jest równa połowie szybkości maksymalnej. 

Do wyznaczenia stałych J, i K, zastosowano metod , , тие я € Lineweavera — Burka. Transport Ыегпу (1,) nie zależy od stężenia wapnia w środowisku inkubacyjn ym i opisany jest wzorem 

Ją =P - [Ca?*] 
gdzie: 

P — współczynnik kierunkowy prostej (wartość tego współczynnika określa się metodą najmniej- 
szych kwadratów, dla wartości doświadczalnych odpowiadających stężeniom przy których transport aktywny został wysycony).
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Podawanie szczurom przez 14 dni DDVP w dawce 5% DL ,„, spowodowało zmiany 

w wydajności wychwytu całkowitego wapnia przez skrawki dwunastnicy (rycina 1). 

Porównanie przebiegu krzywych obrazujących ten proces u szczurów kontrolnych 

i badanych wskazuje na upośledzenie transportu aktywnego, ale dopiero analiza 

wartości stałych kinetycznych charakteryzujących ten proces — Ji K, (tabela I, rycina 2) 

pozwala ocenić statystycznie obserwowane zmiany. 
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Ryc. 1. Wychwyt wapnia przez skrawki dwunastnicy szczurów kontrolnych, narażonych na 

dichlorfos /5% DL:,/, tiuram /5% DL;0/ oraz mieszaninę tych pestycydów. 

J - wychwyt całkowity; J, - wychwyt aktywny; Ją - wychwyt bierny 

Fig. 1. Calcium uptake by duodenal sections of control rats and of rats treated with dichlorfos 

(5% of LD:y), tiuram (5% of LD) and a mixture of both pesticides. 

I tak wyznaczona dla kontroli stała Jm wynosiła 1,92 uM gh" podczas gdy 

u zwierząt narażonych na DDVP zostało istotnie statystycznie obniżona osiągając 

wartość 0,98 UM -g” 1! -h"1. Spadek wartości stałej K, u zwierząt tej grupy do wartości
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0,15 mM/dm* (dla kontroli wynosiła ona 0,46 mM/dm>) wskazuje na zwiększone 
powinowactwo wapnia do nośnika u zwierząt narażonych na ten pestycyd. Można tu 
więc mówić o mieszanym charakterze inhibicji ponieważ nie jest ona ani kompeten- 
cyjna ani niekompetencyjna. Badany związek nieznacznie wpływał na wydajność 
dyfuzji biernej (tabela I), a więc działanie DDVP na transport wapnia związane jest 
głównie z jego oddziaływaniem na aktywne przenoszenie tego pierwiastka przez 
ścianę jelita. 

Inny mechanizm obserwowano w przypadku wielokrotnego narażenia na tiuram. 
Otrzymane wynik wskazują, że związek ten obniża transport całkowity wapnia 
(rycina 1), a obserwowany efekt związany jest z jego wpływem na transport aktywny 
1 bierny (tabela I, rycina 2). 

Tabela I. Stałe kinetyczne opisujące transport aktywny i bierny wapnia u szczurów kontrolnych 
oraz narażonych na działanie pestycydów 
Kinetic constant describing active andpassive transport of calcium in control rats and in 
those exposed to the action of pesticides 

  

  

Transport Transport aktywny bierny 

G Transport Stała Współczynnik rupa Równanie prostej maksymalny wysycenia _ kierunkowy prostej 
Lineweavera-Burka J K P 

(M-g"1-h"*)  (mM/dm*) | (em*-g"1-h"') 
  

  

  

  

Kontrolna J,~*=0,52+0,24-(Ca?*)-! (1, 2. 38) 038-0. 57) 0,54 

DDVP J,”= 1,02+0,15-(Ca**)"! (085-129 ая 0,61 

Tiuram J,~!=0,67+0,63-(Ca2*)-! te 082: 08) 0,33 

Tuan 1 171=10240,18-(Ca?*)"1 0501 1 8) 15020 an 
  * - różnica istotna statystycznie dla p<0,05 

Stała J„ dla grupy badanej i kontrolnej nie była różna w statystycznie istotny sposób. Natomiast stałą wysycenia K, w grupie zwierząt narażonych na tiuram dwukrotnie przewyższała oznaczoną w grupie kontrolnej i wynosiła 0,94 mM/dm? (dla kontroli 0,46 mM /dm3). Świadczy to o upośledzeniu przez ten pestycyd powinowactwa wapnia do nośnika (inhibicja kompetencyjna). Jak wspomniano wyżej tiuram od- działopwuje także na transport bierny wapnia. Wykazano 40% różnicę w wartości stałej P między grupą kontrolną (0,54 cm*:g-1-h-1) i badaną (0,33 cm3-g-1-h-1) 
(tabela I, rycina 2). 

Omówione wyniki są z 
oddziaływaniem DDVP i tiu 
w nich, że omnawiane pes 

godne z danymi badań prowadzonych wcześniej nad 
ramu na metabolizm wapniowo —fosforanowy. Wykazano 
tycydy hamują wchłanianie wapnia i fosforu, zmieniają
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Ryc. 1. Krzywe Lineweavera-Burka dla wychwytu aktywnego wapnia przez skrawki dwunastnicy szczura. 

Fig. 2. Lineweaver and Burek curves for active uptake of calcium by rat duodenum sections. 

aktywność fosfatazy alkalicznej oraz wpływają na procesy resorpcji i mineralizacjikości 

[2—4]. W piśmiennictwie brak jest danych o łącznym oddziaływaniu tych dwóch 

pestycydów, będących przedstawicielami różnych grup chemicznych i charakteryzują- 

cych się różną toksycznością ostrą. Poznanie ich działania na wchłanianie wapnia 

w jelicie było podstawowym celem prezentowanej pracy. 

Wykazano, że łączne podawanie szczurom DDYP i tiuramu (w ilości po 5% DL,, 

każdego), podobnie jak to miało miejsce w przypadku pojedynczych pestycydów 

powoduje upośledzenie transportu całkowitego wapnia (rycina 1). Jest to spowodowane 

oddziaływaniem badanych związków na transport aktywny, o czym świadczą różnice 

w wartościach stałych J,, i K,, uzyskane dla grup badanej i kontrolnej (tabela I, rycina 

2). Mieszanina pestycydów zmniejsza maksymalną szybkość transportu (obniżona 

wartość stałej J„ o 49% w porównaniu z kontrolą) i zwiększa powinowactwo wapnia 

do nośnika na co wskazuje obniżenie o 61% w stosunku do kontroli wartości stałej 

K,. W doświadczeniu tym stwierdzono także wpływ pestycydów na wydajność 

dyfuzji biernej. Transport wapnia był tutaj obniżony o ponad 20% w porównaniu 

z kontrolą (tabela I). 

W przypadku narażenia zwierząt na obydwa pestycydy obserwowane zmiany 

w wychwycie wapnia przez skrawki dwunastnicy przypominają te, jakie wykazano 

u zwierząt narażonych na DDVP. Potwierdzenie tego wniosku znaleźć można 

w tabeli II, gdzie porównywano wartości stałych kinetycznych J, i K, dla wszystkich 

możliwych zestawień grup badanych w omawianym doświadczeniu. 

Z tabeli tej wynika, że istotne stastycznie różnice występują dla wszystkich 

zestawionych układów z wyjątkiem tego, w którym porównywano grupę zwierząt 

narażonych na DDVP z grupą otrzymującą mieszaninę tego pestycydu z tiuramem.
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Tabela II. Ocena statystyczna stałych kinetycznych opisujących transport aktywny 

Statistical evaluation of the kinetic constants describing active transport 

  

  

  

  

  

  

  

Jin K, 

Kontrola (1) SI SI 

DDVP (2) m, >Ja, K,, > К., 

Kontrola (1) NS SI 

Tiuram (2) К. <K,, 

Kontrola (1) SI SI 

DDVP + Tiuram (2) Im >In, K, > K,, 

DDVP (1) SI SI 

Tiuram (2) In, <a, K, <K,, 

DDVP(1) NS NS 

DDVP + Tiuram (2) 

Tiuram (1) SI SI 

DDVP + Tiuram (2) J m, > J =. K,, > K,, 

  

SI — wynik istotny statystycznie przy poziomie ufnosci «=0,05 
NS — wynik nieistotny statystycznie przy poziomieufności a =0,05 

WNIOSKI 

1. Wykazano, że 14-dniowe narażenie na działanie DDVP w dawce 5% DL 
powoduje zaburzenia w wychwycie aktywnym wapnia przez skrawki dwunastnicy 
szczura, czego miarą były zmiany maksymalnej szybkości transportu (spadek) i zwięk- 
szenie powinowactwa wapnia do nośników. 

Oddziaływanie DDVP na dyfuzję bierną było słabo zaznaczone. 
2. W tych samych warunkach doświadczenia tiuram nie oddziaływał na maksymal- 

ną szybkość transportu aktywnego i upośledzał tworzenie kompleksu wapń — nośnik 
oraz hamował transport bierny tego pierwiastka. 

3. Równoczesne podawanie zwierzętom obydwu pestycydów wywoływało zabu- 
rzenia w transporcie aktywnym i biernym wapnia. Należy w tym miejscu podkreślić, 
że zmiany w przebiegu transportu aktywnego były podobne do tych, jakie wykazano 
u zwierząt narażonych na DDVP.
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STUDIES ON THE COMBINED EFFECT OF MIXTURES 
OF PESTICIDES BELONGING IN DIFFERENT CHEMICAL GROUPS 

ON CALCIUM ABSORPTION IN RAT INTESTINE 
PART I. DICHLORFOS AND TIURAM 

Summary 

Investigation was made of the effect of many-times repeated treatment with single pesticides: 

tiuram and dichlorfos (administered in a daily dose corresponding to 5% of LD), and with their 
mixture, on calcium uptake by rat duodenum sections. Calcium uptake was examined by 
the method of Papworth and Patrick, as modified by the present authors. The amount of 
calcium transported by the sections was determined by the liquid scintillation method. 
Total transport was expressed in uM Ca?*/g tissue /h; subsequently, the participation of active 
and passive transport in total transport was determined. 

It was shown that administration of DDVP to rats during 14 days caused disturbances 

in active absorption of calcium, manifesting themselves by a signifficant decrease in the constant 

Jm (maximal transport rate) and in the constant K,, this pointing to a nse of calcium 
affinity to the carrier. The effect of DDVP on passive transport was only slight. 
Under the same experimental conditions tiuram exerted an effect on both active 
and passive calcium transport. It caused a drop in the constant J,, and K, (active 
transport), and to inhibition of passive transport. According to statistical treatment 
of the results, the effect of both pesticides combined on active transport does not 
differ from the effect of DDVP itself. Thus, the differences in diffusion probably 

result from the action of tiuram. 
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