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ZMIANA SKŁADU SUROWICY KRWI SZCZURÓW 
POD WPŁYWEM NIEZNACZNYCH ILOŚCI DDT I HCH 

Z Działu Higieny Żywienia i żywności W.S.S.E. w Gdańsku 
z I Kliniki Chorób Wewnętrznych i z Zakładu Histologii i Embriologii 

A.M. w Gdańsku 

Wprowadzenie na skalę przemysłową produkcji podstawowych w obec
nym czasie insektycydów DDT i HCH, mających szerokie zastosowanie 
w epid,emiologii i rolnictwie przy zwalczaniu much i owadów roznoszących 
zarazki chorohotwór,cze oraz przy ochronie zbiorów, zwróciło uwagę nie
których badaczy na możliwość łatwego przedostawania się tych prepara
tów drogą pośrednią lub bezpośrednią do organizmu ludzi zatrudnionych 
bezpośrednio czy to przy produkcji tych związków, czy też przy ich za
stosowaniu praktycznym. 

Clifford (1), Krauze i Rzymowska (2), Nikonorow, Cwiertniewska i Ka
miński (3) oraz wielu innych badaczy podaje dane ilościowe dotyczące 
właściwości komulacyjnych pp'-DDT w niektórych artykułach żywnościo
wych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Ponadto przytaczają sz,ereg 
przypadków zatruć i zgonów wśród ludzi po spożyciu mniejszych lub 
większych dawek DDT. W pracy naszej chcieliśmy wykazać zależność 
i wpływ powyższych związków na poziom sodu i potasu w surowicy krwi. 
W tym celu skarmialiśmy przez 90 dni 3 grupy szczurów dietą zawierają
<:ą określone ilości poszcz,ególnych składników. W każdej grupie znajdowa
ło się 10 szczurów ,obojga płci. Do badań użyto te,chnicznego DDT zawiera
jącego 78,720/o pp'- dwuchloro- dwufenylo- trójchloroetanu oraz czystego 
HCH (sześciochlorocykloheksanu) o temperaturze topnienia 112,5°. 

Czas skarmiania i ilości substancji dodawanych do diety kontrolnej uwi
docznione są w tab. I. 

Czas 
skarmiania 

0-30 dni 

30-60 dni 

60-90 dni 

Tabela I 

Na jednego szczura w grupach 
doświadczalnych wypadło dziennie 

- -------------- --·- ·· ------- ····-- ------

Grupa I 
DDT w mg 

15 

30 

45 

Grupa II 
HCH w mg 

15 

30 

45 

Grupę trzecią stanowiła grupa kontrnlna, której dieta na jednego szczu
ra dziennie wynosiła: pszenicy 20 g, mleka pełnego w proszku 1 g, oleju 
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jadalnego 0,25 ml, marchwi surowej 1 g oraz soli mineralnych 0,6 g. Ze
staw s•oli po:lano wg USP. XIII Nr 2, str. 72, 1947 z tą różnicą że K 3P04 

zam:eniono na K 2HP04 oraz n~,e włączono ,cytrynianu ŻE:~12-oweg:.i. 

Ustalenie stałości poziomu sG:iu i potasu w surowicy jest sprawą dość 
żmudną i skomplikowaną, g:lyż zależy to od wielu czynników. Goodman 
(4), Predteczeńskij (5), Leurier (6), Man itius (7) wykazali, że pozi,om s:::i::lu 
lub potasu zależy od cech indywidualnych dz(1•ego ustroju, o:i aparatury, 
metody a przed.e wszystkim, od różnicy czasu zacho::lząc,ej mię:izy pobra
niem krwi a jej odwirowaniem. Oznaczenie so:lu i potasu przeprowadzi
liśmy na fotometrze pł,omi-en:,owym firmy Zeiss m:>del III. Krew szczurów 
pobieraliśmy przez dekapitację met. Rozanowa (8). Kiuwety i pr-obówki 
w czasie pracy pokryte były warstwą parafiny. Krew wirowano dwukrot
n ie z szybokścią 4 tys. obrotów na minut,~. Do oznaczeń na potas surowicę 
rozcieńczano wo:lą bidest. w sto,sunku 1 : 10, na sód w stosunku 1 : 100. 

W cz.a-:,ie ,pomiarów -ciśnienie acetyl,Etnu wynosiło 120 mm H20, ciśni,enie 
powietrza 0,4 atm. Czas przyswajania 15 min. D:.iprowa:lzone pow:etrz.e ze 
sprężarki regulowano dodatkowym stabilizatorem ciśnieni:.iwym. Stan:lard 
Hilgersa (9) zawierał stosunek 2 mg O/o potasu do 33 mg O/o so:iu. Ponadto 
w surowicy oznaczono białko metodą refraktometryczną. 

Wyniki pomiarów przedstawiono na tab. II. 

Tabela II 

Wahania zawartości sodu, 'Potasu i białka w surowicach 
szczurów poszczególnych grup 

Szczury 
z grup 

DDT 
HCH 

K on-
trolnej 

Sodu 
w mg% 
od-do 

282-299 

316-328 

296-303 

Potasu 
w mg % 
od- do 

Białka 

w % n/020 
od-do 

23,0-:25,6 9,95 - 10,~5 

16,2-17,0 9,98-10,01 

18,8-21 ,0 9,99-10,00 

WNIOSKI 

Liczba 
szczurów 

10 

10 

10 

Jak wynika z tabeli II wpływ insektycydów na poziom niektórych ele
ktrolitów wyw,oluj,e poważn'.ejsze zaburzenia. 

1. Dla DDT stwierdza się zwiększen:e poziomu potasu w surowicy krwi, 
przy niezna-cznym odchyleniu od normy w zawartości sodu. 

2. Dla HCH stwierdza się odwrotną zależność w stosunku sód-potas. 
Zwiększa się poziom so:lu w surowicy krwi przy Jednoczesnym obniżeniu 
poziomu potasu. 

3. Wyżej wymieni-one insektycydy nie wywierają wpływu na zawartość 
białka w surowicy krwi. 

4. Badania nasze wykazały, że mechanizm działania obu insektycy
dów jest nie-co inny. 
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,BMF J-IFHlrn ll COCTABE CblBOPOTKJ:,l KPOBH KPbIC 110CJIE rIPv!EM/\ 
1-!F3 HNH1TEJlbHbIX KOJU14ECTB lUIT I1 HCH 

( : O .' l C p )K il 11 11 C 

i-1ct:.IIVJ<Jll,IHHH Ha /! lJJlll HIIHeM M.JJlblX l(OJIH'-l eC1'lJ JJ.)].T li HCH 1-W COl'.TOHHlle yµollllH 

11,rrpHr. )1 KaJIHll , ~ TaK)Kf' KOJIH'leCTBa 6eJIKa ll ·CbIBOpoTKe KpOBII KpblC, noKa3a,1H, '-IT< • 

lUlT BbI3bIBaeT yuPJIH'-!eu111· ypollHfl 1<aJIHH npH OAHOBpeMeHHOM YM!'~Hb11IeHm-1 yposm; 

11aTpm1. 06paTHOe C001'llOIIIeHHe cy~ccrnyeT np!! HCH. YpoBeHI, HaTpBH yBeJIH'IMBaeTCH - -

y poSl'Hb Kamrn YM!'HbllliH' l'CII. KomtlJl"CT-RO O('lJKa B 06011x CJJY'l3 HX ·fi(' flO I (·Bt'p r arTnl 

·,a MPTHbl·M 1-Ln/('llf'HHSJM. 

D ą b ro w s k i. L H o z m a r y n o w s k a, S. · Z a w i s t owski 

'J'HE CHANGE OF COMPOSITION OF BLOOD SERUM IN RATS UNDER THE 
INFLUENCE OF SLIGHT AMOUNTS OF DDT AND HCH 

Summary 

lnvestigations of the effect of trace amounts of DDT and HCH on the composition 
,,1 Na and K level and the protein content in blood serum in rats have shown that 
DDT causes increase of potassium level dur~ng simultaneous decrease of sodium. 
1'here is reverse dependence in refrence to HCH. The level of sodium increases 
duri'llg ,simmultaneous decrease of .potassium. The content of protein in both cases did 
,~ot r eveal esscntial changes. 
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