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WPŁYW WYS1IŁKU Fizy;czNEGO NA ZAPASY AKSEROFTOLU 
W WĄTROBIE I NERKACH SZCZURA 

Z Zakładu Higieny Żywieni-a PZH w Warszawie 

Wyniki przeprowadzonych doświadczeń nie wskazują na 
zwiększenie zapotrzebowania organizmu na akseroftol pod 
wpływem wysiłku fizycznego. 

WSTĘP 

W ogólnie stios10wa1I1ych normaic!h żywicenia (1) prrew1duje się w przy
padku wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, wzrost zapotrzebowania 
organizmu n:a llliek:tóre witaminy (Bi, B2, C, PP). Natomfasit przy ustala
niu zapotrzebowalilia na witaminę A czynnik pracy fizycznej nie jesi 
uwzględniony. 

Zagadnieniem 2Jależności między wysiillciem fizycznym a witamimą A 
zajmowaiii się w swoich pracach James i EL Gindi (2), Segał i Berger (3) 
o.raz Hillman ± Rosner {4) badając koncentrację witaminy A przed :i po 
wysiłku fizyoznym u człowieka. Pioda1ją oni, że poziom wHaminy A w su
rowi-cy krwi pod wpływem wysiłku fizycznego u1e,ga zmianom. Hillman 
i Rosner ( 4) stwieiidzili, że poziom ten po wysiłiku wwastał, ale krzywa 
kaTiotenu po początkowym wzr,ośde wy,kazywała tendencję spadikową. 

Ponie•waż większość zapasów witaminy A w organizmie gromadzi się 
w wątMbie i w nerkach, nasuwało się pytanie, czy ·pod wpływem wy
si-łiku fizycznego w tych na:rząda-ch również zachodzą zmia,ny w ilości 
oc:Uoż·onej wi-taminy. 

Berger ii. Dietl (5) w przeprowadzonych poprzednio dwóch dlOŚwi:adcze
niaich stwieTdzH:i, że szczury po jednora•rowym wycrerpującym wysHku 
fizyc:zmym mia-ły obniżone zapasy :akseroftolu w wątrobie w porównaniu 
z grupą kontrolną. Po.stanowiono więc kontynuować pracę w tym kiie
runku i wyjaśnić, czy zalemość ta wystąpi również przy poddaniu ,zwie
rząt długotrwałemu, ale mniej intensywnemu wysrnkowi. 

PLAN DOŚWIADCZEŃ I METODY BADANIA 

Pracę wykornano na białych, r,o.s1nących szczurach samcach, którym 
podawano stosowaną w naszym ,zakładzie dietę hodowlainą z pominięciem 
tranu, jako .głównego źcródła witaminy A. Prz-eprowad~ono trzy kolejne 
d.oświadic:oonia: 
Doświadczenie 1. 
Przeprowadiziono je na 39 młodych szczura~h ;o wadre p,oczą1Jkowej śred

nio 78 (61-91 g). Zarówno w tym doświadczeniu, jak i w następnych 
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wysiłek fizyczny wyrażający -się .pływaniem rozpoczęto w momencie, gdy 
zwierzęta osiąg,nęły wagę 140-200 g. Czas .pływania zwierrząt w tym 
doświadczeniu wy:niosił ,od 45 do 60 minut dziennie przez dkres 5, 10 
i 15 dni. Wszys,tJkie zwierzęta otrzymywały od rozpoczęcia doświ:ad-czeni.a 
po 410 j.m. witarmdiny A dzie1rrnie, dloustnie w oleju a,rachidlowym. Po za,.. 
kończeniu Ołkrresu pływa1nia zalbi:jarno zwierzęta podkfa1ne wysilikowi rów
nocześnie z odpowiednią ,grupą kontrolną i mmac:z;ano zapa,sy witaminy A 
w wątrobie. 
Doświadczenie 2 
Ptrizeprowadz,ano je na 89 młodych szc:wxach o waid:z;e początkowej 

średnio 47 (34-a58 g). Zwierzęta otrzymywały dietę hodiowlaną, z której 
uswn:ięto wszysHcie pr,od'Uikty zawierające witaminę A. Ilości powstałych 
składlrriików ·ustailono fa!k, alby ,poziiom białka był talki sam j,aik w diecie 
hod1owfanej. Piorównainiie między dietą hodowlaną ,a d'i'2tą zmodyfikowaną 
przedstawia tabela I. W celu zapewnienia zwierzętom norma'lnego roz
woju dio ddety tej dodarno wi.itaminę D w ilości 1 0'00 j.m. na 1 'kg pa!3zy. 

W celu ustrulenia poziomu wyjściowego zapasów witaminy A w orga
nizmi~ szczu:r-a, oz,n,acz0!11o je u kiliku zwierząt bezp,ośr-ed1ni10 po odsadze
niu iod ma.tek. PodOlbne badiaini,a .przeprowadzono ,przed podaniem jedno
rarowej diawlki witaminy A. Wynosiła on.a 11'00 j.m. witaminy A i była 
podaina sondą dlo ·żołądlka przed r,oz,poczęciem pływania. Ozas pływania 
szczurów w tym d1oświadczieniu wyn01Sił 1 godzinę dziennie przez dkres 
5 i 15 dni. Po okresie pływania ZJWierzęta zabijano i oznaczano witaminę 
A w wątrobie i nerkach. 

Wyni:ki dwóch pierrwszych doświadczeń wykazywały duże roZJbieżnooci 
i nie potwi€'I'dziły zaileilllOŚCLi wobserrwowanej w doświadczeniach wstęp
nych ('5). 

Przeprowadz1Q1n,o wobec tego d:oświadczeinie 3, które miało hyć spraw
dzeniem zaTówno wyników pod:anych w paprzednim doniies'ieni-u, jak 
i wyników obu pierwszych doświ•adczeń. 

D o ś w i a d c rz e n i e 3. 
Przeprow.adironio je n.a 42 szczurach o wad-re ·począt1ko~j 50 g (44-60) 

i wielku dk. 4 tygodni. ,Szczury kairmliono dietą zmodyfikowaną, której 
sikład pioda1no w tatbeli I. 

Po upływie 38 dni iod czasu ;r,oZ!poczęda doświadczenia wbito 6 swzu
rów (grupa „Z" - ,,zerrow.a") i :zbadano ich zapasy witamillly A w wą
trobie i nerkach, ,ce1Jem stwierdzenia poziomu wyjściiowego. Pozostałe 36 
zwierząt ,p,odzie1lono na trizy ,grupy, ,a, każdą z nich na szczury •pływające 
i kontrolne. Przez trzy dni poprzedZiające doświadczenie wszystiki,e• szczu
ry otrzymywały .sondą do żołądka po 450 j.m. witaminy A dziennie (w su
m ie 1 350 j.m.). 

W doświadczeniu tym zastosowano dwa rodzaje wysiłku: 
a) wy.siłek jedn,oria·rowy wyczerpujący - grupa I, 
b) wysiłelk mniei iontensywny, kontynuowany przez d'łuż.szy olk,n~s cza

su - grupy II i III. 
Grupa I była poddana j€dnora zowo wysiłlk•owi pływania: szczury pły

wały aż dio m1omentu cał!kmvit,ego wyozeTpa;ni:a (po21ostawały p,o,d wodą 
przez oik,re1s 30 iselku:nd). Cza1S pływarni,a zwierząt wy1noisił ,od 5 godzi.in 
5 minut dro 7 •,godzd1n 2•0 minut. Bezpośredni-o pio wy:Si!ku s-z.czury ·zabij-ano 
prz.ez diekatpitację -równocze,śni,e z ,grupą kontrolną, wycinain,o im wątroby 
i neir'ki, któr,e następnie uci.€'rano ·z bezwodnym si.alflCzanem oodu i eikstra
howam,o eteTem etylowym wg m etody Ames i wsp. (6). Zawartość aikse-
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Tabela I 
Skład diety 

433 

Dieta hodowlana Dieta zmodyfikowana 

Owies . 

Pszenica 

Zyto 

Kazeina 

produkty 

Mleko pełne 

Drożdże . . 

Mączka kostna 

NaCI . 

CaC03 •• 

Sole min. nr 2 

Tran . 

Razem 

% w diecie 

25 

20 

20 

3,5 

8 

6 

15 

1 

0,5 

1 

1()0,0 

produkty I _% w_di~cie 
---------·-

Owies 25 

Pszenica 21,5 

żyto 20 

Kazeina 10 

Mleko odOuszczone 10 

Drożdże 6 

Mączka kostna 

NaCl 1 

CaC03 0,5 

Sole min. nr 2 1 

Smalec 5 

100,0 

roftolu mierzono w f.otokolorymetrz.e spektrofotometrycznym Bauscha 
i Lomba, :przy długości fali 620 m:Himiikronów, po wywołaniu ba:rwnej 
reakcji Ca,rr-Prke'a z trójchlorkiem antymonu. 

Grupy II i III - pod,obnie jaik grupa I - liczyły po 12 zwierząt. Zwie
rzęta zarówno pływające, jaik i kontr,olne ,rozsadzono ·pojedyncz10 do kla
tek i kontrolowano ich dzienne spożycie. W celu zbadania, jaki stopień 
wysiłku ma więkS'zy wpływ na orga1nizm szczura, wprowadzono dio tych 
grup dwie modyfilkacje wysHku: 

a) wysHeik dłuższy, nieprzerwany (1 raz dziennie 2 godziny przE'z dkres 
10 dni) - gmpa II, 

b) wysił€k krótszy, stosowany dwukrotnie w cią,gu dnia z czterog,odzin
ną przerwą (2 razy dziennie po 1 godzinie przez dkres 10 dni) - gru,pa III. 

Zabija:ni,e zwierząt i oznaczanie .akserofterolu w wątrnhi,e i ineT'kaich 
odbywało się w taki sam sposób jak szczurrów grupy I. Bonadfo u zwie
rząt z grupy II oznaczono pozi,om aksrerroftHolu w surowky 'krwi po 
9 dniach pływania. Krew pO'bie,rano ,z cig10na ·i po odwi'ro-wa1niu suriowi:cy 
ozna,cz.ono w niej witami:nę A mikPometodą Bes,sey i wsp. (7). 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Ponieważ ,z doświadczenia 1 i 2 nie można 1byfo wycia~nąć rk1c1nkretnych 
wn1oSlków, podajemy tu i,edynie wyniiki doświ:adczenia 3. 

Średnie oraz wahania w poszczególnych grupach odnośnie wagi 
początkowej, wagi lkońcowej, przY'1,ostu żyw.ej wa.gi, soożvci:a w -Okr-esie 
pływa1nia oraz wagi wątroby i ner,erk ·przedstawia tabela II. 

Roczniki PZB - 2 
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Tabela Il 
Srednie oraz wahania w poszczególnych grupach odnośnie wagi początkowej , wagi 
końcowej, przyrostu wagi, spożycia w okresie pływania oraz wagi wątroby i nerek 

szczura (doświadczenie 3) 

Gru
pa 

Waga wg 

począt

kowa 
końco

wa 

IJ Przyrost_ żywej wa-
gi w g Spożycie 

w okre
w okresie sie pły-
doświadcz. wania 

w okresie 
pływania 

(g/10 dni) 
=·.c..· ·=-·='-"-·====;=========- = =====--~ -- _----- -----------· 

Z,. 
" 

51 
(44-55) 

I K 50 
(45-55) 

I p 

II K 

II p 

IIIK 

48 
(47-52) 

57 
(54-60) 

50 
(48-52) 

47 
(44- 51) 

III p 49 
I (44-57) 

158 
(102-215) 

177 
(161-193) 

177 
(163-200) 

220 
(208-237) 

210 

(201-220) 

193 
(163-222) 

186 
(154-260) 

„Z" - grupa zerowa 

107 
(58-160) 

126 
(113-142) 

128 
(115-152) 

165 
(148-180) 

160 
(151-170) 

146 
(115-178) 

1,37 

I (110-203) 

24 147 
(19-28) (136-1€6) 

18 
(12-25) 

18 
(9-22) 

7 

(10-28) 

150 
(141-156) 

133 
(111-148) 

138 
(109-174) 

Waga wg 

wątroba nerki 

7,6 1,6 
(4,6-11,0) (1,1-2,1) 

8,7 
(7,4-10) 

7,7 
(7,0-8,5) 

10,4 
(9,9- 11,5) 

10,8 
(9,1--11,5) 

1,6 
(1,4-2,0) 

1,6 
(1,5-1,9) 

1,9 
(1,7-2,2) 

1,9 
(1,7-2,2) 

9,7 1,8 
(7,9-11,4) (1,6-2,1) 

8,6 
(7,3-12,2) 

1,7 
(1,4 - 2,4) 

I K - grupa I kontrolna II K - grupa II kontrolna III K - grupa III kontrolna 

I P - grupa I pływająca II P - grupa II pływająca III P - grupa III pływająca 

W okresie pływania średni przyrost wa,gi dla zwierząt pływających 
grupy II był niższy od prnyrios:tu odpowiedlniej ,grupy !kontrolnej: u szczu
rów pływający-eh wynosił on 17,8 g, a u szczurów kontrolnych 23,6 g. 
Podobnie w .grupie III przyrost wagi jest wyriaźnie 111iżs-zy dfa szczurów 
pływających i wynooi 7 g w poirówna:niu do szczurów kontrolnych - 18,2 g. 

Zapa1sy witaminy A w wą<tr•obie i nerkach szczurów przed pod:arniem 
witaminy A lbyły ba1rdro iniewie•~kie (grupy „Z") i wynosiły od 2 do 8 j.m. 
w wątrobie i od 1,2 do 4,8 j.m. w nerkach. Wie]kość zapasów witaminy A 
w pozostałych grupa-eh szczurów przedsta:wiono na ryc. 1. 

Nie stwierdmno wyraźnych irómitc w zapasach witaminy A w wątrobie 
_ i nerikaoh między .grupami pływającymi a lkontro.lnymi. Zapasy wita
miny A w wątro'bie szc-:mrów pływa:jących jednJOrazowo aż do wyczer
pania są wyższe niż u grup pozosfałych, co jest 2Joozumiałe ze względu 
na to, że srezury w tQłkres'ie 10 dni pływania nie ,otrzymały witaminy A 
i cze:l'pały ją z zapasów w wątJrobite•. Natomiast zapasy tego składnika 
w nerkach są dużo wy:ż!Sze w grupach poddanych dłUtgotrwa1łemu wysił
kowi. Ptrawdopodoibnie przemieszczenie witaminy A do nerek wymaga 
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Ryc. L Zapasy witaminy A w wąt•robi,e i nerkach ,szczurów: a) poddanych jedno
razowemu wyczerpującemu wysiłkowi fizyc2Jnemu; b) poddanych wysiłkowi mniej 

rintensywnemu t•rwającemu przez okres 10 dni. 

Uwaga: skala dlla nerek 2,5 razy większa niż dla wątroby. 
I K, II K, III K - ,szcZJury konitrolne. 
I P - szc:1JUry pływające aż do wyczerpania. 
II P - szczury pływające 2 godz./dzień przez 10 dni. 
III P - szczury pływające 2 X 1 godz./dzień przez 10 dni. 

dłuższego okresu czasu. Wysiłek nie może odgrywać tu żadnej Toli, gdyż 
grupy pływające zachowują SJię podo'bn1e jak ikontridlne. 
Zawa1rtość witaminy A w surowicy IDrwi u zwi1eirząt w grupie II była 

dosyć wyrównana i utrzymywała się n:a poziomie obserwowanym po
pr•zednio (8). Wynosiła ona dla zwi,eirząt pływających średnio 44,5 mog/100 
ml (39,5-48,4), n.at,omi,as-t dla grupy kontrolnej średnio 44,4 mcg/100 ml 
surowicy krwi (:36,3-5'2,3). Czas plywa1nia zwiJerząt grupy I - podda
nych wyczerpującemu wysiłik,owi fizyc:zmemu - był bardzo długi w po
równaniu z cza!S€m pływania szczurów w poprzednie•j pracy. Prawdo
podobnie wytrzymałość na tak znaczny wysiłeik (długi 1olkres pływania 
zwier•ząt grupy I) za1leżaiła tu od wiieiku i 1 wa1gi ·zwierząt. Z na1szych wstęp
nych nieopubli'kiowainych p~a,c wym:ilka, że najlepiej z:n,o:szą długotTwaly 
wysiłek szczury dlorosłe (wa1ga 160-200 ,g); zaTówno szczury młodsze, 
jak i stacr-sze wyk;azują o:maki wycrerpani,a w czasie :zmacznie ikróts,zym. 
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Z drugiej strony wag:a i wielk. nie mogły !być w tym przypadlku jedynymi 
czynniikami wpływa:jącymi na lkondycję zwierząt grupy I, ponieważ w po
przednim doświadcze1niu (5) szczury o podobnej wadze pływały tylko 
2,5 dlO 4 godzilll. 

WNIOSKI 

1. Do.świadczenie to 111ie potwierdza wyni'ków o1mzyma:nych w poprzed
nich hadia111i1ach OO!I]ośnie wpływu wyczer'Pująceigo wysiłku fizycznego na 
z~pa<sy witaminy A w wątrobie .i I1€!flkach szczura (5) . 

2. Długotrwa,ły, a;le mniej intensywny wysiłelk fizyczny w warunkach 
naszego d!oświa:d'Cze!t1ia nie spowod.10W1ał s trat w zapa<sach witaminy A 
w badanych nia1rządach. 

3. Zaobserwowano, że 1stosuneik zapasów witaminy A w wątrobie do 
jej zapasów w nierkach ,z;a:le-żny jest od idkiresu cza1su, który upłynął od 
ohwili pod:anta witaminy; u zwierrząt za!bi:tych bezpośred:nio po podaniu 
witaminy (grupa I) zapasy jej w nerikach w porównaniu do zapa1sów 

· w wątmbie są :ruacmie mniejS'ze iniż u zwi,erząt zalbitych 10 dni później 
(,grupy II i III). 

E. Jl, n T ,1 1, , T. O ·n y rn H H h c K a 

B.TTH5IH!1E cpJ13114ECKOfO YCHJJI15I HA 3AITAC AKCEP0BT0JlA B ITE4EHH 
11 TIOYKAX EEJlblX KPblC 

H cJieJJ.OBaHO BJUl 51HHe p a3JIH'1 Hb! X C1'0Ile tte it qJH3HlJeC•KOl'O ycHJJf!H ]Ja 3/Hlac ·BHTil M!1ll a / \ 

B .nelJ,eH H 'H fiOlJKax Xipb!C. (j)H3HlJeCKO f: Y,CHJJHe 6 h1JIO. •Bbl3Ba HO np0 Jl.()Jl)KHT('cl l,! lhnl !IM l 

l JaP.HeM npH Te MnepaType BO)].bl 28°. 
O JJ.H a KO H 1111)11 C/l;HHOBpe, rnHHOM YT0MJl 51 101UHM y oirn mf .Jl Jl C,C51 11HJl Hl'•BJIO M Tl' IIC(' YT O\! 

.TI HT0 IIlHM y<:1HJJH:H, :He OÓH ap y i1H ~HO 0 CHOBHblX pa3H,lll\ ·B 3an aca x B•HT UM M•Ha A ~H')K,'l Y K')! ! 

Tp0JlhHblM•H Il nJJaBaIO!ll,lllMIJI 1H:pb1CaMU. 3 a M elJeHO, 'IT0 CHY,CT H m:K0 TOpoe llp C!115l 3 a n a~ 

U !T3MI•t:lla A ne peM e m aJJC!l ,ll 3 nelJe HM B IT{NKll. 

B. D i e t J, T. O p u ,s z y ń s k a 

'l1HE EFFECT OF EXERCISE ON THE RESiERVES OF AXIEROPHTOL IN THE 
LIVER A:ND KIDNEY,S OF RATS 

The efrect of vatious ki:nds of •ex,erci'se's on t'he re'Se!'V,els of vdt. A in ralt liver 
anJd kiidneylS were studied. Swtimrn'ing fo !the wa:t~r at 28°C •ser ved as t,h e exeTC'iise. 
NeiltJher in the case ocf single e xiha1Usti<ve swdmming nor aif,ter les,s intensliive swimming 
appliied daHy for 10 day!s si,gnificanlt differences 'in •stored vi,t. A between exercised 
and control a n:ima!J,s w ere Olbse Mneid. 

Comparing v.it. A -reserves aii\ter ,sling'le .exerds-e with trhose af'ter 10 days exe r
oi'S•e an increase of vit. A content in kidneys was obser ve:d, b oth in exercised and 
control animafa. 
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