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Z literatury wynika [2, 7, 9, 10], ze stosowanie obecnych metod nawo- 

żenia azotem mineralnym doprowadzić może do gromadzenia się w ro- 

ślinach szkodliwych dla zdrowia azotanów, jak również powodować może* 

zmiany proporcji składników mineralnych [8, 13]. Przy wzrastającej za- 

wartości azotanów w roślinach obserwowano obniżenie poziomu miedzi 

i wzrost zawartości cynku. Wydaje się interesujące, czy nadmiar azota- 

nów w pożywieniu wpływa również na wytkorzystanie miedzi i cynku 

przez organizm zwierzęcy, i czy kierunek tych zmian jest podobny jak 

w roślinach. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi mogłoby to 

stwarzać miebezpieczeństwo dalszego pogłębiania się niedoborów miedzi 

w organizmach zwierząt i ludzi. 

W związku z tym celowe wydawało się podjęcie badań zmierzających 

do wyjaśnienia, czy i w jaki sposób zwiększona ilość azotanów w poży- 

wieniu wpływa ma organizm zwierzęcy i wykorzystanie z diety miedzi 

oraz antagonistycznie działającego w procesie jej przyswajania cynku. 

METODYKA BADAŃ 

Badania biologiczne przeprowadzono na szozurach samcach szczepu 

Wistar w wieku 28 do 140 dni o zbliżonym ciężarze ciała + 5 g. W dos- 

wiadczemiach trwających 35 i 105 dmi zwierzętom podawano następujące 

diety syntetyczne: z dodatkiem 3,5 i 7,0%0 azotanu potasu oraz dietę kon- 

trolną bez dodatku azotanu. Zastosowany w dietach dodatek azotanu w 

ilości 3,5%/6 odpowiadał 0,480/0 azotu azotanowego. Ilość ta zbliżona była 

do przeciętnego poziomu azotu azotanowego wykrywanego w warzywach 

uprawianych pnzy majczęściej stosowanych dawkach nawozów azotowych 

w wysokości około 150 kg N/ha [8].
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W doświadczeniach przeprowadzonych na 95 szczuraęh oznaczono: 
— przyrosty ciężaru ciała — co drugi dzień, 

— aktywność ceruloplazminy w osoczu krwi metodą Rice'a i współpr. 
[6] — co pięć dni, 

— aktywność fosfatazy alkalicznej w osoczu krwi metodą Bessey” a 
wobec p- nitrofenylofosforanu dwusodowego [6] — co siedem dni, 

— poziom miedzi i cynku w tkance wątrobowej metodą spektralnej 
analizy emisyjnej wg Glińskiego i współpr. (ad 

4 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Obecność jonów azotanowych w dietach wywołała zmaczne Obniżenie 
ciężaru ciała rosnących szczurów w porównaniu ze zwierzętami kontrol- 
nymi (rys. 1). Stwierdzono przy tym, że większy dodatek azotanu do die- 
ty — 7,0%/0, powodował około dziesięciokrotnie większy stopień obniżenia 
ciężaru ciała szczurów. Tak zmaczne obniżenie ciężaru ciała zwierząt kar- 
mionych dietą z dużą ilością azotanu spowodowame mogło być: obniżoną 
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Rys. 1. Przyrosty ciężaru ciała wyrażone w odsetkach w stosunku do początko- 

wego ciężaru ciała zwierząt karmionych dietami: 1 — kontrolną, 2 — z 3,5% 

zawartością KNOs, 3 — z 7,0%, zawartością КМО:
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pod wpływem jonu azotanowego przyswajalmością białka diety [5, 11, 12], 
jak rówmież obniżonym spożyciem pokarmu wynoszącym tylko 5,5 5 па 
szczura w ciągu doby w porównaniu z kontrolą, gdzie spożycie kształto- 
wało się na poziomie 10,5 g na szczura na dobę. 

Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że aktywność ceruloplaz- 
miny w osoczu kmwi obniża się stopniowo w czasie trwania 35-dniowego 
doświadczenia we wszystkich badanych grupach. Szczury otrzymujące 
w diecie azotan potasu wykazywały zmniejszoną, w porównaniu z kom- 
trolą, aktywność ceruloplazminy, przy czym podawamie większej dawki 
azotanu powodowało większe obniżenie poziomu tego enzymu. W końco- 
wym etapie doświadczenia aktywność ceruloplazminy w osoczu krwi 
zwierząt doświadczalnych obniżyła się w porównaniu z kontrolą około 11 
jednostek międzynarodowych w grupie szezurów karmionych dietą z 3,5°/o 
dodatkiem azotanu i około 18 jednostek u zwienząt otrzymujących dietę 
zawierającą 7,0%/ azotanu. Przeprowadzona analiza statystyczna, w której 
zastosowano test istotności X* wykazała, że obniżenie aktywmości cerulo- 
plazminy w grupach azotanowych obserwowane na pmzestrzeni całego 
35-dniowego doświadczenia jest wysoce znamienne. Wyliczone wartości 
funkcji testowej (X*) o wynosiły: 14, 71 dla grupy „miskoazotanowej” oraz 
18,16 dla grupy „wysokoazotanowej” i znacznie przewyższały 'wartość 
funkcji granicznej (4*) 0,05 wynoszącej 3,8. 

Tabela 2 

Aktywność fosfatazy alkalicznej w esoczu krwi zwierząt w kolejnych okresach doświadczenia 

w #-molach p-nitrofenolu 

  

  

Rodzaj diety Charakterystyki Po 14 dniach Po 21 dniach Po 28 dniach Po 35 dniach 
statystyczne 

Kontrolna liczba prób 7° 8 7 9 
zakres wartości 5,1-9,4 3,2-9,0 5,2-9,5 4,1-6,7 

wartość średnia . 7,5 6,0 8,4 „5,9 

S + 1,47 +1,68 + 1,38 +0,82 

Z dodatkiem liczba prób . 8 11 9 10 
3,5% KNO3 zakres wartości 05,4-11,8 5,3-14,2 6,2-9,8 4,6-10,2 

wartość średnia 7,2 89 с 8,2 7,0 

S +1,88 ‘ +2,32 +1,33 +1,78 

(290 - 1,21 

Z dodatkiem liczba prób 10 10 10 7 
7,0% KNO; zakres wartości 6,3-15,4 5,7-13,8 6,7-12,9 3,0-10,4 

wartość średnia 11,3 9,7 10,0 6,2 

S +2,88 +2,40 +2,18 +2,51 

02)0 5 ‚42 
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Odwrotne zjawisko obserwowano na przykładzie fosfatazy alkalicznej. 

(tab. 2). Kanmienie szczurów dietami z dodatkiem azotanu potasu spowo- 

dowało u tych zwierząt podwyższenie aktywności fosfatazy alkaliczmej. 

Należy zaznaczyć jedhak, że istotny wzrost aktywności tego enzymu 

„wystąpił po podaniu zwierzętom diety o wyższej, 7,0%/0 zawartości azotanu 

(xż0 = 5,42). 

Zmianom aktywności ceruloplazminy i fosfatazy alkalicznej w osoczu 

krwi zwienząt towarzyszy zmiana zawartości miedzi i cynku w* wątrobie 

(tab. 3). Szczególmie należy podkreślić związek między obniżającą się pod 

\ 

Tabela 3 

Zawartość miedzi i cynku w wątrobie szczurów otrzymujących azotan potasu w diecie 
  

Zawartość składników mineralnych 

  

  

Rodzaj Charakterystyki w suchej masie wątroby w ppm Współczynnik 

diety ' statystyczne Zn/Cu 
Cu Zn 

Kontrolna liczba prób 7 7 

zakres wartości 18,0-23,2 70,4-128,0 3,75-6,67 

wartość średnia 19,6 92,9 4,72 

S +1,7 +20,2 +0,91 

Z dodatkiem liczba prób . 7 7 

3,5% KNO; zakres wartości 12,4-16,0 75,2-140,0 5,87-11,67 

wartość średnia 13,9 97,6 7,11 

S +1,5 +21,2 +1,90 

to 6,29 0,39 

Z dodatkiem Liczba prób 7 7 

7,0% KNO; zakres wartości 8,8-15,6 73,6-144,0 5,38-14,40 

- wartość średnia 12,2 108,0 8,73 

S +2,2 424,5 + 2,78 

to 6,35 1,17 
  

wpływem azotanów diety aktywnością ceruloplazminy a zmniejszonym 

poziomem miedzi w tkance wątrobowej szczurów. Według Comara bo- 

wiem ceruloplazmina wytwarzana jest w wątrobie, skąd następnie prze- 

chodzi do krwiobiegu [3]. 

Z danych zestawionych w tabeli 3 wynika, że zawartość miedzi w 

wątrobie szczurów kamnionych dietami z dodatkiem azotanu była niższa 

około 30 i 4000 w porównaniu z poziomem miedzi w tkance wątrobowej 

zwierząt kontrolnych. Na podstawie dokonanej analizy statystycznej, w 

której zastosowano test t-Studenta, okazało się, że stwierdzone w pozio- 

mach miedzi różnice są istotne, wartości funkcji testowej bowiem wyno- 

siły: 6,29 i 6,35 przy p 0,02. 

/ 

{ 
/
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Poziom cynku w wątrobie podwyższył się mieznacznie w grupach 
szczurów karmionych dietami.z dodatkiem azotanu potasu w porównaniu 
do zwierząt kontrolnych. Wykazane różnice w poziomie tego pierwiastka 
są jednak nieistotne (tę = 1,17). Obserwowany pód wpływem azotanów 
niewielki wzrost poziomu cynku w wątrobie i aktywności fosfatazy alka- 
licznej w osoczu krwi, przy równoczesnym obniżeniu poziomu miedzi 
i aktywności ceruloplazminy, sugeruje antagonistyczne oddziaływanie tych 
dwóch pierwiastków. | 

Zmiany wzajemnych proporcji miedzi i cynku wywołane obecnością 
azotanów w diecie uwidoczniły się wyraźnie w tkance wątrobowej zwie- 
rząt. Podczas gdy w kontrolnych grupach szczurów stosunek cymku do 
miedzi wynosił 5:1, to w grupie otrzymującej 3,5% azotanu w diecie — 
7:1, a w grupie karmionej dietą z 7,0%/0 dodatkiem azotanu — 9:1. 

Allen i Klevay [1] wykazali, że konsekwencją zmian proporcji tych 
pierwiastków w ustroju, związaną z obliżeniem ilości miedzi, jest warost 
poziomu cholesterolu w surowicy krwi szczurów. Autorzy ci przypisują 
miedzi udział w regulacji poziomu cholesterolu we' knwi twierdząc, że 
niedobór tego pierwiastka może być powodem powstawania choroby wien- 
cowej. 

WNIOSKI 

Z przeprowadzonych doświadczeń biologicznych wymika, że zwiększe- 
nie ilości azotanów w pożywieniu wywołuje w ustroju szczuna zmiany 
w proporcjach miedzi i cynku, związane z obniżeniem poziomu miedzi. 
W związku z narastającym problemem kumulacji w środowisku przyrod- 
niczym jonów azotanowych większą uwagę należy poświęcić zawąrtości 
mikroelementów w pożywieniu — w tym głównie miedzi, co może być 
jednym z czynników prewencji metabolicznych chorób cywilizacyjnych. 

‘ 

LITERATURA | \. 

1. Allen K., Klevay L. M.: J. Nutr. 106, 1079, 1976. 
2. Barker A. V., Peck N. M., Mac-Donald G. C.: Agron. J. 63, 126-129, 1971. 
3. Comar C. L., Bronner F.: Mineral Metabolism, Vol. 2, part A, Academic Press, 

New York and London 1964. 

4. Gliński J., Baran S., Warda Z.: Probl. Agrofiz. 12, 8-15, 1974. 
5. Jastrzębska J.: Wpływ azotynów na przyswajanie azotu białkowego (praca 

doktorska), 1978. . 
6. Kokot F.: Metody badań laboratoryjnych stosowanych w klinice, PZWL War- 

szawa 1967. | 
7. Lemieszek-Chodorowska K., Michalak I., Pukorska W., Lisowska W., Kotlax 

rek J., Cywińska M., Kula H., Mazurkiewicz K., Jarysz M., Kosińska K., Mo- 
drzejewska H., Kujawska T.: Rocz.. PZH, 23, 549-555, 1972.



ZMIANY. PROPORCJI Cu I Zn W ORGANIZMIE ZWIERZĄT 569 
    

8. Majewska B.: Wpływ azotanów na przyswajanie miedzi i cynku (praca dok- 
, torska), 1977. 

9. McNamara A. S., Klepper L. A., Hageman R. H.: Agr. Food Chem., 19, 540- 
-542, 1971. 

10. Stankiewicz Z.. Majewska B., Siuta J.. Szponar L.: Bromat. i Chem. Toksy- 
kol. 6, 49-53, 1973. 

11. Stankiewicz Z., Bilczuk L., Szponar L., Majewska B.: Rocz. ‘Nauk rol. Ser. A, 
100, 31-39, 1974. . 

12. Stankiewicz Z., Jastrzebska J., Majewska B.: Rocz. PZH, 24, 215-220, 1973. 
13. Trzebska- Jeske Г., Rutkowska U., Ruszkowski M., Zielinska Z.: Rocz. PZH, 

27, 357-369, 1976. 

b. Maeecka 

ИЗМЕНЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ МЕДИ К ЦИНКУ В ОРГАНИЗМЕ 

ОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ, ВЫЗВАННЫЕ НАЛИЧИЕМ НИТРАТОВ 

В РАЦИОНЕ 

Резюме 

Скармливание крыс рационами, содержащими нитрат калия по отношению к контролю‘ 

вызвало существенное снижение уровня меди в печени на около 30% в случае рациона с 3,5%. 

-ной прибавкой нитрата калия и на 40% в случае рациона с 7,0%-ной прибавкой нитрата 

Не установлено так четко, как в случае меди влияния нитрата на содержание цинкм в печени- 

Изменения взаимных соотношений меди и цинка проявлялись наиболее четко на фоне 

их содержания в ткани печени. В то время, как в контрольных группах животных соотно- 

шение цинка и меди составляло 5:1, в группе, получающей 3,5% нитрата в рационе, оно 

составляло 7:1, а в группе, кормимой рационом с 7,0%-ной прибавкой нитрата — 9:1. 

Сниженное под влиянием нитратов содержание меди в организме крысы сопутствуется 

существенным снижением активности церулоплазмина и ростом алкалической фосфатазы 

в плазме крови. 

B. Majewska 

CHANGES OF COPPER-ZINC RATIO IN THE ORGANISM 

OF EXPERIMENTAL ANIMALS CAUSED BY THE PRESENCE 

OF NITRATES IN THE DIET 

Summary 

Feeding rates in the diets with potassium nitrate content ked to a considerable 

drop of the copper level in liver — by about 30% in case of diets with the 3.5%- 

-tual addition of potassium nitrate and by 40% in case of diets with the 7. .0%)-tual 

amount of nitrate. Not so distinct nitrate effect as in case of copper was found 

on the zinc content in liver. 

Changes of initial relations. between copper and zinc manifested themselves 

most clearly against the background of their content in the liver tissue. While in 

the control groups of animals the zinc-copper ratio amounted to 5:1, so in the
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sroup given 3.5%) of nitrate in the diet it amounted to 7:1 and in the group fed 

the diet with 7% of nitrate — to 9:1. The copper content in the organism of a rate 

decreased under the effect of nitrates is accompanied by a significant drop of the 

ceruloplasmine activity and a growth of the alkaline phosphatase in the blood 

plasma.


