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      CEL PRACY 

MATERIAŁ I METODYKA 

Materiałem do badań była surowica krwi szczurów samic szczepu Spraque-Dawley. Zwierzęta 

podzielono na 4 grupy (n=26). Grupa pierwsza otrzymywała dietę standardową i 0,4 ml/dzień 

wody (grupa kontrolna). Zwierzęta z pozostałych trzech grup, oprócz diety standardowej, 

otrzymywały dodatkowo, sondą dożołądkową, 0,4 ml/dzień, odpowiednio wybrane oleje (olej 

lniany, oliwkowy, słonecznikowy). Zwierzęta otrzymywały powyżej przedstawione oleje od 40 do 

75 dnia życia (przez okres 35 dni). 

Zawartość 7-metyloguaniny w surowicy krwi szczurów oznaczano metodą HPLC z detekcją 

elektrochemiczną. 

       1. Celem badań była walidacja metody wykorzystującej technikę wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej z zastosowaniem amperometrycznego detektora elektrochemicznego do oznaczania     

7-metyloguaniny w surowicy krwi szczurów.  

       2. Ocena wpływu wybranych olejów roślinnych (oliwa, olej słonecznikowy, olej lniany) na 

zawartość 7-metyloguaniny w surowicy krwi szczurów. 



W wyniku przeprowadzonych badań 

stwierdzono: 

- istotny statystycznie (p≤0,001) wzrost 

zawartości badanego biowskaźnika u 

zwierząt otrzymujących olej lniany, w 

odniesieniu do zwierząt otrzymujących 

wyłącznie dietę standardową.  

- zwierzęta otrzymujące oliwę 

charakteryzowały się znacznie niższą 

zawartością badanego biowskaźnika (w 

odniesieniu do zwierząt otrzymujących 

wyłącznie dietę standardową). * - różnice istotne statystycznie p≤0,001 zawartości                                         

7-metyloguaniny w surowicy szczurów otrzymujących dietę standardową w 

porównaniu do zwierząt otrzymujących diety wzbogacone wybranymi 

olejami 

  Zawartość 7-MeG (nmol/ml) w surowicy szczurów 

suplementowanych wybranymi olejami roślinnymi 
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powtarzalność 5,3%,  

odtwarzalność 1,7%  

granica wykrywalności 12,5 nmol/l, 

granica oznaczalności 25 nmol/l. 

    Parametry walidacji metody 

Krzywa wzorcowa 7-metyloguaniny dla 

przedziału stężeń 25 – 200 nmol/ml 

Chromatogram przedstawiający wzorzec 7-MeG 



WNIOSKI 

1. Na podstawie uzyskanych danych walidacji metody stwierdzono 

przydatność metody HPLC z detekcją elektrochemiczną do 

oznaczania 7-metyloguaniny w surowicy krwi szczurów. 

2. Zwiększona zawartość wybranych olejów w diecie badanych 

zwierząt ma wpływ na zawartość 7-metyloguaniny w surowicy. 

3. Badania mechanizmu działania poszczególnych kwasów 

tłuszczowych mogą doprowadzić w przyszłości do ich 

wykorzystania w profilaktyce bądź wspomaganiu leczenia 

szeregu chorób, w tym chorób nowotworowych.   

 


