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MATERIAŁ I METODY  

 
Jony cynku (ZnSO4 • 7H2O) w dawce 231 mg Zn/kg paszy oraz jony Zn razem z resweratrolem lub genisteiną  (w dawce 0,2mg/kg mc.) 

podawano szczurom w postaci wodnego roztworu  w ilości 0,4 mL za pomocą sondy dożołądkowej od 40 dnia do 20 tygodnia życia.  

Podobnie podawano jony miedzi (CuSO4 • 5H2O) w dawce 42,6 mg Cu/kg paszy oraz jony Cu razem z  resweratrolem (w dawce 0,2mg/kg 

mc.)  

Dietę standardową (Labofeed H) ( 77 mg Zn / kg paszy; 21,3 mg Cu / kg paszy) -  podawano zwierzętom  bez ograniczeń.  

Materiałem biologicznym były kości udowe, które mineralizowano na mokro w urządzeniu mikrofalowym firmy ,,Plazmatronika’’. W 

roztworach mineralizatów oznaczano zawartość pierwiastków (Ca, Mg, Fe, Zn, Cu) przy użyciu płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii 

atomowej (FAAS), poziom fosforu określono za pomocą metody Scheelego.  

 

CEL PRACY 
Pierwiastki śladowe w tym cynk i miedź oraz związki polifenolowe obecne w diecie mogą wywierać znaczny wpływ na  metabolizm tkanki 

kostnej. Celem pracy było zbadanie wpływu dodatkowych ilości cynku, miedzi i związków polifenolowych (resweratrolu i genisteiny) w diecie 

na parametry makrometryczne (długość i masę) oraz zawartość pierwiastków (Cu, Fe, Ca, Zn, Mg i P) w  kościach udowych szczurów  w 

stosunku do szczurów karmionych dietą standardową.  

 

 



WYNIKI 

 
•  Zwiększona podaż związków mineralnych i polifenolowych w diecie szczurów przez 3,5 miesiąca, nie spowodowała żadnych istotnych zmian w 

analizowanych parametrach kości (tj. masie i długości) (dane nie zamieszczone) ale istotnie zmodyfikowała zawartość niektórych pierwiastków 

(Tab. I).  

•  U zwierząt otrzymujących jony cynku lub jony cynku w połączeniu z polifenolami  wystąpił 30% wzrost zawartości wapnia w tkance kostnej. 

•  W grupie szczurów otrzymujących dodatkowo cynk oraz cynk i genisteinę wystąpił 20% spadek poziomu miedzi w tkance kostnej, być może jest 

to konsekwencją  antagonistycznego działania cynku w stosunku do miedzi.  

•  Suplementacja jonami miedzi jak również jonami miedzi w połączeniu z resweratrolem spowodowała zaskakujący ok. 20% spadek zawartości 

miedzi w kościach udowych szczurów w stosunku do kości szczurów karmionych paszą standardową. 

•  Zastosowane modyfikacje diety nie miały istotnego wpływu na zawartość – cynku, magnezu, fosforu i żelaza. 

Tabela 1. Zawartości pierwiastków w kościach udowych badanych szczurów  w stosunku do grupy otrzymującej wyłącznie paszę 

standardową. 

Pierwiastek → 

Rodzaj diety 

↓ 

Wapń  (mg/g) 
X  ± SD 

(n=5-7) 

Miedź  (μg/g) 

X ± SD 
(n=5-7) 

Cynk (μg/g) 

X ± SD 
(n=5-7) 

Magnez (mg/g) 

X ± SD 
(n=5-7) 

Żelazo (μg/g) 

X± SD 
(n=5-7) 

Fosfor (mg/g) 

X± SD 
(n=5-7) 

standard 327,5 ± 48,3  4,335 ± 0,679 242,1 ± 42,8 4,934 ± 0,52 125,7 ± 17,0 112,0 ± 11,2 

Zn 425,2 ± 43,9* 

↑30% 

3,328 ± 0,162* 

↓23% 

246,8 ± 8,16 5,397 ± 0,365 135,9 ± 23,5 123,0 ± 3,36 

Zn+resweratrol 432,1 ± 62,9* 

           ↑32% 

4,365 ± 0,107 251,6 ± 4,66 5,272 ± 0,481 131,7 ± 17,3 120,2 ± 1,66 

Zn+genisteina 420,3 ± 70,0*  

↑28% 

3,515 ± 0,220* 

↓19% 

248,4 ± 10,7 4,811 ± 0,373 130,2 ± 18,7 118,0 ± 3,7 

Cu 399,6 ± 93,2 3,615 ± 0,235* 

↓17% 

237,5 ± 14,9 5,281 ± 0,725 108,9 ± 5,37* 

↓13% 

120,6 ± 8,43 

Cu+resweratrol 379,0 ± 52,8 3,374 ± 0,203* 

↓22% 

251,5 ± 10,1 4,933 ± 0,211 109,3 ± 10,5 116,1 ± 2,53 



WNIOSKI 
 

1. Suplementacja diety  cynkiem, miedzią i związkami  polifenolowymi nie miała wpływu na badane parametry 

makrometryczne kości szczurów czyli – masę i długość. 

 

 

2. Zastosowane diety były czynnikiem silnie modyfikującym poziom miedzi w  kościach udowych szczurów w 

porównaniu do szczurów niesuplementowanych. 

 

 

3. Wzbogacanie diety samymi jonami cynku oraz w połączeniu z resweratrolem lub genisteiną skutkowało 

istotnym podwyższeniem ilości wapnia w kości udowej. 

 


