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Celem pracy była ocena wpływu dodatku nasion arnarantusa (Amaranthus cruentus) i komosy ryżowej 
(Chenopodium ąuinoa) do pasz szczurów na parametry biochemiczne krwi tych zwierząt. W badaniach zastosowano 
wysokofruktozowy model stresu oksydacyjnego. Ocenie poddano takie parametry jak: profil lipidowy (cholesterol 
całkowity, HDL, LDL, triglicerydy), stężenie glukozy, mocznika, kwasu moczowego, kreatyniny, albumin, białka 
całkowitego, aktywność fosfatazy alkalicznej. Oznaczono również następujące pierwiastki: Na, K, Mg, Ca, Cl. Dodatek 
ziaren arnarantusa i komosy do pasz szczurów karmionych dietą, z 31% fruktozy powodował korzystny choć nieznaczny 
wpływ ochronny przed szkodliwym działaniem fruktozy. Dotyczyło to głównie gospodarki lipidowej i było istotne w 
przypadku triglicerydów i LDL, a nieistotne choć zauważalne w przypadku HDL. 
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Podawanie szczurom pasz wzbogacanych w fruktozę powoduje u nich indukcję stresu 
oksydacyjnego [6], wynikającego m. in. z narastającej insulinooporności tkanek, 
hipertriglicerydemii i otyłości. Busserolles i wsp [5] stwierdzili w badaniach na szczurach, którym 
podawali fruktozę, niższy poziom witaminy E w osoczu, co mogło być przyczyną zmniejszonej 
obrony ustroju przed wolnymi rodnikami. Wykazali również, że stężenie wolnych rodników było 3 
razy wyższe w grupie szczurów spożywających dietę z fruktozą niż w grupach bez fruktozy. 
Lipoproteiny bogate w triglicerydy były bardziej narażone na utlenianie niż te o obniżonej 
zawartości triglicerydów. Busserolles i in. [5] dodawał do paszy 34 % fruktozy podczas gdy 
większość dotychczasowych badań skupiała się głównie na efektach, jakie wywoływała dieta o 
bardzo wysokiej zawartości fruktozy: w badaniach na zwierzętach 45-66% wartości energetycznej 
diety pochodziło z fruktozy, a w badaniach na 

1261 













Stężenie glukozy nieznacznie wzrastało we wszystkich grupach „fruktozowych", ale 
różnice te nie były istotne statystycznie poza grupą AM2 i AM2F. Bayru [2] wykazał, że dieta z 
fruktozą powodowała znaczący wzrost glukozy we krwi. Jednak według innych autorów 
fruktoza nie wpływała na poziom glukozy we krwi szczurów [10] albo wywoływała tylko 
przejściowy [12] lub umiarkowany wzrost glikemii [1]. Tak odmienne wyniki badań autorów 
mogą być spowodowane różnicami w ilości podawanej fruktozy oraz w czasie trwania 
eksperymentów. W niniejszej pracy stwierdzono, że dodatek komosy nieznacznie zmniejszał 
wzrost glikemii. Natomiast nasiona szarłatu nie wykazały tego efektu. Prawdopodobnie 
wynika to z wysokiego indeksu glikemicznego szarłatu. 

Stężenie kwasu moczowego pod wpływem fruktozy dodanej do pożywienia wzrastało 
w grupie kontrolnej oraz nieco mniej we wszystkich grupach żywionych paszami z dodatkiem 
szarłatu i komosy. Wzrost stężenia kwasu moczowego w osoczu można tłumaczyć tym, że 
przemiany fruktozy w nerkach zachodzą przy użyciu zapasów ATP jako źródła fosforanów do 
procesów fosforylacji, co prowadzi do degradacji nukleotydów purynowych i 
pirymidynowych W badaniach na ludziach po dożylnym podaniu 10% roztworu fruktozy 
(0,7g fruktozy/kg masy ciała) stwierdzono znaczący wzrost stężenia we krwi zasad 
purynowych (ksantyny i kwasu moczowego) oraz mocznika [14]. Wzrost stężenia kwasu 
moczowego, na skutek niekorzystnego działania fruktozy, jako jednego z silniejszych 
przeciwutleniaczy fazy wodnej, można tłumaczyć również jako wzrost ochrony 
przeciwutleniającej organizmu. Jednak nie jest pewne, czy nie mamy w tych badaniach do 
czynienia z działaniem utleniającym tego kwasu [13]. 

Dodatek fruktozy powodował spadek kreatyniny i mocznika we wszystkich badanych 
grupach oraz w grupie kontrolnej, różnice te nie były jednak istotne statystycznie. Podobne 
wyniki otrzymał Kizhner i in. [8]. Kreatynina powstaje jako produkt degradacji fosfokreatyny i 
jest wydzielana do moczu. Jeśli nerki nie są zdolne do wydzielania zbędnych azotowych 
produktów przemiany materii, wówczas stężenie kreatyniny we krwi rośnie. Przypuszcza się 
więc, że nerki badanych zwierząt były zdolne do przemian azotowych związków i nie 
prowadziło to do istotnych zmian w stężeniu kreatyniny. 

Dodatek fruktozy do pasz spowodował istotny (poza grupą AMI i AM1F) spadek 
aktywności fosfatazy alkalicznej. 

Stężenie białka całkowitego, albumin, sodu, potasu, magnezu, wapnia i chlorków w 
osoczu pozostawało bez zmian niezależnie od sposobu żywienia zwierząt. 

WNIOSEK 

Dodatek ziaren szarłatu i komosy do pasz szczurów karmionych dietą zawierającą 31% 
fruktozy powodował korzystny choć nieznaczny wpływ ochronny przed szkodliwym 
działaniem fruktozy. Dotyczyło to głównie gospodarki lipidowej i było istotne w przypadku 
LDL, a nieistotne choć zauważalne w przypadku HDL. 
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The aim of the work was to assess the influence of the amaranthus {Amaranthus emeritus) and quinoa 
{Chenopodium quinoa) seed additive to rat fodder on biochemical parameters of the animals blood. The 
high-fructose model of oxidative stress has been used in the study. The following parameters were assessed: total 
cholesterol, HDL, LDL, trygliceryde, concentration of glucose, urea, uric acid, creatinine, albumin, total protein, 
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and the activity of alkaline phosphatase. The content of the following elements was analysed too: Na, K, Mg, Ca, 
Cl. The adding of amarantus and komosa seeds to the fodder of rats fed with the diet comprising 31 % of fructose 
resulted in a slight beneficial change in the level of protection against harmful fructose activity. This concerned 
mainly the lipids and was significant in the case of LDL, and insignificant, although noticeable in the case of 
HDL. 
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