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Streszczenie 

Przedmiotem niniejszej dysertacji doktorskiej była weryfikacja hipotezy badawczej, 

że brak suplementacji Cu w diecie szczurów zmniejszy wchłanianie tego pierwiastka, zakłóci 

ważne reakcje metaboliczne oraz pogorszy status immunologiczny zwierząt. Dostępna literatura 

wskazuje, że dzięki specyficznym właściwościom fizykochemicznym nanocząstki miedzi 

(CuNPs) mogą być lepiej wykorzystywane i zatrzymywane przez organizm zwierząt niż 

jonowe formy Cu w efekcie skutkując ograniczeniem emisji tego pierwiastka do środowiska. 

W związku z tym założono również, że istnieje możliwość zmniejszenia suplementacji 

Cu w diecie szczurów poprzez zastosowanie CuNPs w miejsce standardowo dodawanego 

węglanu miedzi (CuCO3) bez nasilenia reakcji epigenetycznych, zakłócenia funkcji 

metabolicznych oraz bez pogorszenia systemu immunologicznego. 

Zarówno brak jak i zmniejszenie suplementacji Cu w diecie szczurów skutkuje większym 

zatrzymywaniem tego pierwiastka w organizmie oraz mniejszym jego wydalaniem z moczem 

i kałem do środowiska, bez wpływu na wyniki wzrostowe. Jednakże ze względu na to, 

że niedobór Cu w diecie osłabia system immunologiczny i antyoksydacyjny oraz nasila procesy 

utleniania i nitrowania białek oraz utleniania i metylacji DNA nie jest możliwy brak 

suplementacji diety tym pierwiastkiem. Zmniejszenie suplementacji Cu z 6,5 do 3,25 mg/kg 

w diecie szczurów pomimo braku negatywnego działania na odpowiedź immunologiczną oraz 

status antyoksydacyjny, nie jest możliwe ponieważ nasila reakcje epigenetyczne i zakłóca 

ważne funkcje metaboliczne. Zastąpienie Cu w formie CuCO3 przez CuNPs w diecie 

szczurów pomimo korzystnego wpływu na system immunologiczny, zmniejszenie poziomu 

metylacji DNA oraz redukcję poziomu utlenienia, nitracji białek i DNA nie jest możliwe, 

ponieważ nasila procesy peroksydacji lipidów i powoduje uszkodzenie komórek wątroby. 
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1. WSTĘP 

Miedź (Cu) pełniąc funkcję kofaktora odpowiada za prawidłową aktywność licznych 

enzymów między innymi takich jak oksydaza cytochromu c (produkcja energii w łańcuchu 

oddechowym), ceruloplazmina i dysmutaza ponadtlenkowa (dezaktywacja wolnych 

rodników), oksydaza lizylowa (prawidłowe usieciowanie elastyny i kolagenu w tkance 

łącznej), tyrozynaza (synteza melaniny) oraz monooksygenaza dopaminowa (metabolizm 

neurotransmiterów). Ponadto, Cu pozytywnie wpływa na pracę układu krążenia oraz 

uczestniczy w mineralizacji kości,  metabolizmie cholesterolu oraz syntezie osłonki 

mielinowej mózgu i rdzenia kręgowego. Pierwiastek ten bierze także udział w odpowiedzi 

immunologicznej organizmu. 

W związku z tym, że organizm ludzi i zwierząt nie jest w stanie gromadzić Cu na zapas, 

istnieje konieczność zapewnienia jej stałego źródła w diecie. Z uwagi na fakt, że dieta 

zwierząt gospodarskich jest stosunkowo mało zróżnicowana, ilość Cu dostarczanej w 

naturalnych składnikach diety może nie być wystarczająca do pokrycia dziennego 

zapotrzebowania na ten pierwiastek. Dlatego też niezbędna jest jej suplementacja. Jako 

dodatki żywieniowe powszechnie stosowane są nieorganiczne związki miedzi takie jak 

węglany, siarczany czy chlorki. Są one jednak wysoce higroskopijne i reaktywne chemicznie, 

mogą wchodzić w interakcje z innymi składnikami diety powodując utlenianie i zestalanie 

paszy oraz obniżenie jej wartości odżywczej. Co więcej Cu pochodząca z nieorganicznych 

związków chemicznych jest tylko w niewielkim stopniu (ok. 20%) wykorzystywana przez 

organizm. Dlatego też, by zapobiec niedoborom, poziom dodatku Cu w postaci 

nieorganicznych związków w diecie zwierząt wielokrotnie przewyższa dzienne 

zapotrzebowanie na ten pierwiastek. W konsekwencji może to prowadzić do nasilonej 

akumulacji Cu w wątrobie, zaburzenia wchłaniania innych ważnych pierwiastków oraz 

zanieczyszczenia środowiska w efekcie wydalania znacznych ilości Cu wraz z odchodami 

zwierząt. W związku z tym wciąż poszukuje się innych źródeł Cu, które pozwoliłyby na 

poprawę jej wchłaniania. Nanocząstki miedzi (CuNPs) mają małe rozmiary, są bardziej 

reaktywne, wykazują większą powierzchnię adsorpcyjną oraz łatwiej penetrują błony 

biologiczne komórek. Przypuszcza się więc, że mogą lepiej wchłaniać się w organizmie oraz 

być przez niego efektywniej wykorzystywane. 

Mechanizmy działania nanocząstek, obejmują m.in. zwiększanie powierzchni aktywnej, 

wydłużenie czasu przebywania w jelitach, osłabienie wpływu mechanizmów klirensu 

jelitowego oraz poprawę biodystrubucji poprzez głęboką penetrację błony śluzowej i 
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nabłonka jelit pozwalającą na efektywniejsze przenikanie do krwi, a wraz z nią do 

pozostałych tkanek. Dostępna literatura wskazuje, że zastąpienie dodatku CuSO4 w diecie 

CuNPs pozwala na zwiększenie biodostępności Cu oraz poprawę wyników wzrostowych przy 

jednoczesnym zmniejszeniu wydalania tego pierwiastka zarówno u drobiu jak i trzody 

chlewnej. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do zanieczyszczenia środowiska, do 

którego dochodzi przy suplementowaniu diety nieorganicznymi związkami Cu. Kontaminacja 

środowiska Cu pochodzącą z produkcji zwierzęcej może prowadzić do zwiększenia jej ilości 

w glebie oraz wodzie pitnej, przenikania do tkanek roślin, a w konsekwencji zwiększonego 

spożycia tego pierwiastka przez ludzi i zwierzęta. Zastosowanie CuNPs pozwala na 75% 

obniżenie dodatku Cu w diecie kurcząt w porównaniu do globalnych standardów 

żywieniowych oraz zmniejszenie wydalania Cu. Przypuszcza się więc, że zastosowanie 

niższych dawek CuNPs w diecie zwierząt może być skutecznym sposobem ograniczenia 

problemu nadmiernego przedostawania się Cu do środowiska. 

Na możliwość wykorzystania CuNPs w produkcji zwierzęcej wpływają także ich silne 

właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Przypuszcza się, że mechanizm 

przeciwdrobnoustrojowej aktywności CuNPs polega na ich przyczepianiu się do błony 

komórkowej patogenów i zakłócaniu jej integralności. Ponadto, zdolność CuNPs do syntezy 

ROS może skutkować utlenianiem białek, lipidów i kwasów nukleinowych wchodzących w 

skład ważnych struktur komórkowych. W konsekwencji zahamowaniu ulega replikacja DNA 

oraz synteza aminokwasów. Zakłada się więc, że dodatek CuNPs do diety zwierząt może 

skutkować ograniczeniem ilości patogennych drobnoustrojów oraz produkowanych przez nie 

toksyn w jelitach zwierząt pozwalając tym samym na stymulację dobroczynnej mikroflory 

jelitowej oraz zwiększenie syntezy witamin i innych czynników wzrostu. 

Pomimo wielu korzyści jakie nanocząstki oferują produkcji zwierzęcej, ich stosowanie 

niesie za sobą pewne ryzyko. Istnieją bowiem doniesienia, że mogą one wykazywać większą 

toksyczność wobec organizmów żywych niż nieorganiczne związki Cu. Przypuszcza się, że 

wynika ona ze zdolności CuNPs do indukowania stresu oksydacyjnego, stanów zapalnych i 

uszkodzeń DNA, jak również hamowania podziałów komórkowych. W świetle powyższych 

doniesień, istnieje obawa, że coraz szersze stosowanie CuNPs nie tylko w produkcji 

zwierzęcej, ale również w przemyśle czy medycynie stwarza ryzyko niezamierzonego 

uwolnienia ich do środowiska podczas ich produkcji, użytkowania, usuwania czy wydalania z 

odchodami zwierząt. Co więcej, CuNPs mogą odkładać się w narządach, szczególnie w 

wątrobie, śledzionie i płucach. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, czy stosowanie 

CuNPs na szeroką skalę w produkcji zwierzęcej na poziomach obecnie rekomendowanych dla 
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tego pierwiastka oraz konsumpcja surowców pochodzących od zwierząt żywionych dietą z 

dodatkiem CuNPs jest całkowicie bezpieczna i nie będzie miała negatywnego przełożenia na 

ich zdrowie. Badania, przeprowadzone w kontrolowanych warunkach na szczurach jako 

modelowych zwierzętach laboratoryjnych, mogą posłużyć weryfikacji, czy zgodnie z ostatnimi 

doniesieniami literaturowymi poprzez stosowanie CuNPs możliwe jest zmniejszenie dodatku tego 

pierwiastka w diecie zwierząt gospodarskich bez pogorszenia ich statusu zdrowotnego. 

2. HIPOTEZY BADAWCZE 

1. Brak suplementacji Cu w diecie szczurów zmniejszy wchłanianie tego pierwiastka, zakłóci 

ważne reakcje metaboliczne oraz pogorszy odporność zwierząt. 

2. Istnieje możliwość zmniejszenia suplementacji Cu w diecie szczurów poprzez zastąpienie 

standardowo dodawanego węglanu Cu (CuCO3) nanocząstkami Cu (CuNPs) o potencjalnie 

zwiększonej biodostępności bez nasilenia reakcji epigenetycznych, zakłócenia funkcji 

metabolicznych oraz niepożądanej aktywacji układu immunologicznego. 

3. CEL BADAŃ 

Celem doświadczenia 1 było ustalenie w jaki sposób brak suplementacji Cu w diecie 

szczurów wpływa na biodystrybucję tego pierwiastka oraz metabolizm i reakcje statusu 

immunologicznego w organizmie. 

Celem doświadczenia 2 było ustalenie, czy można zmniejszyć suplementację Cu w diecie 

szczurów bez nasilenia reakcji epigenetycznych, zakłócenia funkcji metabolicznych oraz 

bez pogorszenia systemu immunologicznego i czy w realizacji tego celu może być przydatne 

użycie CuNPs. 

Uzyskane wyniki z badań przeprowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych, 

w warunkach ściśle kontrolowanych mogą posłużyć także weryfikacji uzyskiwanych 

wyników w badaniach na zwierzętach gospodarskich (które często są rozbieżne 

i niejednoznaczne), a mających na celu ustalenie czy możliwe jest zmniejszenie dodatku Cu w 

żywieniu zwierząt gospodarskich, zwłaszcza drobiu. 

3. MATERIAŁ I METODY BADAWCZE 

3.1. Nanocząstki miedzi 

Do badań wykorzystano CuNPs w postaci proszku o wielkości 40-60 nm, sferycznej 

morfologii i czystości 99,9% zakupione w Sky Spring Nanomaterials, Inc. (Houston, TX, USA). 
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Szczegółowa charakterystyka CuNPs użytych w doświadczeniu została zawarta w publikacji 

Ognik i in. (2019a). 

3.2. Materiał badawczy 

Materiał doświadczalny stanowiło łącznie 72 zdrowych, albinotycznych samców szczura 

Wistar (Han IGS Rat [Crl:WI(Han)]) w wieku 5 tygodni i o średniej masie ciała wynoszącej 

135 ±10 g. Doświadczenia przeprowadzono za zgodą Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw 

Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie (zgoda nr 68/2017). 

3.3. Metody badawcze 

W ramach realizacji zaplanowanych badań przeprowadzono 2 doświadczenia 

w warunkach in vivo na szczurach. Szczury były utrzymywane w standardowych warunkach 

zoohigienicznych, w pomieszczeniu o regulowanej temperaturze i wilgotności. Szczury 

wszystkich grup doświadczalnych miały zapewniony stały dostęp do wody pitnej 

oraz otrzymywały ad libitum odpowiednie diety doświadczalne. Diety doświadczalne 

stanowiły modyfikację diety kazeinowej dla gryzoni laboratoryjnych (AIN-93G) zalecanej 

przez Amerykański Instytut Żywienia. 

Doświadczenie 1 (Cholewińska i in., 2018a) 

Doświadczenie przeprowadzono na 32 sztukach szczurów, które przydzielono losowo 

do 2 grup doświadczalnych: 

 Grupa CuH - otrzymywała dietę suplementowaną mieszanką mineralną 

o rekomendowanym dodatku miedzi pochodzącej z CuCO3 tj. 6.5 mg Cu/kg diety. 

 Grupa CuL – otrzymywała dietę suplementowaną mieszanką mineralną pozbawioną 

dodatku Cu. 

Ponadto, szczury z każdej grupy doświadczalnej przydzielono do dwóch podgrup, które 

otrzymywały odpowiednie diety doświadczalne przez okres 7 dni (T7) lub 35 dni (T35). 
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Schemat 1. Układ doświadczenia 1 

Doświadczenie 2 (Cholewińska i in., 2018b; Cholewińska i in., 2018c; Ognik i in., 2019a; 

Ognik i in., 2019b) 

Na postawie wyników uzyskanych w doświadczeniu 1 (Cholewińska i in., 2018a)  ustalono 

dobór suplementacji Cu w mieszance mineralnej, który testowano w doświadczeniu 2 

oraz oszacowano kierunek dalszych badań diagnostycznych. 

W doświadczenie 2 wykorzystano 40 szczurów, które losowo przydzielono do 5 grup 

doświadczalnych: 

 Grupa CuD - otrzymywała dietę suplementowaną mieszanką mineralną pozbawioną 

dodatku Cu. 

 Grupa CuS-H - otrzymywała dietę suplementowaną mieszanką mineralną 

o rekomendowanym dodatku miedzi pochodzącej z CuCO3 tj. 6,5 mg Cu/kg diety 

przez 4 tygodnie. 

 Grupa CuS-L - otrzymywała dietę suplementowaną mieszanką mineralną 

o zmniejszonym o połowę poziomie miedzi względem rekomendowanego 

pochodzącej z CuCO3 tj. 3,25 mg Cu/kg diety przez 4 tygodnie. 

 Grupa CuNP-H - otrzymywała dietę suplementowaną mieszanką mineralną 

o rekomendowanym dodatku miedzi pochodzącej z CuNPs tj. 6,5 mg Cu/kg diety 

przez 4 tygodnie. 

 Grupa CuNP-L - otrzymywała dietę suplementowaną mieszanką mineralną 

o zmniejszonym o połowę poziomie miedzi względem rekomendowanego 

pochodzącej z CuNPs tj. 3,25 mg Cu/kg diety przez 4 tygodnie. 
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Schemat 2. Układ doświadczenia 2 

3.4. Procedury doświadczalne 

W doświadczeniu 1 i 2 szczury ważono na początku eksperymentu żywieniowego. Ponadto, 

w doświadczeniu 1 szczury ważono w 7 i 35 dniu trwania doświadczenia, natomiast 

w doświadczeniu 2 tylko w 35 dniu trwania doświadczenia. W trakcie 5-dniowego badania 

strawności i wykorzystania miedzi realizowanego w ramach doświadczenia 1 i 2, monitorowano 

spożycie diety w celu obliczenia ilości przyjętej Cu oraz oceny strawności i wykorzystania 

tego pierwiastka. 

W doświadczeniu 1, w 7 i 35 dniu trwania doświadczenia od 8 szczurów z każdej grupy 

pobrano krew do analiz wskaźników metabolicznych oraz statusu immunologicznego 

i oksydoredukcyjnego. W trakcie 5-dniowego badania strawności i wykorzystania miedzi 

od 8 szczurów z każdej grupy pobrano mocz i kał w celu ustalenia stopnia wydalania 

Cu z organizmu oraz oceny strawności i wykorzystania tego pierwiastka. W 7 i 35 dniu 

trwania doświadczenia uśmiercono po 8 szczurów z każdej grupy, a następnie poddano 

je dysekcji, podczas której pobrano jelito cienkie, wątrobę, mózg, serce, nerki, śledzionę, 

płuca i jądra do obliczenia indeksu organosomatycznego i oceny biodystrybucji miedzi. 

Ponadto, próbki wątroby i jelita cienkiego poddano ocenie histologicznej. 

W doświadczeniu 2, w 35 dniu trwania doświadczenia od 8 szczurów z każdej grupy 

pobrano krew do analiz wskaźników metabolicznych, statusu oksydoredukcyjnego 

i immunologicznego oraz wskaźników zmian epigenetycznych. W trakcie 5-dniowego 

badania strawności i wykorzystania Cu od 8 szczurów z każdej grupy pobrano mocz i kał 

w celu ustalenia stopnia wydalania Cu z organizmu oraz oceny strawności i wykorzystania 

tego pierwiastka. W 35 dniu trwania doświadczenia uśmiercono po 8 szczurów z każdej 

grupy, a następnie poddano je dysekcji podczas której pobrano jelito cienkie, wątrobę, mózg, 

serce, nerki, śledzionę, płuca i jądra do obliczenia indeksu organosomatycznego oraz oceny 

biodystrybucji miedzi i statusu oksydoredukcyjnego. Ponadto, próbki wątroby i jelita 

cienkiego poddano ocenie histologicznej. 
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3.5. Metodyka analityczna 

Biodystrybucja 

Zawartość miedzi w próbkach diety, wody pitnej, moczu, kału, jelita cienkiego, wątroby, 

mózgu, serca, nerek, śledziony, płuc i jąder oznaczono za pomocą spektrometrii emisyjnej 

ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-OES). 

Status metaboliczny 

Wskaźniki hematologiczne, takie jak zawartość hemoglobiny (HB), hematokryt (HCT), 

ilość krwinek czerwonych (RBC), ilość krwinek białych (WBC) oraz wybrane subpopulacje 

WBC oznaczono we krwi za pomocą automatycznego analizatora hematologicznego Abacus 

Junior Vet. Poziom wybranych wskaźników biochemicznych m.in. kwasu moczowego (UA), 

mocznika (UREA). albuminy (ALB), kreatyniny (CREAT), białka całkowitego (TP), glukozy 

(GLU), bilirubiny (BIL), cholesterolu całkowitego (TC), frakcji cholesterolu o dużej gęstości 

(HDL), trójglicerydów (TG) oraz aktywność wybranych enzymów m.in. aminotransferazy 

alaninowej (ALAT), aminotransferazy asparaginianowej (ASAT), kinazy kreatyninowej 

(CK), fosfatazy alkalicznej (ALP), dehydrogenazy mleczanowej (LDH) 

i gammaglutamylotranspeptydazy (GGT) w osoczu krwi oznaczono za pomocą 

automatycznego analizatora biochemicznego Plasma Diagnostic Instruments Horiba. 

Zawartość wskaźników mineralnych – Cu, Zn, Fe, Ca, P i Mg w osoczu krwi oznaczono za 

pomocą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-

OES). 

Status immunologiczny 

Zawartość immunoglobulin IgA, IgM i IgE oraz interleukiny 6 (IL-6) w osoczu krwi 

oznaczono metodami immunoenzymatycznymi z wykorzystaniem czytnika płytek ELISA. 

Status oksydoredukcyjny i zmiany epigenetyczne 

Wskaźniki obrazujące status antyoksydacyjny tj. aktywność enzymów – dysmutazy 

ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT) i peroksydazy glutationowej (GPx), zawartość 

glutationu całkowitego (GSH+GSSG) oraz całkowity status antyoksydacyjny (TAS) 

oznaczono we krwi za pomocą komercyjnych testów diagnostycznych. Ponadto, za pomocą 

testu ELISA oznaczono we krwi aktywność ceruloplazminy (Cp) oraz zwartość witaminy C. 

Za pomocą komercyjnych zestawów diagnostycznych wykorzystujących metody 

spektrofotometryczne we krwi oznaczono poziom markerów stresu oksydacyjnego takich jak 

dialdehyd malonowy (MDA) i nadtlenki lipidowe (LOOH) jako wskaźniki wzmożonego 
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utleniania lipidów; 3-nitrotyrozyna (3-NT) i pochodne karbonylowe białek (PC) 

jako wskaźniki utleniania białek oraz 8-hydroksydeoksyguanozyna (8-OHdG) jak wskaźnika 

oksydacyjnych uszkodzeń DNA. Poziom globalnej metylacji DNA jako wskaźnika zmian 

epigenetycznych oznaczono we krwi za pomocą komercyjnego testu diagnostycznego. 

Badanie histologiczne wątroby i jelit 

Z pobranych fragmentów wątroby i jelita cienkiego przygotowano techniką parafinową 

preparaty mikroskopowe o grubości 5 µm, które następnie barwiono hematoksyliną i eozyną 

(barwienie HE). Do oceny histologicznej wątroby oraz badań morfometrycznych długości 

kosmków jelitowych i głębokości krypt jelitowych wykorzystano system komputerowo 

wspomaganej analizy obrazu mikroskopowego. W każdym preparacie jelita mierzono 

po 20 kosmków i krypt jelitowych. 

3.6. Analiza statystyczna 

Zebrany materiał liczbowy opracowano statystycznie za pomocą jedno- i dwuczynnikowej 

analizy wariancji ANOVA przy użyciu programu statystycznego STATISTICA 10.0PL 

(Statistica 10.0 software, StatSoft Inc., 2010). Szczegółowy opis modeli statystycznych 

dotyczących doświadczenia 1 przedstawiono w publikacji Cholewińska i in. (2018a). Z kolei 

szczegółowy opis modeli statystycznych dotyczących doświadczenia 2 przedstawiono w 

publikacjach: Cholewińska i in. (2018b), Cholewińska i in. (2018c), Ognik i in. (2019a), 

Ognik i in. (2019b). 

4. WYNIKI BADAŃ 

4.1. Ocena biodystrybucji miedzi u szczurów 

W doświadczeniu 1 (Cholewińska i in., 2018a) stwierdzono, że brak suplementacji 

Cu w diecie spowodował zmniejszenie całkowitego wydalania tego pierwiastka z organizmu 

oraz indeksu wykorzystania Cu przy jednoczesnym zwiększeniu indeksu strawności. 

Przeprowadzone badania wykazały obniżenie poziomu Cu w wątrobie szczurów przy 

jednoczesnym braku zmian poziomu tego pierwiastka w mózgu pod wpływem spożywania 

diety ubogiej w miedź (Tab. 1). 

W doświadczeniu 2 (Cholewińska i in., 2018b) potwierdzono wyniki badań 

z doświadczenia 1 dotyczące wpływu braku suplementacji Cu w diecie szczurów 

(Cholewińska i in., 2018a). Ponadto stwierdzono, że CuNPs lepiej wchłaniają się w 

przewodzie pokarmowym niż CuCO3, o czym świadczy ich niższe wydalanie z organizmu i 
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większa kumulacja w mózgu. Obniżenie poziomu miedzi w mieszance mineralnej diety 

szczurów z 6,5 mg/kg do 3,25 mg/kg zwiększa zatrzymywanie Cu w organizmie na co 

wskazuje zwiększenie indeksu strawności i wykorzystania Cu oraz zmniejszenie wydalania 

tego pierwiastka (Tab. 2). 

4.2. Status metaboliczny oraz zmiany histologiczne 

Wyniki uzyskane w doświadczeniu 1 (Cholewińska i in., 2018a) wskazują, że wydłużenie 

okresu podawania szczurom diety pozbawionej dodatku Cu do 35 dni spowodowało obniżenie 

zawartości Cu i BIL oraz aktywności GGT w osoczu krwi, przy jednoczesnym zwiększeniu 

poziomu Zn, ALB, WBC i LYM oraz aktywności ALP (Tab. 3). 35-dniowy okres podawania 

szczurom diet doświadczalnych przyczynił się do zwiększenia zarówno długości kosmków 

jak i głębokości krypt jelitowych (Tab. 4). Badanie histologiczne wykazało, że wydłużenie 

okresu trwania doświadczenia oraz zwiększenie suplementacji Cu w diecie szczurów nasiliło 

uszkodzenie wątroby, obrazowane poprzez przekrwienia bierne i zwyrodnienia wodniczkowe 

(Rysunek 1). 

W doświadczeniu 2 (Cholewińska i in., 2018b; Cholewińska i in., 2018c) stwierdzono, że 

obniżenie poziomu Cu w diecie szczurów z 6,5 do 3,25 mg/kg spowodowało zwiększenie 

poziomu TG oraz aktywności AST i ALP, jak również obniżenie poziomu Ca i P w osoczu 

krwi. Zastąpienie CuCO3 przez CuNPs spowodowało obniżenie poziomu Ca, CREAT, BIL i 

ALB w osoczu krwi szczurów (Tab. 5). Obecność CuNPs w diecie wpłynęła również na 

zwiększenie głębokości krypt jelitowych (Tab. 6). Ocena histologiczna wątroby szczurów w 

doświadczeniu 2 (Cholewińska i in., 2018b) wykazała, że suplementacja CuNPs w diecie na 

poziomach użytych w doświadczeniu może powodować uszkodzenia tego narządu na co 

wskazuje nasilanie się przekrwień biernych i zwyrodnień wodniczkowych wraz ze 

zwiększaniem zawartości Cu oraz podczas zastąpienia CuCO3 przez CuNPs w diecie, 

osiągających najwyższy stopień w wątrobie szczurów żywionych dietą suplementowaną 

6,5 mg/kg Cu w formie CuNPs (Rysunek 2). 

4.3. Status immunologiczny 

Wyniki uzyskane w doświadczeniu 1 (Cholewińska i in., 2018a) wykazały, że brak 

suplementacji Cu w diecie szczurów obniżył poziom immunoglobulin IgA i IgM oraz IL-6. 

Wydłużenie okresu doświadczalnego z 7 do 35 dni skutkowało zwiększeniem poziomu 

IgM i IL-6 przy jednoczesnym obniżeniu zawartości IgA w osoczu krwi. Podawanie 

szczurom diety bez suplementacji Cu przez okres 35 dni skutkowało obniżeniem poziomu 
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IgA, IgM i IL-6 w osoczu krwi względem szczurów otrzymujących dietę zawierającą 

rekomendowany dodatek Cu przez ten sam okres czasu (Tab. 7). 

W doświadczeniu 2 (Cholewińska i in., 2018c) stwierdzono, że obniżenie poziomu 

Cu w diecie szczurów z 6,5 do 3,25 mg/kg spowodowało obniżenie poziomu IgE i IL-6 

w osoczu. Podobnie, zastąpienie CuCO3 przez CuNPs skutkowało obniżeniem poziomu IL-6 

w osoczu krwi szczurów (Tab. 8). Wskazuje to, że zarówno obniżenie poziomu Cu w diecie o 

połowę względem poziomu rekomendowanego (6,5 mg/kg) jak i włączenie CuNPs do diety 

szczurów niezależnie od zastosowanego poziomu może korzystnie stymulować reakcje 

odpornościowe oraz osłabiać stany zapalne w organizmie. 

4.4. Status redoks oraz zmiany epigenetyczne 

Wyniki uzyskane w doświadczeniu 2 (Ognik i in., 2019a) wskazują, że podawanie 

szczurom diety pozbawionej suplementacji Cu obniża metylację DNA oraz procesy utleniania 

lipidów i białek względem szczurów suplementowanych Cu o czym świadczy niższy poziom 

MDA, LOOH i PCs w osoczu krwi. W osoczu krwi szczurów otrzymujących dietę nie 

suplementowaną Cu stwierdzono wyższy poziom 3-NT i 8-OHdG niż u osobników 

żywionych dietą z dodatkiem CuNPs (Tab. 9). 

Doświadczenie 2 (Ognik i in., 2019a) wykazało, że pod wpływem zredukowania 

poziomu Cu w diecie szczurów z 6,5 do 3,25 mg/kg nastąpiło osłabienie procesów 

peroksydacji lipidów (obniżony poziom LOOH) przy jednoczesnym nasileniu procesów 

utleniania białek (zwiększony poziom PCs) oraz poziomu globalnej metylacji DNA. 

Zastąpienie CuCO3 przez dodatek CuNPs do diety szczurów spowodowało nasilenie 

procesów peroksydacji lipidów (wzrost poziomu MDA i LOOH) w osoczu krwi. Zmniejszył 

się natomiast poziom oksydacji i nitracji białek (spadek zawartości 3-NT i PCs), jak również 

oksydacji DNA (spadek zawartości 8-OHdG) i globalnej metylacji DNA (Tab. 9). Zarówno 

zastąpienie CuCO3 przez CuNPs jak i obniżenie suplementacji Cu z 6,5 do 3,25 mg/kg 

spowodowało obniżenie aktywności CAT oraz poziomu GSH+GSSG w osoczu krwi 

szczurów (Tab. 10). 

W doświadczeniu 2 (Ognik i in., 2019b) wykazano, że zredukowanie suplementacji 

Cu w diecie do 3,25 mg/kg nasila procesy utleniania lipidów w wątrobie, sercu i płucach, 

o czym świadczy zwiększony poziom LOOH w osoczu krwi. Odnotowany obniżony poziom 

LOOH w śledzionie oraz MDA w ścianie jelita cienkiego i mózgu świadczy z kolei, 

że zredukowany poziom Cu w diecie lepiej zabezpiecza te narządy przed utlenianiem lipidów 

niż standardowy poziom 6,5 mg/kg. Zastąpienie CuCO3 przez CuNPs w diecie szczurów 
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skutkowało natomiast obniżeniem poziomu oksydacji lipidów w wątrobie i jądrach (obniżenie 

zawartości LOOH i MDA) przy jednoczesnym ich nasileniu w płucach i nerkach (Tab. 11 i 

Tab. 12). W grupie szczurów żywionych dietą z CuNPs stwierdzono również zwiększenie 

aktywności CAT w nerkach, przy jednoczesnym obniżeniu aktywności CAT w mózgu (Tab. 

13). W mózgu szczurów otrzymujących CuNPs stwierdzono zwiększenie poziomu 

GSH+GSSG (Tab. 14). Uzyskane wyniki wskazują że dodatek CuNPs do diety ma korzystny 

wpływ na status oksydoredukcyjny mózgu szczurów.  

6. WNIOSKI 

1. Stwierdzono, że zarówno brak jak i zmniejszenie suplementacji Cu w diecie szczurów 

skutkuje większym zatrzymywaniem tego pierwiastka w organizmie oraz mniejszym jego 

wydalaniem z moczem i kałem do środowiska, bez wpływu na wyniki wzrostowe. 

2. Stwierdzono, że brak suplementacji Cu w diecie szczurów osłabia system immunologiczny 

i antyoksydacyjny oraz nasila procesy utleniania i nitrowania białek oraz utleniania 

i metylacji DNA. 

3. Zmniejszenie suplementacji Cu w diecie szczurów z 6,5 do 3,5 mg/kg niezależnie 

od zastosowanej formy nie ma negatywnego wpływu na odpowiedź immunologiczną 

oraz status antyoksydacyjny, jednakże nasila zmiany epigenetyczne oraz procesy oksydacji 

białek i DNA. Dlatego też nie jest możliwe zmniejszenie suplementacji Cu w diecie szczurów 

z 6,5 do 3,5 mg/kg. 

4. Zastąpienie Cu w formie CuCO3 przez CuNPs w diecie szczurów korzystnie stymuluje 

system immunologiczny, zmniejsza poziom metylacji DNA oraz redukuje poziom utlenienia, 

nitracji białek i DNA. Niemniej jednak forma CuNPs nasila również procesy peroksydacji 

lipidów i powoduje uszkodzenie komórek wątroby, dlatego też nie jest możliwe zastąpienie 

formy CuCO3 przez CuNPs w diecie szczurów. 
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Tabela 1. Bilans i biodystrybucja Cu w organizmie szczurów (doświadczenie 1) 

a-b
Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 

 

Wskaźnik Zabieg P-value 

CuH CuL 

Cu w diecie (mg/kg) 0.47
a,
 0.31

b
 <0.0001 

Spożycie diety (g/5d) 75.82 79.81 0.359 

Spożycie Cu z dietą (mg/5 d) 6.21
a
 3.85

b
 <0.0001 

Całkowite spożycie Cu (mg/ 5 d) 0.47
a
 0.31

b
 <0.0001 

Cu w moczu (mg 5/d) 0.17
b
 0.24

a
 0.003 

Cu w kale (mg/5 d) 0.27
a
 0.02

b
 <0.0001 

Całkowite wydalanie Cu (mg/5 d) 0.44
a
 0.26

b
 <0.0001 

Indeks wykorzystania Cu (%) 7.43
b
 17.66

a
 0.009 

Indeks strawności Cu (%) 43.42
b
 94.48

a
 <0.0001 

Cu w wątrobie (mg/kg tkanki) 3.36
a
 0.92

b
 <0.0001 

Cu w mózgu (mg/kg tkanki) 4.69 3.87 0.077 
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Tabela 2. Bilans i biodystrybucja Cu w organizmie szczurów (doświadczenie 2) 

Zabieg  Cu w 

diecie 

(mg/kg) 

Spożycie 

diety  

(g/5 d) 

 

Spożycie 

Cu z dietą 

(mg/5 d) 

Całkowite 

spożycie Cu 

(mg/ 5 d) 

Cu w 

moczu 

(mg 5/d) 

Cu w 

kale 

(mg/5 d) 

Całkowite 

wydalanie 

Cu (mg/5 d) 

Indeks 

wykorzysta

nia Cu (%) 

Indeks 

strawnośc

i Cu (%) 

Cu w 

wątrobie 

(mg/kg 

tkanki) 

Cu w 

mózgu 

(mg/kg 

tkanki) 

CuD   3.58 79.8 0.307 0.309 0.237 0.017 0.255 17.7 94.5 0.921 3.87 

CuS-H  6.21
b*

 76.2 0.473
*
 0.475

*
 0.172

*
 0.263

*
 0.436

*
 7.88

*
 44.4

*
 2.74

*
 3.81 

CuS-L  5.21
d*

 72.8 0.379
*
 0.391

*
 0.205

*
 0.147

*
 0.352

*
 9.89

*
 62.6

*
 2.78

*
 4.28 

CuNP-H  6.29
a*

 78.0 0.490
*
 0.492

*
 0.135

*
 0.265

*
 0.401

*
 17.9 46.0

*
 2.36

*
 4.58 

CuNP-L  5.29
c*

 78.7 0.416
*
 0.417

*
 0.145

*
 0.143

*
 0.289

*
 31.3

*
 65.8

*
 2.61

*
 4.63 

Wpływ formy 

Cu (F)  

S 5.71 74.5 0.426 0.433 0.189 0.205 0.394 8.88 53.5 2.76 4.04 

NP 5.79 78.3 0.453 0.455 0.140 0.204 0.345 24.6 55.9 2.48 4.60 

Wpływ dawki 

Cu (D)  

H 6.25 77.1 0.481 0.483 0.154 0.264 0.418 12.9 45.2 2.55 4.19 

L 5.25 75.8 0.397 0.404 0.175 0.145 0.320 20.6 64.2 2.69 4.45 

P value            

Wpływ formy (F) 0.689 0.280 0.196 0.254 0.003 0.955 0.018 <0.001 0.168 0.360 0.015 

Wpływ dawki (D <0.001 0.705 <0.001 <0.001 0.154 <0.001 <0.001 0.039 <0.001 0.624 0.230 

Interakcja (FxD) <0.001 0.564 0.640 0.814 0.456 0.821 0.476 0.118 0.630 0.725 0.340 

*Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w wyniku niezależnej procedury testu t;
 a-d

Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 

w wyniku porównania średniej Newmana-Keulsa (tylko w przypadku znaczącej interakcji F × D (analiza przeprowadzona tylko dla zabiegów CuS i CuNP) 
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Tabela 3. Wybrane wskaźniki metaboliczne we krwi szczurów (doświadczenie 1) 

Wskaźnik 

Podgrupy P-value 

CuH-T7 CuL-T7 CuH-T35 CuL-T35 

Wpływ poziomu 

Cu (L) 

Wpływ okresu 

żywienia (T) 
Interakcja (L × T) 

WBC (10
9
/l) 3.30

d
 4.81

c
 6.43

b
 7.34

a
 0.015 0.023 0.049 

LYM (10
9
/l) 2.93

d
 4.36

c
 5.37

b
 6.26

a
 0.033 0.008 0.052 

Cu (μmol/l) 11.78
a
 4.05

c
 11.62

a
 5.61

b
 <0.0001 0.002 0.568 

Zn (μmol/l) 21,96
a
 18,16

b
 10.39

c
 12.33

c
 0.048 <0.0001 0.052 

BIL (μmol/l) 37.63
b
 40.52

a
 31.98

c
 17.55

d
 0.004 <0.0001 0.625 

ALB (g/l) 3.51 3.42 4.38 3.86 0.265 0.044 0.064 

ALP (U/l) 449.40
c
 487.60

c
 678.50

b
 728.00

a
 0.004 <0.0001 0.012 

GGT (U/l) 3.21
c
 4.60

b
 6.93

a
 6.16

b
 0.048 <0.0001 0.023 

a-d
Wartości w tym samym wierszu różnią się istotnie przy P ≤ 0,05; WBC – liczba białych krwinek, LYM – limfocyty, BIL – bilirubina, ALB – albuminy, ALP – 

fosfataza zasadowa, GGT - gammaglutamylotranspeptydaza 
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Tabela 4. Średnia długość kosmków i głębokość krypt jelita cienkiego u szczurów (doświadczenie 1) 

Wskaźnik 

Podgrupy P-value 

CuH-T7 CuL-T7 CuH-T35 CuL-T35 
Wpływ poziomu 

Cu (L) 

Wpływ okresu 

żywienia (T) 
Interakcja (L × T) 

Średnia długość kosmków 

jelitowych (μm) 
394.80

b
 368.80

b
 542.50

a
 562.10

a
 0.842 <0.0001 0.364 

Średnia głębokość krypt 

jelitowych (μm) 
107.03

b
 113.60

b
 144.20

a
 154.40

a
 0.024 0.003 0.077 

a-d
Wartości w tym samym wierszu różnią się istotnie przy P≤0,05 
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Tabela 5. Wybrane wskaźniki metaboliczne w osoczu krwi szczurów (doświadczenie 2) 

Zabieg  Cu 

(μmol/l) 

Ca 

(mmol/l) 

P 

(mmol/l) 

CREAT 

(μmol/l) 

BIL 

(μmol/l) 

ALB 

(g/l) 

TG 

(mmol/l) 

AST 

(U/l) 

ALP 

(U/l) 

CuD   5.607 2.810 1.303 34.64 17.54 3.862 1.609 59.3 728 

CuS-H  11.99
*
 2.707 1.416 42.14

*
 31.71

*
 4.409 1.636 52.2 629

*
 

CuS-L  12.39
*
 2.758 1.344 39.50

*
 28.44

*
 4.127 2.161 64.1 683

*
 

CuNP-H  11.71
*
 2.478

*
 1.507 41.61

*
 23.73

*
 3.879 1.990 57.3 654

*
 

CuNP-L  11.05
*
 2.464

*
 1.226 10.03

*
 18.81 2.942 2.056 61.7 683

*
 

Wpływ formy 

Cu (F)  

S 12.19 2.733 1.380 41.87 30.07 4.268 1.899 58.2 656 

NP 11.38 2.471 0.367 25.82 21.27 3.411 2.023 59.5 669 

Wpływ dawki 

Cu (D)  

H 11.85 2.593 1.462 41.87 27.72 4.144 1.813 54.74 641 

L 11.72 2.611 1.285 24.76 21.27 3.535 2.109 62.89 683 

P value          

Wpływ formy (F) 0.084 0.012 0.858 0.004 0.001 0.006 0.376 0.725 0.539 

Wpływ dawki (D 0.785 0.852 0.023 0.034 0.747 0.047 0.041 0.037 0.048 

Interakcja (FxD) 0.252 0.739 0.167 0.406 0.117 0.273 0.108 0.332 0.553 

*Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05; CREAT – kreatynina, BIL – bilirubina, ALB – albuminy; TG – trójglicerydy; AST – 

aminotransferaza alaninowa; ALP – fosfataza zasadowa 
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Tabela 6. Średnia długość kosmków i głębokość krypt jelita cienkiego u szczurów (doświadczenie 2) 

Zabieg  Średnia długość kosmków 

jelitowych (μm) 

Średnia glębokość krypt 

jelitowych (μm) 

CuD   562 154 

CuS-H  555
a
 133 

CuS-L  486
b
 136 

CuNP-H  525
ab

 157 

CuNP-L  564
a
 168 

Wpływ formy 

Cu (F)  

S 520 134 

NP 545 162 

Wpływ dawki 

Cu (D)  

H 540 145 

L 525 152 

P value   

Wpływ formy (F) 0.149 <0.001 

Wpływ dawki (D 0.363 0.205 

Interakcja (FxD) 0.003 0.482 

a-d
Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w wyniku porównania średniej Newmana-

Keulsa (tylko w przypadku znaczącej interakcji F × D (analiza przeprowadzona tylko dla zabiegów CuS i CuNP) 
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Tabela 7. Wskaźniki statusu immunologicznego we krwi szczurów (doświadczenie 1) 

Wskaźnik 

Podgrupy P-value 

CuH-T7 CuL-T7 CuH-T35 CuL-T35 

Wpływ poziomu 

Cu (L) 

Wpływ okresu 

żywienia (T) 
Interkcja (L × T) 

IgA (ng/ml) 94.21
a
 84.20

b
 73.32

c
 65.49

d
 <0.0001 <0.0001 0.053 

IgM (ng/ml) 547.30
c
 486.70

d
 966.70

a
 861.40

b
 <0.0001 <0.0001 0.083 

IgE (ng/ml) 7.40
ab

 8.04
a
 8.02

a
 6.94

b
 0.059 0.077 0.038 

IL-6 (pg/ml) 113.80
c
 122.00

c
 168.90

a
 136.90

b
 0.037 0.006 0.061 

a-d
Wartości w tym samym wierszu różnią się istotnie przy P≤0,05; IgA – immunoglobulina A, IgE – immunoglobulina E, IgM - immunoglobulina M, IL-6 –

 interleukina 6 
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Tabela 8. Wskaźniki statusu immunologicznego we krwi szczurów (doświadczenie 2) 

Zabieg  IgA 

(ng/ml) 

IgE 

(ng/ml) 

IgM 

(ng/ml) 

IL-6 

(pg/ml) 

CuD   65.50 6.935 861.3 136.8 

CuS-H  78.70 7.465 897.2 155.1 

CuS-L  76.03 6.038 724.6 135.8 

CuNP-H  104.0 7.553 701.9 103.6 

CuNP-L  87.89 6.147 635.1 101.2 

Wpływ formy 

Cu (F)  

S 77.36 6.752 910.9 145.4 

NP 95.97 6.850 668.5 102.4 

Wpływ dawki 

Cu (D)  

H 91.37 7.509 799.6 129.3 

L 81.96 6.093 679.8 118.5 

P value     

Wpływ formy (F) 0.105 0.860 0.060 <0.0001 

Wpływ dawki (D 0.404 0.016 0.110 0.036 

Interakcja (FxD) 0.549 0.985 0.472 0.354 

*Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w wyniku niezależnej procedury testu t; IgA – 

immunoglobulina A, IgE – immunoglobulina E, IgM - immunoglobulina M, IL-6 – interleukina 6 
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Tabela 9. Wskaźniki utleniania lipidów, białek i DNA oraz poziom metylacji DNA we krwi szczurów (doświadczenie 2) 

Zabieg  LOOH 

(μmol/l) 

MDA 

(μmol/l) 

PC 

(nmol/mg) 

3-NT 

(nmol/ml) 

8-OHdG 

(ng/ml) 

Metylacja DNA 

(%) 

CuD   64.83 3.211 3.500 16.727 0.328 31.813 

CuS-H  81.82
*
 3.410 1.402* 78.396a

*
 0.331 10.775

*
 

CuS-L  58.53 3.348 1.636
*
 71.321

a*
 0.328 14.780

*
 

CuNP-H  95.73
*
 5.137

*
 1.269

*
 9.288c

*
 0.273

*
 8.359

*
 

CuNP-L  63.11 5.107
*
 1.312

*
 15.607

b*
 0.259

*
 8.225

*
 

Wpływ formy 

Cu (F)  

S 70.18 3.379 1.519 74.858 0.329 12.777 

NP 79.42 5.122 1.290 12.447 0.266 8.292 

Wpływ dawki 

Cu (D) 

H 88.77 4.274 1.335 43.842 0.302 10.359 

L 60.82 4.228 1.474 43.464 0.293 11.502 

P value       

Wpływ formy (F) 0.031 <0.0001 0.024 <0.001 0.042 0.004 

Wpływ dawki (D) <0.0001 0.860 0.036 0.133 0.224 0.044 

Interakcja (FxD) 0.262 0.951 0.326 0.042 0.248 0.098 

*Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w wyniku niezależnej procedury testu t;
 a-d

Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy 

P≤0,05 w wyniku porównania średniej Newmana-Keulsa (tylko w przypadku znaczącej interakcji F × D (analiza przeprowadzona tylko dla zabiegów CuS i 

CuNP); LOOH – nadtlenki lipidowe, MDA – dialdehyd malonowy, PC – pohodne karbonylowe białek, 3-NT – 3-nitrotyrozyna, 8-OHdG – 8-

hydroksydeoksyguanozyna 
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Tabela 10. Wskaźniki statusu antyoksydacyjnego we krwi szczurów (doświadczenie 2) 

Zabieg  Cp 

(U/l) 

SOD 

(U/gHb) 

GPx 

(U/gHb) 

CAT 

(U/gHb) 

TAS 

(mmol/l) 

GSH+GSSG 

(μmol/l) 

CuD   1.207 49.55 2052.2 809.9 1.3106 0.186 

CuS-H  8.835
*
 43.65 1896.5

ab
 2035.9

a*
 0.8138

*
 0.341

a*
 

CuS-L  8.610
*
 49.30 1935.5

a
 1379.5

b*
 1.1479

*
 0.332

a*
 

CuNP-H  15.55
*
 46.64 2064.0

a
 1355.9

b*
 0.7915

*
 0.209

b*
 

CuNP-L  13.60
*
 45.08 1857.37

b
 1412.2

b*
 0.9063

*
 0.080

c*
 

Wpływ formy 

Cu (F)  

S 8.722 46.47 1916.0 1707.7 0.980 0.336 

NP 14.58 45.86 1960.7 1384.0 0.848 0.145 

Wpływ dawki 

Cu (D) 

H 12.19 45.14 1980.2 1695.9 0.802 0.275 

L 11.10 47.19 1896.4 1395.8 0.206 0.206 

P value       

Wpływ formy (F) <0.0001 0.838 0.436 <0.0001 0.318 <0.0001 

Wpływ dawki (D) 0.380 0.501 0.149 0.0002 0.094 0.016 

Interakcja (FxD) 0.485 0.240 0.038 <0.0001 0.405 0.034 

*Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05 w wyniku niezależnej procedury testu t;
 a-d

Wartości w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy 

P≤0,05 w wyniku porównania średniej Newmana-Keulsa (tylko w przypadku znaczącej interakcji F × D (analiza przeprowadzona tylko dla zabiegów CuS i 

CuNP); Cp – ceruloplazmina, SOD – dysmutaza ponadtlenkowa, GPx – peroksydaza glutationowa, CAT – katalaza, TAS – całkowity status antyoksydacyjny, 

GSH+GSSG – glutation całkowity 
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Tabela 11. Zawartość nadtlenków lipidowych (LOOH) w tkankach szczurów (μmol/kg) (doświadczenie 2) 

Zabieg  wątroba jelito śledziona serce płuca nerki mózg jądra mięśnie nóg 

CuS-H  1.567 1.558 1.373 1.156 0.781 0.934 0.282 0.428 0.572 

CuS-L  1.542 1.527 0.722 1.324 0.757 0.985 0.276 0.452 0.575 

CuNP-H  1.109 1.593 1.039 1.285 0.804 0.927 0.264 0.429 0.571 

CuNP-L  1.364 1.577 0.810 1.312 0.939 0.903 0.253 0.458 0.507 

Wpływ formy 

Cu (F)  

S 1.555
a
 1.543 1.048 1.240 0.769

b
 0.960 0.279 0.440 0.574 

NP 1.237
b
 1.585 0.925 1.299 0.872

a
 0.915 0.259 0444 0.539 

Wpływ dawki 

Cu (D)  

H 1.338
b
 1.576 1.206

a
 1.221

b
 0.793

b
 0.931 0.273 0.429 0.572 

L 1.453
a
 1.552 0.766

b
 1.318

a
 0.848

a
 0.944 0.265 0.455 0.541 

P value          

Wpływ formy (F) 0.027 0.138 0.325 0.088 0.032 0.142 0.090 0.202 0.133 

Wpływ dawki (D 0.048 0.097 0.027 0.029 0.027 0.088 0.103 0.342 0.204 

Interakcja (FxD) 0.062 0.068 0.138 0.356 0.835 0.234 0.926 0.270 0.894 

a-b
Wartości dla dwóch głównych wpływów w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05(dwu-czynnikowa ANOVA)  
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Tabela 12. Zawartość dialdehydu malonowego (MDA) w tkankach szczurów (μmol/kg) (doświadczenie 2) 

Zabieg  wątroba jelito śledziona serce płuca nerki mózg jądra mięśnie nóg 

CuS-H  5.419
y 

18.71 7.260 7.463 3.885 8.881 4.376 1.836 5.308 

CuS-L  6.990
x 

17.80 7.706 7.230 3.896 8.760 3.306 1.825 5.609 

CuNP-H  5.618
y 

18.89 7.544 7.780 4.635 10.14 4.133 1.344 5.568 

CuNP-L  5.078
y 

17.69 7.661 7.804 4.733 10.05 3.551 1.324 5.573 

Wpływ formy 

Cu (F)  

S 6.205
a
 18.26 7.483 7.347 3.891

b
 8.821

b
 3.841 1.831

a
 5.459 

NP 5.348
b
 18.29 7.603 7.792 4.684

a
 10.10

a
 3.842 1.334

b
 5.571 

Wpływ dawki 

Cu (D)  

H 5.519
b
 18.80

a
 7.402 7.622 4.260 9.511 4.255

a
 1.590 5.438 

L 6.034
a
 17.75

b
 7.684 7.517 4.315 9.405 3.429

b
 1.575 5.591 

P value          

Wpływ formy (F) 0.042 0.203 0.632 0.236 0.034 0.024 0.426 0.047 0.952 

Wpływ dawki (D 0.037 0.042 0.485 0.425 0.286 0.247 0.045 0.094 0.384 

Interakcja (FxD) 0.035 0.147 0.233 0.082 0.062 0.132 0.826 0.188 0.826 

a-b
Wartości dla dwóch głównych wpływów w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05(dwu-czynnikowa ANOVA)
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Tabela 13. Aktywność katalazy (CAT) w tkankach szczurów (U/g białka) (doświadczenie 2) 

Zabieg  wątroba jelito śledziona serce płuca nerki mózg jądra mięśnie nóg 

CuS-H  3.182 19.91 2.714 16.22 2.098 149.1 8.148 7.504 16.79 

CuS-L  3.901 19.36 2.697 16.76 2.191 119.5 6.912 7.133 16.37 

CuNP-H  3.581 18.72 2.420 17.05 2.366 180.2 6.225 7.120 16.08 

CuNP-L  3.458 18.39 2.067 16.84 2.323 166.7 6.182 7.356 16.83 

Wpływ formy 

Cu (F)  

S 3.542 19.64 2.706 16.49 2.145 134.3
b
 7.530

a
 7.319 16.58 

NP 3.520 18.56 2.244 16.95 2.345 173.5
a
 6.204

b
 7.238 16.46 

Wpływ dawki 

Cu (D)  

H 3.382 19.32 2.567 16.64 2.232 164.7
a
 7.187

a
 7.312 16.44 

L 3.680 18.88 2.382 16.80 2.257 143.1
b
 6.547

b
 7.245 16.60 

P value          

Wpływ formy (F) 0.144 0.072 0.338 0.426 0.059 0.023 0.023 0.233 0.624 

Wpływ dawki (D 0.062 0.933 0.126 0.835 0.097 0.044 0.038 0.426 0.354 

Interakcja (FxD) 0.245 0.826 0.094 0.082 0.426 0.286 0.345 0.356 0.625 

a-b
Wartości dla dwóch głównych wpływów w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05(dwu-czynnikowa ANOVA) 
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Tabela 14. Zawartość glutationu całkowitego (GSH+GSSG) w tkankach szczurów (µmol/kg) (doświadczenie 2) 

Zabieg  wątroba jelito śledziona serce płuca nerki mózg jądra mięśnie nóg 

CuS-H  0.316 0.416 0.628 0.182 0.367
x 

2.703 0.156 2.273 0.151 

CuS-L  0.313 0.420 0.606 0.188 0.234
y 

2.547 0.166 1.305 0.155 

CuNP-H  0.250 0.434 0.619 0.186 0.250
y 

2.694 0.328 2.313 0.160 

CuNP-L  0.277 0.423 0.625 0.189 0.203
y 

2.581 0.272 1.266 0.178 

Wpływ formy 

Cu (F)  

S 0.315 0.418 0.617 0.185 0.301
a
 2.625 0.161

b
 1.789 0.153 

NP 0.264 0.429 0.622 0.188 0.227
b
 2.638 0.300

a
 1.790 0.168 

Wpływ dawki 

Cu (D)  

H 0.283 0.425 0.624 0.184 0.309
a
 2.699 0.242 2.293

a
 0.156 

L 0.295 0.422 0.616 0.189 0.219
b
 2.564 0.219 1.286

b
 0.169 

P value          

Wpływ formy (F) 0.072 0.192 0.189 0.352 0.002 0.106 0.007 0.073 0.065 

Wpływ dawki (D 0.093 0.345 0.106 0.836 0.045 0.052 0.067 0.026 0.118 

Interakcja (FxD) 0.135 0.266 0.085 0.935 0.008 0.079 0.055 0.356 0.826 

a-b
Wartości dla dwóch głównych wpływów w tej samej kolumnie różnią się istotnie przy P≤0,05(dwu-czynnikowa ANOVA); różnice między grupami 6,5 mg 

CuCO3, 3,25 mg CuCO3, 6,5 mg CuNP i 3,25 mg CuNP wskazano za pomocą 
x, y

 tylko w przypadku statystycznie istotnej interakcji F × D (p <0,05; analiza 

post hoc testem Newmana-Keulsa)
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Rysunek 1. Ocena histologiczna wątroby szczurów otrzymujących zalecany dodatek Cu 

w diecie (CuH) lub dietę pozbawioną suplementacji Cu (CuL) w 7 i 35 dniu 

doświadczenia. (A–D) grupa CuL w 7 dniu doświadczenia – większość wątrób bez 

zmian histopatologicznych, u 2 sztuk nieznaczne przekrwienie bierne; (E-G) grupa CuH 

w 7 dniu doświadczenia - większość wątrób bez zmian histopatologicznych, u 3 sztuk 

nieznaczne przekrwienie bierne; (H-I) grupa CuL w 35 dniu doświadczenia - 

przekrwienie bierne, zwyrodnienie wodniczkowe małego stopnia; (J-L) grupa CuH w 35 

dniu doświadczenia - przekrwienie bierne, zwyrodnienie wodniczkowe dużego stopnia. 
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Rysunek 2. Ocena histologiczna wątroby szczurów otrzymujących różne poziomy 

i formy Cu w diecie. (A-B) grupa CuD - zwyrodnienie wodniczkowe małego stopnia; 

(C-D) grupy CuS-H, CuS-L i CuNP-L - umiarkowane zwyrodnienie wodniczkowe; (E-

F) grupa CuNP-H - zwyrodnienia wodniczkowe dużego stopnia i zmiany martwicze. 

 

 


