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Toksyczne działante związków fluoru objawia się
ostrym lub przewlekĘm zatraciem, które u zwterząt
hodowlanych, a zwłas zcza lL by dŁa powoduj e wystę-

ie produk-
bolesność
nie pobie-

ranie wody (2), Opisane zmiany pojawiająsię stosun-
kowo późno, zaś znacznie wcześniej, obserwuje się
zablr zęnia metab o li cz ne p o szczęgó lnych układów
narządow,tkanek i komórek (16, 19, 23, 24).

Obecnie opisano około 70 enzymów wrażliwych na
fluorki, których inhibicja prowadzi do pojawiania się
rożnych efektów biologicznych, o rożnych mechani-
zmach działanta (5, 14). W erytrocytach zablrzęnia
metaboliczne są wynikiem powinowactwa fluoru do
jonów wapniowych i magnezowych (4,5,6). W bada-
niach dotyczących metabolizmu krwinki czerwonej
zwraca się zatem szczegóInąuwagę na kluczowe en-
zymy jedynej drogi regenerującej energię, jaką jest
pr blokują
sp ak:hek-
so .7.I.II),
hy dr ataza fo s fop iro gro.1Ęloy ? 

(E_C 4 .2 . I. 1 1 ) oraz ki -

naza plrogronianowa (EC 2.7,I.40) (4, I4).
Bezpośredni spadek aktyłvności enzymów na sku-

tek inhibicji fluorowej, pośrednio wpływa na syntezę
związków ener geĘ cznych w erytrocytach. Ponieważ
wykładnikiem efektywności procesów energeĘ czny ch

w krwinkach czetwonych są nukleotydy adeninowe
ATŁ ADP i AMŁ które ulegają odwracalfiym przę-
mianom dzięki procesom glikolizy i cyklu pentozo-
wego (10), postanowiono określic ich stężenie w ery-
trocytach i w pełnej krwi u krów eksponowanychptze-
wlekle nazwiązkifluoru.

Celem pracy było oznaczenie stężenia ATŁ ADŁ
AMP w pełnej krwi i w erytrocytach orazwyznacze-
niewarto rgeĘcz-
negokrw stężenia
fluóruw owbli-
skim s ąs ied ztw ie ZakŁadow Chemicznych,,P o lic e".

Mateliał imetody

Badania przeprowadzono w okresie jesienno-zimowym
na 26 krowach rasy nizinnej czarno-białej w wieku około
3-4lat,hodowanych w prywatnych gospodarstwach w stre-

fie 2-3 km w kierunku południowo-wschodnim od ZaI<ła-

dów Chemic zny ch,,Police". W badaniach weterynaryjnych,
krowy wykazywały różne stopnie zaawansowania fluoro-
zy,wchłaniĘ bowiem fluorki, nie tylko zpowl,etrzai wody,
ale dodatkow o jeszcze popTzez skażonąpaszę. Grupę refe-
rencyjnąstanowiły zwierzęta tej sarnej rasy z terenów od-

dalonych o ponad 100 km na południe od Polic, hodowane

w gospodarstwie Korytowo, w wieku 3-4lat, w liczbie 30

sztuk. Krowy zywiono sianem, kiszonkąz kukurydzy i bu-

rakami pastewnymi, pochodzącymi z czystych ekologicz-
nie terenów.



Krew do badań pobierano zżyły jarz-
mowej w godzinach rannych do dwóch
probówek (w różnych ilościach). Do
probówki szklanej zheparyną-'7 mI
krwi, a do plastikowej - 5 ml na skrzep.
Próbki krwi przewozono do laborato-
rium w termosach z lodem i poddawano
natychmiast analizte.

We krwi heparynowej oznaczono:
Itczbęhematokrytową z zastosowaniem
wirówki hematokrytowej i czytnlka oraz
po dokładnym odbiałczeniu krwi kwa-
sem nadchlorowym, określano związki
fosforanowe we frakcji kwasorozpusz-
czalnej krwinek czerwonych, a mianowicie: ATĘ ADP i
AMP za pomocą zestawu odczynników Biochemica Test
Combination (B oehringer, Manhein). Re akcj e enzy maty cz-
ne wymienionych testów, które w końcowym etapie powo-
dujązmianę absorbancji badanej próbki przy 340 nm, opafte
są na metodzie Schmidta (ż1).

Krew w probówkach plastikowych po skrzepnięciu wi-
rowano l5 min. przy 2000 obr/min. W surowicy krwi ozna-
czono stęźenie fluoru metodąwg Maruta (17).

Uzyskane wyniki badań dla krów grupy narażonej na
działanie związkow fluoru i krów grupy referencyjnej wy-
tażone w jednostkach właściwych dla metody w układzie
SI, opracowano statystycznie posługując się testem t-Stu-
denta (25).

Wyniki i omówienie

Stwierdzono statystycznie istotny wzrost stężenia
ATP (p < 0,05) i ADP (p < 0,01) w erytrocytach i w
pełnej krwi u l<row narażonych na działanie zwiękow
fluoru w porównaniu do grupy referencyjnej (tab. 1).
Wzrostowi stężenia ATP i ADP towarzyszył spadek
stężenia AMP w krwinkach czerwonych i w pełnej krwi
uzwierzątnarażonych. Jednak różnicata nie była sta-
tys§cznie istotna.

Pula nukleoĘdów adeninowych u krów narażonych
była istotnie wyższa w porównaniu z grupą referen-
cyjną(p < 0,01), zaś wartośó potencjału energetycz-
nego była nieco wyższa niż w grupie referencyjnej,
Ięcz różnicata nie wykaryw ńa statystycznej istotności
(tab. 2). Analizuj ąc sięzeńie fluorków w surówicy krwi
u krów narażonych (I09,4l pmol/l) w porównaniu z
grupą referencyjną (94,I5 pmol/l) stwierdzono ich
wzrostw surowicy, lęczrożnicatanie mieściła się rów-
nież w granicach statystycznej istotności.

Jon fluorkowy wchłonięty do krwizprzewodu po-
karmowego i z płucjest częściowo wydalany z mo-
częm, kałem i potem. Przy ciągĘm dopływie z ze-
wnątrz,jest on kumulowany głównie w zębach i ko-
ściach w postaci fluoroapatytów. We krwi łączy się
przede wszystkim z biaŁkami osocza, szczególnie z
albuminami (a). Ta postać fluoru nie jest aktywna bio-
Io gic znte, 1 e c z stanow ić może p ewi en j e g o,,maga4l n" .

Podano, że poziom fluoru w krwinkach czerwonych
osiąga wartość dwukrotnie niższąniż w osoczu (4).
Jedynie postać wolnego jonu w erytrocytach, wpływa

Tab. 1. Stężenie nukleotydów adeninowych (pmol/l) w erytrocytach i we krwi peł-
nej u krów narażonych na działanie związków fluoru G + s)

Tab.2. Wartości potencjału energetycznego oraz puli nukle-
otydów adeninowych w erytrocytach u krów narażonych na
związki fluoru (n : 24; i + s)

Ba da na

R efe re n cyjn a

0,848 t 0,2012

0,834 t 0,0399

745,96* x 117 ,074

524,98 t 113,923

Objaśnienie: * rcżnica istotna przy p < 0,01,

hamująco na akĘwność enzymów związanychzpro-
cesem glikolizy (5, 24) i ma znaczący wpĘw na po-
ziom nukleotydów adeninowych, potencj ał energeĘcz-
ny i pulę nukleotydów. Na podstawie uzyskanych wy-
ników z pomiaru zawartości fluoru całkowitego w su-
rowicy, wstępnie można wnioskować, że krowy eks-
ponowane przez 3-4 lata na fluor mogły uruchomić
pewne mechanizmy adaptacyjne, związane z dystry-
bucjątego pierwiastka w organizmie. Być może stabi-
Iizacja mechanizmów wyrównawczych do poziomu
bezpiecznego we Wwtzaczyna się po określonym cza-
sie ekspozycji. Zaburzenia w metabolizmie glukozy i
gospodarce energetycznej są zwykle powiązane z za-
burzeniami gospodarki mineralnej (5). Jakościowe i
ilościowe rozmieszczenie poszczególnych elektrolitów
w erytrocytach u różnychgafunków zwierząt, a nawet
u różnych ras tego samego gatunku jest często zdecy-
dowanie inne. Na przykŁad w erytrocytach wielu od-
mian owiec i bydła przeważająkationy Na*, podczas
gdy u wielu innych ssaków, jak świnki morskiej, szczll-
ra i człowieka głównym kationem krwinek czerwo-
nych jest K- (17). U zwierzątmogąwystępowac pew-
ne różnice gafunkowe w zawartości Mg2* w erytrocy-
tachi osoczu. I tak, np. u krów rasy czarno-białej stę-
żenie jonów Mg'* w erytrocytach jest 2 razy większe
niż w surowicy, a u człowieka 3-5 krotnie wyższe,
nato mi as t u innyc h pr zeżuw ac zy rc zmie szc z eni e M 92*
po obu stronach błony erytrocytarnej jest prawie jed-
nakowe (7). Gumińska (5) podaje, że istnieje ścisła
za|ężnośc między zawartościąMg'* w erytrocytach, a
stopniem wpływu fluoru na aktywność enzymów.
Zwierzęta i człowiek z podwyższonym stężeniem
magnezaw krwinkach czerwony ch sąznacznie odpor-
niejsze, ponieważ jony magnezu mogąwiązać fluorki

Badana

R efe te ncyjna

534,99*

62,579

377,69

53,074

171,24*

28,074

124,64

24,48g

187,22**

48,088

119,43

40,387

59,91**

14,858

39,43

8,737

23,75

5,725

21,86

9,296

7,59

2,81 8

9,19

3,130

Objaśnienia: * rożnica istotna przy p < 0,05, ** przy p < 0,01.



i częściowo znosić ich inhibicyjny wpłyrv (6, 9, 11).
in vivo,podwpĘ-
rwowany u ludzi
rki,jakiudzieci

dochodzić zgodnie z sugestiąAtkinsona (1), do sprzę-

foranowych i neutral izow anta toksyczne go wpłyvru
floru, co znacząco wpływa na gospodarkę energetycz-

piśmiennictwo
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Scrapie (zakaźna gąbczasta encefalopatia owiec i kóz) charakteryzuje się

wakuolizacją neuronów i neuropili ośrodkowego układu ner-wowego, astrocy-

tozą martwicąneuronów oraz obecnościąbiałka prionowego (PrP). Zmiarry w

mózgu pojawiają się we wczesnych stadiach choroby jeszcze przed wystąpie-

niem objawów klinicznych. W celu określenia częstotliwości występowania

tego typu zmian przebadano w 1atach 1 998- 1 999 histopatologicznie mózgi 1 i 06

klinicznie zdrowych owiec z 2 8 stad zakażonych scrapie i z 9 stad wolnych od

tej choroby W mózgu 1olo owiec występowało zwyrodnienie wodniczkowe i

było białko prionowe charakterystyczne dla scrapie. Wszystkie te owce posia-

rlały przynajmniej jeden allel genu białka prionowego kodującego walinę w

kodonie 136 i pochodziły ze stad, w których w ciągu ostatnich 4 lat występo-

wały kliniczne przypadki scrapie. Najczęściej i najbardziej zaawansowane

zmiany występowały w jądrze parasympatycznym nerwu błędnego, Istnieje

przypllszczenie, że do zakażenta dochodzi za pośrednictwem włókien wstępu-

jących nerwu błędnego 
G.


