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lnfluonee ol inulin and oligofructose on endogenous thiamine level in uline and faeces
Summary

The aim of the study was to determine the effect of inuline and oligofructose o,n thiamine excretin in urine
and faeces in non thiamine consuming rats. The experiment was conducted on 3,0,male Wistar ratś] fed diets
with 5% or la.o/o of inulin (I-5, I-10 groups), 5ań or 10oń of oligofructose (0-5, 0-10 groups) and a prebiotic-
-free one as a control (FF group). Urine and faeces were collected from eae,h animal separ,ately every
day during the experimental period. Urine as well as faeces were pooled in 3-days portions. Vitamin 81 was
determined by modified Leveille fluorimetric method. It was observed that inulin and oligofructose signifi-
cantly increased urine thiamine excretion, wherea§ there were no such differences in faeces excretion rvhen
compared to a fructans-free diet. The influence of fructans was observed independently of their type and
amount in diets. The simultaneous increase in urine thiamine and its stable excretion in faeces indicate an
improvement in its balance, which could be attributed to an increase in microbial synthesis and absorption of
endogenous thiamine in the rat colon by inulin and oligofructose. These observations confirm the beneficial
probiotic properties of inulin and oligofructose in the rat body.
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Prebiotyki, do których należąinulina i oligofrukto-
za, są składnikami żywno ści selektywnie stymuluj ą-
cymi wzrost i akĘwność specyficznychszczepow bak-
terii w jelitach. Szczególnie nasilony jest rozwój bak-
terii szczepow Lactobacillus i Bifidobacterium, kto-
rych obecność jest korzystna dla całego organizmu
z wielu względów. Hamują one rozwój drobnoustro-
jów patogennych, stymulują układ odpornościowy,
zmniejszająry zyko arterioskler ozy poprzęz obntżanie
syntezy triacylogliceroli i kwasów tłuszczowych
w wątrobie oraz obntżają ich koncentrację w surowi-
cy krwi. Obecnośó inuliny i oligofruktozy w diecie
zmniej sza ry zyko wy stęp owani a o ste op or o zy p opr zez
wzmaganie absorpcji wapnia w jelitach (I,2,5).

Nasilony rozwój bakterii jelitowych w obecności
fruktanów (inuliny i oligofnrktozy) związany jest bez-
pośrednio ze zwtększeniem w treści jelitowej ilości
tiaminy i innych witamin z grupy B, których produ-
centami s ą mikroor ganlzmy. I stniej ąc e b adania zalęż-
no ś c i p omi ędzy zaw arto ś c ią w di e c i e fermentowanych
przezbaLderie niestrawnych nieskrobiowych polisacha-
rydów a zawartością tiaminy w kale jednoznacznie
wskazująna dodatniąkorelację (3,4, 8). Otwarty na-

dal pozostaje problem, czy organizm jest w stanie wy-
korzystać tiaminę wytwarzanąw jelicie grubym. Me-
chanizmwchłaniania tiaminy w j elicie cienkim pozna-
ny jest dobrze (9), a ostatnie badania in vitro wskazu-
ią że kolonocyty rownież zdolne są do absorbowania
^tiaminy (I0). Zawartość tej witaminy w kale świad-
czyć może o stopniu jej produkcji w jelicie grubym,
natomiast określenie jej poziomu w moczu pozwoli
na dokonanie o ceny, czy tiamina wewnątrzustroj owa,
produkowan a przez drobnoustroj e, j est wykorzystywa-
naprzęz organizm.

Celem badahbyło określenie wpływu inuliny i oli-
gofruktozy na wydalanie tiaminy z moczęm i kałem
u szczurów, którym nie podawano ww. witaminy.

Materiał imetody
Do doświadczeniatrwĄa9,ego 15 dni (3 dni okres adap-

tacyjny,I2 dni- okres właściwy) uzyto 30 samców szczLl-
rów rasy Wistar o początkowej masie ciała l00 g + 10 g,

które podzielono na 6 grup, po 5 zwierząt: FF - grupa kon-
trolna otrzymljąca dietę nie zawierającąfruktanów, grupy
badane I-5, I-10 i 0-5, 0-10 - otrzymujące diety zawięra-
jące odpowiednio 5o%, 10% inuliny i 5Yo,I0oń oligofiukto-
zy. Przed przystąpieniem do doświadczenia l 5 szczlłów
(grupa wyjściowa) określono zawaftośó tiaminy w mocztI
i kale.*)Badania wykonane w ramach grantu uczelnianego SGGW nr 5041 00200l 1



W doświadczeniu wy-
korzystano jako podsta-
\Mo\Mą dietę kontrolną
przygotowaną zgodnie
z zalęceniami AIN-93M
(7), w której substancję
balastową stanowi skrobia
zięmniaczana. w celu
przygotowania diet bada-
nych zastąpiono część
skrobipszennej 5%iI0%
dodatkiem inuliny (Raf-
tiline GR; Orafti) lub oli-
gofruktozy (Raftilose
P95; Orafti). Otrzymane
diety byĘ izokaloryczne
oraz wolne od tiaminy.

podczas doświadczenia
zwierzętom podawano
wodę i dietę ad libitum,
prowadzono kontrolę
przyrosfu masy ciała oraz
spozycia z uwzględnie-
niem niewyjadków. Kaz-
dego dnia zbierano mocz
ikał,przy czymłączono
je w porcje pochodzące
zjednego badanego pod-
okresu trwającego trzy dnl.

Zawartość tiaminy w zebranym materiale biologicznym
oznaczatlo zmodyfikowaną metodą fluorymetry czną (6)
z wykorzy staniem fotofl uorymetru produkcj i Kontron In-
struments z oprogramowaniem komputerowym SFM 25.

Do statystycznego opracowania wyników zastosowano:
odchylenie standardowe jako wskaznik rozrzufu uzyska-
nych wartości; jedno- i wieloczynnikową analizęwarian-
cji z testem NIR przy wykorzystaniu programu Statgraphics
plus.

Wyniki iomówienie

Na ilości tiaminy wydalanej z moczem wpływał
zarówno rodzaj podawanej diety (p < 0,05), jak i ba-
dany podokres (p < 0,05) (ab. 1).

W stosunku do grupy wyjściowej ilość tiaminy
w moczu zwierząt w badanych podokresach obniżyła
się w sposób istotny statystycznie, ntezależnie od ro-
dzaju, podawanej dtety, szczególnie w drugim bada-
nym podokresie.

Inulina i oligofruktoza, bez względu na ich ilość
w diecie, spowodowały zwiększone, istotne statystycz-
nie, wydalanie tiaminy z molzęm w porównaniu z W-
pą kontrolną (tab. 1). Ustalono, że w czasie trwania
doświadczenia, w warunkach braku tiaminy pokarmo-
wej, nastąp tł początkowy spadek j ej wydalan ia z mo-
czem (2. podokres), zaś w kolejnych dwu podokre-
sach - systematyczny wzrost U wszystktch zwierząt
karmionych dietąz prebioĘkami ilości tiaminy w mo-
czu z ostatniego podokresu zbltżone były do tych
z podokfesu pierwszego i istotnie statystyczntę przę-
wyższały analogiczne wartości z grupy kontrolnej.

Objaśnienia: a, b, c - doĘcząwartości w kolumnach ozt7ac.zor'ęróżnymi literami różniąsię istotnie
przy p < 0,05; (a), (b), (c), (d) dotycząwarlości w wierszach- oznaczone róznymi literami róźnią się
istotnieprzyp < 0,05

Tab.2. Wydalanie tiaminy z kałem w badanych podokresach (pgldzieńlszczura)

Moze to świadczyć o tym, żepo I0 dniachpodawania
prebio§ków przry braku tiaminy pokarmowej jej pro-
dukcj1 ptzęz mikroflorę jelitową staje się istotna dla
organzmu sZcZILra.

W warunkach braku tiaminy pokarmowej jej wyda-
lanie zkałęm we wszystkich grupach badanych zrnniej-
szyło się w sposób statystycznie istotny w porówna-
niu do wartości wyjściowej (tab.2). Wszystkie bada-
ne grupy mv ier ząt char aktery zował sp adek wydalani a
tiaminy w pierwszym badanym podokresie, następnie
systematyc zny wzrost do podokresu trzeciego. W ostat-
nim, czsv aĘmpodokresie nasĘliło statystycznie istot-
ne obnizenie ilości tiaminy w kale, osiągając u zwie-
rząt karmionych dietami z prebiotykami najniższe
wartości w czasie całego doświadczenia. W przypad-
ku wydalania tiamtny zkałem statystycznie istotnąrolę
odgrywał badany podokre s (p < 0,05 ), natomiast wpĘw

Tab. 3. Suma tiaminy wydalonej z organizmu w całym okre-
sie doświadczalnym (pg)

Objaśnienie: a, b dotycząśrednich w kolumnach oznaczollę
róznymi literami róznią się istotnie przy p ś 0,05

Tab. 1. Wydalanie tiaminy zmoczem w badanych podokresach (1tgldzieńlszczrura)
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Objaśnienia: jak w tab. 1.

3,75 t 0,30a

17,39 t 6,62b

18,47 t 4,88b

'l9,82 ł 2,3Ąb

19.08 t 3,63b

28,54 t 5,59a

30,65 t 3,60a

28,78 t 4,66a
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48,03 t 8,11b

47,26 t 6,51b

52,18 t 6,21b

49,73 t 6,79b



rodzaju podawanej dieĘ uwidaczniał się w poszcze-
gólnych badanych podokresach (tab. 2).

7 w ier zęta karmi one di etami zaw ier aj ącymi inul i -
nę i oligofruktozę,niezależnie odich ilości, wydaliĘ
z organizmu w trakcie całego doświadczenia istotni-e
więcej (p : 0,0013) tiaminy niż zwierzęta grupy kon-
trolnej (tab. 3). Prebiotyki przyczynlĘ się-do-5-krot-
nie większego wydalania tiamĘ z moczęm,co w od-
niesieniu do grupy kontrolnej było różnicą statystycz-
nie istotną G) < 0,05), natomiast nie miaĘ wpł|ń na
ilość tiaminy wydalanej zkŃem. Zwierzętagrupy kon-
trolnej wydaliĘ z organizmu mniej tiaminy i aż70%
tej ilości znalazło sięwkale.

Na p o dstawie wyników doty czący ch wydalania tia-
miny w poszczególnych podokresach badanych moż-
na stwi erdz ić, że u zw ier ząt otr zymuj ącyc h dietę z pr e -
biotykami, spadkowi wydalania liaminy z kałęm
w czw artym p odokre s ie b adanym tow aruy szył j edno -
czę sny w zro st wydalani a tej witam iny z mo c zem. Moze
to wskazyw ać na mv iększ eni e, szcze góInie w t5łn okre -
sie, absorpcji do organizmu szczuń tiamin} wytwa-
rzanej w jelicie grubym.

I1ość tiaminy wydalonej z organizmu w trakcie ca-
łego doświadczenta oraz proporcje pomiędzy jej iloś-
ciami w moczu i kale świadczą o korzystn}ńrvpĘ-
wie badarrych prebiotyków na zwiększeni e wl,twiria-
nia tiaminy przęz mikroflorę jelitową orazl7amożIi-
wość jej absorpcji przez organizm szczllra.
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