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Summary

The GC-MS method was applied to determine residues of growth hormorres in muscle tissue. Following the
analysis of the results of the method it was found out that on|y 4żań of internal standard added to the sample
remained in the silisnised extract. The low recovery of the substances analysed might have led to a wrong
conclusion regarding the ałrsence of anabolic hormones in rneat. No residues were found with the GC-MS
method in samples of muscle tissue of turkey, chicken, cattle and swine collected in the Olsztyn region.
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W produkcj i zwievęcej trwają obecnie nieustanne
poszukiwania różnego rodzaju środkow przyspiesza-
jących proces wzrostu i opasu zwterząt czylttakzwa-
nych stymulator,ów wzrostu (9, l3). Zainteresowanie
związkalni hormonalnymi stosowanymi jako stymu-
latory wzrostu sięga 1939 r., kiedy zaobserwowano
zwiększoną zawaftość tłlszczu w wątrobie, płucach i
mięśniach jako wynik pozajelitowego zastosowania
benzoesanu estradiolu w drobiu (1 1). Wyniki pozniej-
szych badań dały podstawę do zastosowania w pro-
duk cj i zw ter ząt r ze źny ch r o żny ch p rep arat ó w h o nn o -

nalnych o działanil anabolicznym, które juz w latach
5O-tych i 60-tych stosowano na szerokąskalę w wielu
krajach świata. Najbardziej znanymi były stilbeny
syntetyczne hormony o właściwościach estrogennych,
cechuj ące się wysoką aktywnością anabol i czną wśród
nich diethylostilbestrol (DES) i hexestrol. W 70-tych
latach doświadczalnie potwierdzono rakotwórcz ę dzia-
łanie DES i innych hormonów, kiedy wykryto rak po-
chwy i szyjki macicy l dziewczynek, hipogonadyzm
jądrowy u chłopców oraz rak macicy u kobiet leczo-
nych DES- efil przęz kilka lat (2). Po stwierdzeniu kan-
cerogennych właściwości stilbenów (1a) główne zna-
czenie jako anaboliki znalazŁy hormony naturalne, ta-
kie jak estradiol 17B, testosteron, ich syntetyczne po-
chodne oraz ksenobiotyczne substancje anaboliczne,
np. octan trenbolonu, medroxyprogesteron i roślinny
e stro gen zęr anol. D o świ adc z enia pr zeptowadz one na
zw l,er zętach w ykazały działanie rako tw órc z e ró wn i e z
i tych związkow. Dane literaturowe opisujące przed-
wcześnie rozwinięte seksualnie dziecjw Puer1o Rico i

we Włoszech sącytowane na dowód zagrożentazdro-
wia przez stosowanie anabolicznych substancji hor-
monalnych (DE,S, Zeranol') u zwierząt hodowlanych
(11). Te niepokojące obserwacje spowodowały zakaz
sto sowania anab ol i czn y ch zw iązków hormonalnych
najpierw w USA, a od 1988 r. w krajach EWG. Od 1

stycznia l989 r" zabronione jest równiez stosowanie
naturalnych hormonów jako stymulatorów wzrostu
zwietząt. Wydanie tych zakazów stało się przyczyną
do poszukiwania przez hodowców innych związkow
chemicznych, które mogą spełnić tę funkcję. Do pre-
paratów tego typu należąmiędzy innymi antyhormo-
ny zwane takze tyreostatykami. Substancje te blokują
synte zę h otmonów tar czy c owych (tyroksyny, trójj odo -

tyronin y) u zw ier ząt, c o sp rzyj a proc e s om tuczu. P rzy -
rost masy ciała jest wynikiem zatrzymania wody w
tkankach podskórnych, tkance mięśniowej i przewo-
dzie pokarmowym. W Europie Zachodniej w latach
8O-tych stosowano zpasząw intensywnym tuczu zwie-
rząt takie związkt tyreostatyczne jak tiouracyl, mety-
lotiouracyl, propylotiouracyl, fenylotiouracyl i topa-
zol. Z upłlłvem czasu wykazano jednak szkodliwość
tychzwlązków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Preparaty
te powoduj ązaburzenia akcji serca, dusznośc a nawet
bezdech, przerost grrrczołu tarczycowego i powstanie
wola (2).

Znacznte większe w skutkach zagrożenl,e dla zdro-
wia ludzi niosą stosowane w wielu krajach zachod-
nich preparuty należące do grupy tzw. B-agonistow
adrenergicznych, z ktorych najbardziej popularne to
clenbuterol i cimaterol. Preparaty te zwiększaj ąprzy-



rosty wagowe i popfawiają umięśnienie zwierząt, re-
dukując jednocześnie przyrost tkanki tłuszczowej. W
1990 r. wystąpiły zatructaclenbuterolem w Hiszpanii,
gdzie zachorowało 125 osób oraz wę Francji, gdzie
zachorowały 22 osoby. Objawami choroby były: przy-
spieszona akcja serca, nudności, bóle głowy, drżenie
mi ę śni, gor ączka i uczuc ie zimna. P r zy czyną zatruc ia
była konsumpcja wątroby wołowej zawierającej od
160-500 pg clenbuterolu w kg. Przeprowadzone śledz-
two wykaz aŁo, że zw ter zętom p o dano toksyc zne daw-
ki leku, a po pojawieniu się objawów zatructa zwie-
rzęta poddano ubojowi (10, 11).

Dyrektywy EWG zabr aniaj ą sto s owania stymul ato -
rów wzrostu, jednak wiele krajów członkowskich zę-
zwoliło na ich stosowanie zewzględuna korzyści eko-
nomiczne (4). Według raportu z 1992 r. w Wielkiej
Brytanii ustalono maksymalny p oziom p o zo stało ś ci dl a
clenbuterolu w wysokości 0,5 pglkg (8). Pozostałości
clenbuterolu sąwykrywane w moczu i żółciprzez ok,
5 dn i p o zapr ze staniu p o daw an ia zw iązkll, w w ątro b i e
do 56 dni, a w siatkówce oka do 140 dni. W siatkówce
stwierdzono również znaczl7lę wyższe stężenie tego
zwtązku,niżw pozostałych tkankach. Elliot i wsp. (5)
zalecająstosowanie siatkówki oka jako materiału do
kontroli niedozwolo ny ch zwtązków stosowanych w
ho dowl i zw ier ząt r zeźny ch.

W latach 9O-tych przemysł farmaceutyczny roz-
p o cz$ wytw ar zani e zup ełnie nowych zwi ązków p o d-
wy ższaj ących e fektywno ś ć pro dukcji zw ier zę c ej . N a-
leżą do nich: hormon wzrostu (GH), somatotropina
(ST) i zwtązki sĘmulujące receptor adrenergicznyB 2.

Obecnie opracowano na skalę przemysłową wytwa-
rzanle aktywnych somatotropin dla poszczególnych
gatunków zwierząt: dla bydła (b ST), świń (p ST), owiec
(oST), drobiu (cST), ryb łososiowatych (sST). Opra-
cowano równiez syntezę ludzkiego GH (hST) oraz
p o dw z gór zow e go c zy nntka uw al n i aj ąc e go lu dzki ho r-
mon wzrostu (hGRF). Wytwarzane sąrówniez: soma-
tomedyna - insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF)

sub stancj a p o średni c ząc a w działantu s omatotrop i-
ny na tkanki oraz somatostatyna (SRIF), która hamuje
wytwarzanie i uwalnianie somatotropiny z przednte-
go płata przysadki (1, 9). Wysoka specyficznośc hor-
monów wzrostu odnosząca się tylko do danego gatun-
ku zwierząt, duża wrażliwość na wysokątemp. (goto-
wanie) i słabe wchłanianie się w przewodzie pokar-
mowym powodują że jest to jeszcze jedna propozy-
cja stymulacji wzrostu, która możew przyszłościzna-
Ięźc szerokie zastosowanie. Badania nad tym zagad-
nieniem prowadzone są również w Polsce na dro-
biu (6).

W Hong Kongu przez 10 lat prowadzono wiele ba-
dań nad pozostałościami hormonów wzrostowych w
żywności pochodzenia zwierzęcego (7). Corocznie
poddano analtzię 900 prob, w których w 1991 r. było
3,4oń prob z pozostałościami horrnonów wzrostowych.
Najczęściej występującym horrnonem był hexestrol i
oznaczano go przede wszystkim w drobiu. Te i inne

dane wskazlją że mimo prawnych zakazow anabo-
Iicznę substancje hormonalne są stosowane nielegal-
nie w hodowli zwietząt rzeźnych, dlatego konieczna
jest kontrola pozostałości tych związków. W Polsce
od 1990 r. prowadzone sąw Zakładzie Higieny Żyw-
no ś ci Po ch o dzęnta Zw ierzęc e go P ań stwowe go Insty-
tutu Weterynaryjnego w Puławach oraz w Zakładach
Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku, Gdańsku, Po-
znaniu, Katowicach i Warszawie badania monitorin-
gowe pozostałości niektórych hotmonów anaboltcz-
nych i naturalnych w moczu, krwi i tkankach jadal-
nych zwi er ząt r zeżny ch. B adania te warunkuj ą eksport
mięsa z Polski do krajów UE i chroniąkonsumentów
przed niepożądanymi pozo stało ściami. Wyniki 6 -let-
nich badań wskazują że dotąd w Polsce pozostałości
hormonów anabolicznych nie stanowią problemu. W
tym okresie czasu stwierdzono jednak 5 przypadków
pr zekr o czenia dopusz czalne go p ozi omu te sto steronu
w surowicy bydlęcej, mimo iż polskie prawo rygory-
styc zni e zabr anta sto s owani a hormonów (I 2) . U zasad-
nia to potrzebę prowadzenia dalszych tego typu ba-
dań.

Celem badań była adaptacja metody oznaczania
wybranej grupy hormonów wzrostowych jako dodat-
ków paszowych oraz wykorzystanie nowo opfacowa-
nej metody do oznaczeń badanej grupy związków w
tkancę mięśni owej zw ter ząt r zeźny ch.

Materiał imetody
B adania pr zeprowadzono na prób ach tkanki mię śniowej

pochodzącej od czterech gatunków zwierząt: indyka, kur-
częcia,bydła, świni.

Zasada zastosowanej metody pole gałana zhomogenizo-
waniu prób z buforem octanowym, hydrolizie enzymatycz-
nej z zastosowaniem glukuronidazy, ekstrahowaniu meta-
nolem, odtłuszczeniu n-heksanem, następnie ekstrahowa-
niu eterem etylowym, odparowani:u, rozplszczeniu suchej
pozostałości w buforze octanowym 7 oczyszczęniu na ko-
lumienkach octadecylowych C 1 B. ()trzymany ekstrakt od-
parowano do sucha w strumienil ga^) obojętnego i silani-
zowano mieszaniną składającą się z 60 części acetonitrylu
i 40 części MSTFA zawieralącego 5%o TMS, następnie
oznaczano metodąGC MS. Oznaczenie pozostałości hor-
monów wzrostowych wykonywano stosuj ąc chromatograf
firmy Hewlett Packard 6890, detektor MSD, kolumna
kapilama RTX 1:30 m x 0,32 nrm, temp. detektora: 250"C,
temp. kolumny: l60-260'C, gradienytemp.: At: l0oC/min,
gaz nośny: hel 0,6 mlimin, dozownik: Splitless.

Wyniki i omówienie

Zastosowana procedura analityczna do badania po-
zostałości hormonów wzrostowych w tkankach mię-
śniowych zwierząt rueźny ch nie potwierdziła obecno-
ści badanych związków. War1o w tym miejscu omó-
wić trudności związane z analitykąbadanych związ-
ków. Każdy z etapow przygotowania niesie ze sobą

ryzyko częściowej utraty badanego związku co wy-
maga zastosowania standardu wewnętrznęgo. W re-
zultacie, w końcowym ekstrakcie badany związek
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Ryc. 1. Procentowy udzial standardu wewnętrznego traconego na poszczególnych
etapach allalizy

występuje w stężeniu bliskim granicy wykrywalności
metody lub poniżej.

Przedstawiona schematycznlę próbna anahza po-
zwala na określenie krytycznych punktów metody
oznaczania hormonów wzlostowych (ryc. 1 ).

Stwierdzono, iż z 0,1 Lrg standardu wewnętrznego
do dane go na po czątku analtzy p ozo stało w końcowym
etapie ekstrakcji jedynie 42oń.Największa 1Iość (4I%)
standardu przechodzlła do odrzucanejfazy wodnej na
drugim etapie ekstrakcji. Można podejrzewać, że tak
duże straty spowo dowały właś c iwo ś c i rozpus zcza|nt-
ka, którym był eter etylowy, Nalezy zwrócic również
uwagę nato,tż dichlorofen jest związkiem bardzo nie-
trwaĘm t zal ęca się sp orząd zanie j e go roztworu prze d
rozpoczęciem każdej kolejnej analizy. Podobnie nale-
ży postąpió podczas silanizowania próbek, poniewaz
uzyskane pochodne są nietrwałe i silanizowanie pró-
by powinno odbywać się bezpośrednio przed analtzą
chromato g raftczną. Wszystkie powy ższe czynniki
mo gą być przy czynąni e wykryc i a b adane go zw tązku
w próbie.

Do oznaczania hormonów anabolicznych w tkan-
kach zw ier ząt rueźny ch wybrano meto dę chromato gra-
fii gazowej z detekcjąmasową. Wybór ten Podykto-
wany był wysoką czułością metody oraz odpowiedni-
mi wymaganiami anality cznymi względem materiału
biologicznego.

podsumowanie

W wybranych próbach tkanki mięśniowej pochodzą-
c ej o d r ó żny ch gatunków zw ier ząt r zeźny ch ni e stwi er-
dzono pozostałości wybranej grupy hormonów ana-
bolicznych. Uzyskane wyniki nie pozwalająna ocenę

azy w Polsce stosuje się stymulatory
wzrostu w hodowli zwierząt. W celu
zwiększenia możliwości wykrycia
przypadków nielegalnego stosowa-
nia stymulatorów wzrostu należy
kontrolować materiał biologiczny
(krew, mocz) pobrany odrwterzątna
pewien czasprzedubojem. Od zwie-
rząt poddanych uboj owi należy ana-
ltzować te tkanki lub organy, które
gr omadzą najwy ższe stęż eni a b ada-
nych związków. Liczne przykłady
innych ksenobiotyków występują-
cych w żywności (np. DDT, którego
dziaŁanię kanc ero genne i e stro genne
zostało dowiedzione (3)) powinno
stymulować dalsze działante mają-
ce na celu wyeliminowan te przypad-
ków stosowania niedozwolonych
dodatków w tuczu zwierząt. Nie-
zbędne są również dalsze badania
nad doskonaleniem technik anali-
ty czny ch oznaczanla hormonów
wzrostowych w materiale biologicz-
nym.
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W testach zymograficznych przebadano próbki tkanki łącznej pobranej z
kopyt 6 koni z oclrwatern oraz od 8 zdrowych koni Celem badań było określenię

akiywacji lub indukcji me|aloproteinaz w macierzy tkanki łącznej kopyta. Ak-
tywnośó metaloproteinaz oznaczono metodą Tyagi i wsp (1993). Aktywność
tych enzymów w macierzy tkanki łącznej kopyta była znacznl,e wyższa u koni z
ochwatem Aktywność kolagenolityczna odpowiadała frakcjom o masję 92,72 i
66 kDa 
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