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Aluminium - its ecological tole and toxiciĘ fot animals

Summary

Aluminium is one of the most frequent elements appearing in the biosphere. In neutral reactions it forms
relatively stable bindings, and is not
food chains. A decrease in the envi
pounds, which resu|ts in its increase
about the extermination of entire groups of water organisms, including fishes - espectally salmon. Birds react
to the increased aluminium level by disturbances in their calc*um and phosphorus economy. The toxic,influ'
ence of aluminium is manifested by changes in many internal organ§. Human interference has moant that this
element has changed from being a natura| one to being toxic. Thereforeo the present opinion about alUminium
as being non-toxic shou|d be modified and more attention should be paid to its ahsorption by the natural
environment;

Ke5łvords: aluminium, toxicity for animals.

Do niedawna glin nie budził większego zaintereso-
wania toksykolo gii środowiskowej, cho ciaż nal ezy do
glupy najpopularniejszych pierwiastków skorupy
ziemskiej, stanowiąc element struktury większości skał
i minerałów pierwotnych oraz wtórnych. Dopiero ba-
dania nad wpływem kwaśnych opadow na chemizm
wód wykazały, że zakwaszeniu towarzyszy wzrost
koncentracji glinu w środowisku wodnym, a duze stę-
zenie jonów tego metalu wywiera niekorzystny wpływ
na hydroflorę i hydrofaunę. Rownieżzakwaszenie gleb
powoduje uruchomienie jonów glinu, co wiąze się z
wieloma niekorzystnymi zmianami w środowisku.

Zarowno sam metal, jak i jego sole są szeroko sto-
sowane w życiu codziennym człowieka. Używane są
alumini ow e nac zynia kuchenne, ap ar alnlr a, r ożne go
rodząu opakowania. Sole glinowe wykorzystuje się
jako dodatki do żywności, Wiele związkow glinu sto-
suje się tęż w lecznictwie, a także do produkcji ko-
smetyków. Stosowanie siarczanu glinu w celu oczysz-
czanta wody pitnej z organicznych składników zmęt-
niających, a takżę suplementacja soli glinu jako do-
datków do żywnośc i i pasz (maj ących działanję spulch-
niające, stabilizujące pH, zapobiegające zbryIaniu) oraz
szerokie używanie aluminiowy ch naczyi,stanowi po-
tencjalne źrodło zagrożenia glinem dla zwierząt go-
spodarskich . Takżę powszechne sto sowanie nasion soi
w żywieniu zwterząt stanowi dodatkowe źródło glinu
ze względu na wysoką zawartośc tego pierwiastka w

nasionach (I3-22 ppm) (37). Tak szerokie stosowanie
glinu oparto na przekonaniu, że jest to pierwiastek
całkowicie obojętny dla organizmu człowieka, zkto-
rego jest szybko wydalany wTaz z moczem.

Pierwsze dane o niekorzystnym oddziaływaniu gli-
nu na zdrowie ludzkie pojawiły się w światowym pi-
śmiennictwie około połowy lat 7O-tych. Ustalono wów-
czas, że przyczynąencefalopatii podializacyjnej u cho-

rychzniewydolnościąnerek jest glin obecny w płynie
użyłvanym do dializy, Obecnie kumulacji glinuw tkan-
kach mózgu przypisuje się wiele rożnych zabOrzęń
neurologicznych, w tym najbardziej znanąpostac de-
mencji - chorobę Alzheimera. Glin powodując zabu-
rzefiIa w gospodarce wapniowej i fosforowej, dopro-
wadza do uszkodzenia układu kostnego, którego naj-
b ar dzi ej ch araktery s ty czną c e chą j e st o ste om alacj a,

czylt t ozmtękczenie ko ści. Toksyczne działanie glinu
p owo duj e takze ni e dokrwi sto ś ć zw iązaną z zabur ze -
niami w biosyntezie hemu.

Zawailośó glinu w organizmach zwienęcych

Glin występuje w organizmach zwierzęcych w ilo-
ściach śladowych. Największe jego stęzenie przypada
na twarde tkanki organizmów morskich (70-4500
ppm). Tkanki miękkie zwierząt morskich akumulują
glin w ilościach 15-500 ppm, W organlzmach ssaków
lądowych zawartość glinu mieści się najczęściej w
granicach od 0,5-30 ppm i nie podlega wyraźnej kon-



centracji z wyjątkiem pł:uc oraz sierści (14, 38). W or-
ganizmie zdrowego, dorosłego człowieka znajduje się
około 50- 1 5 0 mg glinu, z częgo 50oń przypada na układ
kostny, 25oń na płuca, ręszta zawarta jest w tkankach
miękkich (I2,21). Ilość glinu występująca w pfucach
wzrastaz wiekiem. Wiąże się to z osadzaniem stałych,
ni ero zpu s z czalny ch zw iązkow gl inu prz e do s taj ący ch
się do układu oddechowego. Poziom glinu w tkance
mózgowej wynosi średnio 0,5 ppmmasymózgu (0,25-
-0,75 ppm) i jest dwukrotnie wyższy w istocie szarej
niżbiałej (36). Stężenie glinu w mózgu rośnie zwie-
kiem od 0,2 ppm u niemowląt do 0,6-0,J ppm u ludzi
starych. W pozostaĘch tkankach miękkich stwierdza
się poziom glinu mniej szy niż 4 ppm suchej masy (28).

Wpływ glinu na organizmy wodne

Pi erw s z e doni e sieni a o toksyczn ym o ddziaływaniu
glinu na organizmy zwierzęce pojawiły się pod koniec
XIX wieku.ZostaŁy one jednak zbagatelizowane i do-
piero w latach 50-tych naszego stulecia, gdy w jezio-
rach południowej Skandynawii gwałtownie zmniejszy -

ła się llczba ryb, powiązano to ze zwtększonym, na
skutek zakulaszenia środowiska, stężeniem glinu. Pod-
jęto zakrojone na dużą skalę badania nad toksycz-
nym oddziaływaniem tego pierwiastka na organizmy
wodne.

Wzro st konc entracj i glinu w zakw aszonych wo dach
jest przyczyną zmniej szęnla się liczebności bezkrę-
gowców. Gatunki odznaczające się dużą zawarlością
związków mineralnych, takie jak ślimaki, małże i sko-
rupiaki należądo szczególnie wrażliwych, Wiąże się
to z zastęp owani em kati onów w apnta pT zez gltn w c i e l e
bezkręgowcóq np. u widelnic (19).

Dość dobrzę znane sątoksyczne efekty glinu w sto-
sunku do ryb. Jak już wspomniano, zwiększony po-
ziom tego pierwiastka w środowisku jest przyczyną
zmniejszenia liczebności wielu gatunków. Dotyczy to
kilku gatunków ryb łososiowaĘch, takich jak pstrąg
tęczowy (Salmo gairdneri), pstrąg brązowy (Salmo
trutta), pstrąg jeziorowy (Salvelinus namaycush),
p strąg zielono gr zblety (O n c o rhy n c hu s c l ar ki s t o m i a s ),
atakże innych jak okoń, ciernik, karp, sum (39). Naj-
bardziej wrażIiwy na glin jest łosoś, najmniej pstrąg
strumieniowy. Podatność na toksycznę działanie gli-
nu zależy również od gatunku ryb. Przykładowo, ga-
tunki ryb łososiowatych reagują zgodnie z ptzedsta-
wionym szeregiem (32).

Oncorhynchus mykiss = Salmo salar - Salmo
trutta * salvelinus fontinalis

Ogólnie biorąc wrażliwość na toksyczne dziaŁanie
glinu wzrastawraz z wiekiem ryb. Wykazano, że na-
rybek łososia atlantyckiego jest bardziej podatny niż
młodsze od niego o dwa tygodnie larwy. Dwuletnie
ryby tego gatunku giną w ciągu 48 godzin w wodzie
zawierającej 17,2 mmol/l monomerycznego glinu,
podczas gdy wśród jednorocznych notuje się 100%
śmiertelności dopiero po 64 godzinach przebywanta
w takich samych warunkach skażenia (11, 31).

Głównądrogąwnikania glinu do organizmu ryb są
skrzela. Są one zarazęm organem najbardziej narażo-
nym na toksyczne oddziaływanie tego pierwiastka,
bowiem kumulują go w znacznych ilościach. Novr-
gren i wsp. (29) stwierdzili, że stężenie glinu w skrze-
lach brązowych pstrągów, hodowanych w zakwaszo-
nych wodach o podwyższonym stęzeniu Al, wynosiły
3,3 mmol/kg w porównaniu z około 0,0] 4 mmol/kg w
skrzelach ryb tego gatunku żyjących w wodach nie
zawierĄących glinu. Stężenie glinu w skrzelach jest
dziesięciokrotnie, a niekiedy nawet stukrotnie, więk-
szę niż w innych tkankach, a jego zawartośc w po-
szczegolnych częściach ciała ryby kształtuje się na-
stępująco (4):

skrzela --> naruądy wewnętrzne - inne tkanki.
Za najbardziej toksyczne dla ryb uznano kationy

Al(OH)-' i AI(OH),-. Z jednej strony bardzo łatwo
przentkają one przĆz błonę komórkową obniżĄąc
aktywnośc wielu ważnych enzymów, z drugiej łatwo
polimeryzująi osadzając się na skrzęlach blokująpro-
ces wymiany jonowej i oddychanie. Brak wymiany
jonowej w skrzelach powoduje spadek poziomu NaCl
we krwi i zwlązane ztymzabutzenia osmotycznę oTaz
obniżenie aktywności enzymów - Na-K-ATP-azy i
anhydrazy węglanowej. Jest to prawdopodobnie głów-
ny mechanizm odpowiedzialny za śnięcie rybprzy ni-
skim pH (4,0-4,5) i dużym stężeniu glinu. Przy wyso-
kim pH (powyżej 6,0) i dużych stężeniach glinu nie
notuje się zaburzeń jonowych, a śnięcie ryb powodo-
wane jest głównie wytwarzaniem duzej ilości śluzu
na skrzelach. Poniewa ż najwy ższą toksyczno ś ć glinu
dla ryb stwierdzono w wodzie o pH od 5,0 do 5,5 przy-
puszcza się, ze w tym przedziale kwasowości działają
j ednocześni e obydwa wspomniane mechaniz my (27 ).
Przedstawione powyzej dane wskazujążepH jest waż-
nym czynnikiem modyfikuj ącym toksyczno śó glinu.

Innym, równie istotnym czynnikiem jest stężenie
wapnia. Stwierdzono, że śmierlelnośó piskorza i pstrą-
ga potokowego zmniejsza się ze wzrostem stężenia
wapnia. Ochronna rola Ca polega, jak stęprzypttszcza,
na stabilizowaniu błon komórkowych, utrzymywaniu
integralności komórek i ich funkcjl oraz kontroli wy-
miany jonów i wody przeznabłonek sl<rzell(22).

Istnieje tez wiele nieorganicznych i organicznych
ligandów, które uczestnicząc w kompleksowaniu gli-
nu obniżająjego toksyczność. Naleządo nich fluorki,
tworzące kompleksy fluoroglinowe, mniej toksyczne
niż hydroksyglinowe. Istotne znaczęn:'ę ma kwas krze-
mowy, którego dodatek do wody niemal całkowicie
eliminuj e o strą toksyc zno ść r ozpuszczalne go, nie orga -
nicznego glinu poprz ez Blv orzęnie krzemianów hydrok-
syglinowych. Krzemiany te prawdopodobnie blokuj ą
wiązanie się kompleksów glinowych na powierzchni
skrzeli i ryby nie giną nawet przy wyjątkowo dużym
stęzeniu glinu. Również kompleksowanie glinu ligan-
dami organicznymt takimi jak kwas cy,trynowy i sub-
stancje humusowe znacznię ogranicza toksyczność
tego pierwiastka dla ryb (17).



Wpływ glinu na organizmy lądowe

Płazy
O ile toksyczny wpływ glinu na ryby został dość

dobrze poznal7y, o tyle wpływ tego pierwiastka na pła-
zy nle był w zasadzie przedmiotem zainteresowania
badaczy. Stwierdzono jedynie, że u żab żyjących nad
brz e gami zakw aszonych j ez i or zabur zeniu ul e g aj ą pro -

cesy rozmnażanta(16).
Ptaki
Znacznie więcej uwagi poświęcono toksycznemu

oddziaływaniu glinu na ptaki, Do organizmu ptaków
glin trafia wlaz zpokarmem. Jego toksyczność w du-
zym stopniu zależy od zawartości wapnia i fosforu w
pokarmie. Przy dużej zawaftości Ca i P toksyczność
glinu jest o wiele mniejsza niżw warunkach niedobo-
ru wymienionych pier-wiastków. Stwierdz ono, że przy
niskiej zawartości fosforu glin obecny w pokarmie w
stężeniu do 0,1% upośledza wzrost piskląt krzyżowkt
Anas plaĘrhynchos (18). Wykazano, że jeżeli stosu-
nek fosforu do glinu w pokarmie jest mniejszy niż ż,
poziom fosforanów jest tak niski, że zakłóca prawi-
dłowy metabolizm wapnia i fosforu. Dzieje się to na
skutek wlązania się glinu w jelicie z fosforanami obec-
nymi w pokarmie i tworzenia nierozpuszczalnego flos-

foranu glinu, co obniża poziom przyswajania fosfora-
nów.

Wapń potrzebny do uformowania skorupy jaja jest
magazynowany w szkielecie, głównie w kościach dłu-
gich. Przed rozpoczęciem składania jajnaskutek zrnian
hormonalnych w jelicie zwiększa się wydzielanie bia-
łekwtĘących wapń. Umożliwia to zwiększenie efek-
tywności absorpcji i tempa przemian tego pierwiast-
ka. Jeżeli j ednak pokarm zawięra mało wapn ia z btał-
kami w jelicie wiĘe się glin i jest wbudow}nvany w
szkielet (19).

Samice muchołówki żaŁobnej - Muscicapa hypo-
leuca gnteżdżące się wzdłuz brzegów zakwaszonych
jezior składają jaja ze skorupami o szorstkiej po-
wierzchni i nadmiernej porowatości. Takie same zmia-
ny stwierdzono w przypadku podrożniczka Luscinia
svecica, potrzosa Emberisa schoeniclus i piecuszka
Phylloscopus trochilus. Wykazano, że kości samic
składających jaja z lszkodzonymi skorupami zawie-
rają więcej glinu niż kościec samic znoszących nor-
rrralne j aj a. P r zy czyną odnotowanych zmian j e st praw-
dopodobnie zarówno toksyczny wpływ glinu jak i nie-
dobór wapnia (30).

Zawartośc glinu w tkankach poszczegolnych gatun-
ków ptaków jest zróżnicowana co, jak można przy-
puszczać, zw iązane j e st z akumulacj ą metal u p oprzez
poszczegolne szczeble łańcucha pokarmowego. Wy-
daje się, że gatunki żywiące się bezkręgowcami gro-
madząmniej s ze ilo śc i glinu niż gatunki rybożerne ( 1 9).

Wysoka kumulacja glinu w kościach oraz jego
wpływ na gospodarkę wapniową i fosforanową może
prowadztó do zmian struktury mineralnej kości. Ba-
dania przeprowadzonę na kurczętach brojlerach rasy
Hybro wykazały, że glin w istotny sposób obniżapa-

rametry wytrzymałościowe kości długich. Zarówno
kośc udowa jak i ramieniowa ptaków intoksykowa-
ny ch g1 inem w ykazy w ały sp adek w ar1 o ś c i analizow a-
nych cech ftzycznych. a mianowicie siły łamiącej
sztywności i sprężystości. Obnizeniu ulegĘ tęż war-
tości parametrów geometrycznych kości. Wyniki tych
badań dowodzą że gltnnawet w dawkach subtoksycz-
nych wpływa niekorzystnie na wartości parametrów
ftzy c zny ch i g e o metry czny ch ko ś c i końc zy n kur cząt
brojlerów (3).

Ssaki
Najlepiej poznano toksyczność glinu w stosunku do

ssaków, a eksperymenty prowadzonę na tej grupie
zwierząt pozwoliły wyjaśnic jego dziaŁanie na wiele
procesów zachodzących w organtzmte.

Glin, w porównaniu z innymi metalami, wykantje
niewielkątoksycznośó w stosunku do ssaków (tab. 1).

Tab. 1. Toksyczność niektórych metali (28, 33, 37)

Mimo niewielkiej toksyczności ostrej dziaŁanie gli-
nu na organlzm, zwłaszcza przy dŁugotrwałym nara-
żentu, pr ow adzl do wi e lu zabur zeń, mi ę dzy innymi w e

krwi, układzie pokarmowym i kostnym.
Glin powoduj e zmlany parametrów czerwonokrwin-

kowych przejawtające się zmniejszeniem ltczby ery-
trocytów, poziomu hemoglobiny i warlości hemato-
krytowej oT az w zr ostem zaw arto ści retikulocytów ( 1,

8, 9, 25, 26, 40, 42), Odnotowane zmtany wskazują
że gllnzablrza proces erytropoezy.

Jedną z przyczyn nieprawidłowego przebiegu tego
plocesu możebyó wpływ glinu na dojrzewanie krwi-
nek czerwonych, co sugerują Mladenovic (23) oraz
Zamani wsp. (40) na podstawie badaiprzeprowadzo-
nych in vitro.Innymmechanizmem zmian w układzie
czerwonokrwinkowym pod wpływem glinu są zabu-
rzefltaw procesie biosyntezy hemu. Wykazano, żę za-
równo chlorekjak tazotanglinuw dawkach 10-20 pM
hamują włączanie 59Fe do hemu w szpiku kostnym
szczurów (40). Glin wp§rva także na aktywność en-
zymow biorących udział w bio s yntezie hemu (4 1 ). Je go
dziaŁante ptzejawta się głównie w odniesieniu do de-
hydratazy kwasu delta-amino-lewulinowego (ALA-D),
enzymukatallzującegokondensacjędwóchcząsteczek



kwa su delta- amino - 1 e wulino we go w cząsteczkę p orfo -

nych hemodializom (5). Równieżu szczurów sole gli-
nu zl7acząc o obniżaj ą akĘwno ś ć te go enzymu (6, 7, 24 -

erytrocytach krwi obwodowej. Rozpad erytrocytów
możebyćtakże efektem nadtlenkowych zmian w bło-
ni e komórkowej krwinek, wywoła ny ch działani em j o -

nów Al ' (13). Pośrednią przyczynąhemolitycznego
działanta glinu może być powstawanie wolnych rod-
ników, które wzm agająproces peroksydacj i lipidow,
a to z kolei prowadzi do wzrostu poziomu aldehydu
dimalonowego (MDA) we krwi. Związek ten powo-
duje agregację białek plazmalemmy erytrocytów, jej
usŻtywnienie i obniżenie zdolności do odkształcania
się. Gdy zmlany w błonie osiągają określony poziom
dochodzi do hemolizy (40).

Intoksykacj a glinem powoduj e szęr ęg zmianw ukła-
dzie białokrwinkowym zwterząt. Notuje się leukocy-

oraz limfopenią.
wysokie powino-
iwe na toksyczne

L-askorbinowego, niezbędnego do prawidłowego prze-

su L-askorbinowego ( i 5).
I stniej ą dane dotycz ąc e inhib icyj ne go dzlaŁanta j o -

wielu
biorąc
regu k

metabolicznych. IJ zwterzą| podobnie jak u roślin,
p o znano dw i e i z o formy te g o ęnzy mu,. nte za|eżną or az
za\eżnąod wapnia i kalmoduliny (CaM). AkĘwność
całkowita kinazy NAD+ ulega obniżeniu w miarę
przedŁażania ekspozycji na glin, a przetwanie intok-
Śykacji zwiększajej aktywnośó do poziomu wańości

AD+ liny
nle Z ara-
. Tak wo-

je toksycznę dzlałanięjedynie w stosunku do kinazy
NAD+ nieza|eżnej od wapnia i kalmoduliny.

jak aminokwasy, kwasy tŁuszczowę, cukry i składniki
mineralne. Badania nad wpływem przewlekłego do-

komórki jest procesem złożonym i odbywa się przy
udziale zarówno transportu aktywnego jak i biernego.
Za tr ansp ot| aktywny odp owi e dzi alne s ą liczne syste -

od wieku zwierzęcia. Wykazano, że zarowno dla me-
tioniny j rośnie on przęz pierwsze 6

tygodni następnie ulega spadkowi.
Zmiany obnie spowodowane rozwo-

j em zw ier ząt i o s iągan iem przez nie wieku r ozr o dczę -

go (34, 35).
Chociaż rola wątroby w metabolizmie glinu nie jest

w wątrobie, a w dalszej konsekwencji cholestazę, za-
burzenie funkcji mikrosomów wątrobowych, wląza-



ob serwuj e się zwyrodnienia wodniczkowe hepatocy-
tow oraz skupienia komórek wielojądrzastych. Bada-
nia w mikro skopie elektronowym wykazuj ą obecnośó
zŁogow elektronowo gęstego materiału w cytoplazmie
komórek Browicza - Kupffera, co pozwalaprzypusz-
czać, że glin kumuluje się w wątrobie głównie w tych
komórkach (10),

Badania nad wpływem glinu na aktywność proteaz
lizosomalnych wątroby myszy prowadzili Banasik i
wsp, (2). Po 7 dniach podawania glinu stwierdzono w
elektronogramach wątroby znamienne obrzmienie
mitochondriów, zanik ziaren glikogenu oraz pojawie-
nie się licznych wakuoli autofagowych. Jednocześnie
stwierdzono obniżenie aktywności katepsyn B i L. Po
14 dniach do najbardztej znamtennych zjawisk nale-
żaĘ - rozplem i obrzmienie gładkiej siateczki śród-
pl azmaty c zn ej, wzro st lic zby p ero k s y s o m ów or az na-
sileni e proc e sów auto fagowy ch. Zauw ażono p onadto
spadek aktywności katepsyny B tL orazw mniejszym
stopniu katepsyny D. Obniżenie się aktywności katep-
syn tiolowych wiąże się zapewne z dlżym wzrostem
liczby peroksysomów, a tym samym z nasileniem pro-
cesów oksydacyjnych, utleniających grupy - SH w
centrum aktywności katepsyn B i L (2).

Reasumując można stwierdzić, ze nadmierna mo-
bllizac1 a g1 inu w śro do w i sku, b ę dąc a r ęzultatęm dzia-
łanczłowteka, może prowadzić nie tylko do degrada-
cji środowiska przyrodnlczego, ale również wpływać
toksycznie na zwrcrzęta i człowieka. Pierwiastek ten
uważany do niedawna za obojętny dla organizmów
żyw y ch uznać nal eży za now ątruc i zn ę ś ro do w i s ko wą.
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VAN wERvEN T., PIENS K., vAN DEN BROEK
J., HEYNEMAN R., NOORDHUIZEN-STASSEN
E.N., SCHUKKEN Y. H., BRAND A.: Pomiar me-
tod ą cytometrii przepływowej aktywności fosfata-
zy zasadowej w neutrofilach przed oraznapocząt-
ku i zapalenia gruczołu mlekowego u krów indu-
kowanego przy vżyciu Escherichia coli. (Flow cy-
tometric measurement of neutrophil alkaline pho-
sphata§e before and during initiation of an indu-
ced, Escherichia coli mastitis in cattle). Vet. Immu-
nol. Immunopathol. 62,235-244, 1998 (3)

Określono metodą cytometrii przepĘwowej aktywnośó fostatazy zasadowej

w neutrofilach l2 krów z doświadczalnym zapaleniem gruczołu mlekowego

wylvołanyrn iniekcją do gruczofu mlekowego pomiędzy 4-6 tygodniem po wy-

cieleniu hodowli Escherichia coli. Dawka zakaźna wynosiła około l03 jtk ,E

c oI i (): I 57 w 20 nl apyrogennego roztworu płynu fi zj ologicznego Odsetek neu-

trofilów z aktywnością fosfatazy zasadowej przed zakażentem wynosił 64,0-

-84,4oń, przy czym ta aktywnośó nie była intensywna W następstwie zakażenia

odsetek neutrofilów z aktlrvnością losfatazy zasadowej obniżył się 1 dnia po

zakażeliu (52,4%), a następnie znamiennie wzrósł 3 dnia po zakażeniu (89%).

Aktyłvność fosfatazy zasadowej istotnie wzrosła 2 i 3 dnia po zakażeniu. Ten

wzrost był skorelowany z intensywnością procesu chorobowego. 
G.


