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cancer prophylaxis, gluten-free diet, fodder

Jako lekarze medycyny i weterynarii dbamy o zdro-
wie ludzi tzwlerząt.Nie zawsze zastanawtamy się nad
swoimi potrzebami zdrowotnymi. W ten sposób traci-
my niektóre możliwości oddzlaĘw ńprozdrowotnych.
Jedną z nich są produkty z szarłatu in. amarantusa
(Amaranthus cruentus), dopuszczone do obrofu zyw-
nościąw Polsce przez Głównego Inspektora Sanitar-
nego, Instytut Zywności i Zywtenla oraz Państwowy
ZakadHtgieny (ryc. 1). Produkty te to pieczyłvo z mąki
szarłattl, zaś przede wszystkim nasiona tej rośliny (1,
4, 6). Prowadząc pospieszny tryb życia szukamy bo-
wiemprodukfu gotowego do spozycia. Takim jestwła-
śnie preparat ekspandowany z nasion szarłatl prepa-
rowanych w formie poppingu, Drobne, lekkie, obojęt-
ne w smaku nasiona służąjako dodatek dosypywany
do mleka, jogrrrtóą kefirów, serów, lodów, rosołów
itp. Proponowana dawka to dwie - trzy łyżki stołowe
dziennie, Produkt ten j est paczkowany po 1 00 lub 1 5 0 g
do nabycia w sklepach ze zdrowążywnością w całej
Polsce. Po otwarciu opakowanie powinno być prze-
chowywane w lodówce, gdyż inaczej zmtenia smak,
chłonąc wilgoć. Poza nasionami mogąbyc przygoto-
wylvane do spożyciatakże liście szarłatu jako potra-
wa podobna w smaku do szpinaku.

W Polsce największe zasługi w zainteresowaniu się
tąrośliną i prowadzeniu prac dostosowujących szarłat
do warunków klima§cznych i glebowych wnieśli pro-
fesorowie Emil Nalbo rczyk zKatedry Fizj ologii Roślin
SGGW oraz Bogusław Szot z InsĘtutuAgrofizyki PAN

w Lublinie (II,I2,
15). WlatachI995l
96 uprawiano od-
mianę spożywczą
amarantusa zAme-
ryki Południowej,
Obecnie wyp arła ją
polska odmiana
Rawa, niewybred-
na glebowo, od-
pomana suszę, do-
stosowana do na-
szego klimatu, ła-
twa w uprawle
choć wymagająca
precyzyjnego zbio-
ru i szybkiego po
nim przetworzenia
według specyficz-
nej technologii.
Piękna to roślina,

wysoka do ok. I77 cm, o kwiatostanachzłożonychz
wiechetek banvy amarantowej lub żółtej (Rawa). Nic
więc dziwnego, że często odmianę ozdobną szarłabl
napotkać możnaw ogrodach.

Co zyskujemy stosując produkty zamarantusa? Bar-
dzo wiele, Argumentem aby po nie sięgać sądziałanta
prozdrowotne składników tej cennej rośliny (8). Jest
ich kilka, a mianowicie profilaktyka nowotworów jelit,

Ryc. 1. Amarąnthus cruentus



zNvalazanie zapaTó, zapoblegante miażdzycy, także ży-
wienie dzieci wymagających diety bezglutenowej (3, 5).

Jest to możliwe dzięki składnikom zawartym w na-
sionach szarłatu (2, 16), Według Szota (15) nasiona
gatltku Amaranthua cruentus zawrcrają białka I7 ,8%o,

tłlszczuJ ,8oń, włókna sufowego 4,9oń, azotu ogólne-
go 3,05oń, składników popielnych 3,3oń. Ten sam au-
tor przytacza tęż inny skład: białka I5,4oń, tŁuszczu
6,60^, błonnika 9,2oń. S ą to wahan ia zalężne prawdo -

podobnie od gatunku rośliny, atakżę warunków sezo-
nowych. Istotrre sądane jakościowe. Wśródbiałek szar-
łatu r epr ezentowane s ą c enne aminokwasy e gzo genne

Itzyna (od 4 do 6,40ń) oraz aminokwasy siarkowe
(cystyna, cysteina, metionina). Jest to skład bogatszy
niż w ziamach wielu zboż. J edyntę niższa niż w zb o -

żach jest zawartośc leucyny. Fi§n jest w nasionach
szarłatuĘle ile w nasionach roślin oleistych oraz dwu-
krotnie więcej w porównaniu z ziarnami zbóż (I5).
Szczególnie cenna jest obecność fosforanu inozytolu
w formie InsP6 (15). Składniki mineralne stanowią
3,3o/o, a magnęz, potas, wapń, fosfor, żelazo, sód wy-
stępują w ilościach większych niż w ziarnach zbóż.
Witaminy (C, A, E) obecne sąw ilościach porówny-
walnych (7).

S zarłat z awi era wi ę c ej składnik ów thszczowy ch niż
pszenica, jęczmień, żyto, owies i in, (tab. 1). Są to
szczegóInie cenne, nienasycone kwasy tłuszczowe, jak:.

linolowy (62%), oleinowy (20%), atakżę linolenowy
(I,P^), arachi dono wy (0,7 Yo), li gno c erynowy (0, 3 %).
Nasycone kwasy tłuszczowe reprezentuje kwas pal-
mitynowy (I3,4%).

Unikalną składową szatłatu j est skwale n, zaw arty
we frakcji zmydlającej się, której jest 8%. Wyjątko-
wośó ta wynika z jednej strony z rzadktego występo-
wania w przytodzie, zaś z drugtej strony z wszech-
stronnego zastosowania skwalenu we współczesnych
technologiach na użytek przemysłu kosmetycznego,
farmaceuty cznęgo (leki geriaĘ cznę, przęciwmiażdży -
cowe) i elektronicznego. Był on także wykorzystyłva-
ny do ochrony pamięciowych dysków komputerowych
w próżni kosmicznej. Dotychczas skwalen pozyski-
wano zwątrob wielorybów i rekinów. Tak więc szar-
łat wygrywa w tej konkurencji zgodnie z ochronąśro-
dowiska.

Kosmetyka i farmacja wykorzystuj ątakże skrobię
obecnąw nasionach szarłatllw postaci ziaręntak ma-
leńkich, że ok.90 razy mniejszych niz skrobia zięm-
niaka. Ich zasób to 45-65%o suchej masy amarantusa.
Te cechy skrobi sprawiają że interesują się nią inne
gałęzie przemysłu, np. produkcja opakowań, w tym
fo lii ule gaj ących bio de gradacj i, B ar dzo atrakcyj na j e st
perspektywa ograniczenia choć w części skutków an-
tropopresji i zaśmiecania środowiska przez człowie-
ka,

Nie sposób nie docenić dużej zawartości błonnika
r,v nasionach szarłatu. Jako nierozpuszczalna składo-
wa diety człowieka, zawierająca celulozę, hemicelu-
lozę, ligninę zwiększa masę stolca ułatwiając Iprzy-

Tab. 1. Porównanie wartości składników szarłatu z innymi
produktami (%) (wg 15)

spieszając pasaż jelitowy pokarmu dzięki wiązaniu
wody. Swoj e znaczęnle mająteż frakcj e r ozpuszczal-
ne błonnika szarłatu zawierające: glukozę, galaktozę,
mannozę, ksylozę, arabtnozę, kwas uronowy, ligniny.
Ta frakcja, fermentując, tworzy krótkołańcuchowe
kwasy tłuszczowe, a mianowicie mlekowy, masłowy,
octowy. Zmienlają one korzystnie pH jelit dziaŁając
regenerująco na często uszkodzoną błonę śluzowąje-
\ttprzez twarde masy kałowę.Poza tym błonnikroz-
puszczalny będący prebiotykiem fermentowany j e st
przęz probiotyki, ktorymi są bakterie kwasu mleko-
wego, pobudza motorykę przewodu pokarmowego
(13). Te zalety praktyczne błonnika szarłatu zostały
potwierdzonę ptzez obserwacje własne i pracowników
Kliniki Ob s erwacyj no -Zakaźnej AM w B iaĘmstoku.
Stosując szarłat w postaci poppingu uzyskano popra-
wę ilości i jakości wypróżnień u]50ń spośród 30 ob-
serwowanych.

Wpływ błonnika wydaje się być bardziej znaazący
niż mechantczne dztaŁanie na pasażjelitowy. Istnieją
dane świadczącę o roli błonnika w regulacji stężeń
L<rązącej insuliny. Insulinemia zwtększa ryzyko roz-
woj u chorób cyw llizacyj nych układu s erc owo -nac zy-
niowego. Według Ludwiga i wsp. (10) prewencja ry-
zyka ty ch chorób p opr zez di etę b o gatob łonnikow ą j e st
bardziej skuteczna niż spożywanie tłuszczów ntęna-
syconych.

Przytoczone dane świadczą o szerokich możliwo-
ściach stosowania szarłabl. Wykorzystanie prozdro-
wotne w diecie maznalzenie wkażdymwieku. U dzie-
c i do minuj ą zalety sz arłatl j ako prep aratu prak§c zni e

bezglutenowego w diecie choroby trzewnej (9). U do-
ros§ch to wpływ przeciwmiażdżycowy i przeciwno-
wotworowy. Osoby zdrowe, które przekroczyĘ 60 rok
życia po,dlegajązahamowaniu perystaltyki jelit i po-
wstaniu co lopatii w wpiku defi cytu enzymów trawien-
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nych. Zbyt długa obecność treści jelitowej umożliwia
działanię karcinogenow zawartych w pożywieniu np,
kons etwowanym, B ezr o zumne byłoby więc niedoc e -
nienie szarłatu w codziennej diecie. O skali tego pro-
blemu świadczą dane Wonga (I7), że zaparcle doty-
czy obecnie 10% populacji Stanów Zjednoczonych.

O bogactwie tej rośliny świadczątakże mozliwości
wykorzystanta jej w przemyśle kosmeĘcznym, farma-
ceutycznym, jako barwnika, a także paszy. Przemy-
sĘ: spoĘwczy,piekamiczy i cukierniczy powiorry lr.y-
kazac więcej zainteresowania w tym kierunku, gdyż
dodatek nasion szarłatu do zacierów żytnich sĘmulu-
je procesy fermentacji.

Warto podkreślić j eszcze jednącechę przemawtają-
cą za więks zym niż dotychczas zainteresowaniem się
tą bezcenną rośliną. Szarłat jest tak mało wybredny
glebowo, znoszący suszę i łatwy w uprawie, że wy-
muszenie popytem strŃtury zas iewów może łago dzic
skutki bezrobocia w rolnictwie.

Ponieważ jednak żaden produkt nie składa się lvy-
łącznie z zalet p owstaj e pytani e o składniki anty żyw ie -
niowe szarłatu. Liście szarłatu zawierająszczawiany i
azotany, zaś nasiona saponiny, polifenole, a także inhi-
bitory Ępsyny i chymoĘpsyny (14). Na szczęście są
to ilości tak śladowe , że aż nleznaczące, zaś technolo-
gia obróbki nasion zmniejsza jęszczę tę zawartość.
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BRADBURG J. M., YAVARI C.A., DARE C. M.:
Wykrycie Mycoplasma synoviae u klinicznie zdro-
wych bażantów. (Detection of Mycoplasma synoviae
in clinically normal pheasants). Vet, Rec, I48,72-
14,200I (3)

Mycoplałna synoviae wywołuje zapalenie kaletek maziowych i stawów u
kurcząt i indyków, choroby układu oddechowego o subklinicznym przebiegu,
zwłaszczal brojlerów M. synoviaewyizolowano'z tchawicy 7 klinicznie zdro-
wych bażantów hodowanych w gospodarstwie przylegającym do fermy kur-
cząt, w której występowały zakażęnia wywołane pTzez ten zarazek. Badaniem
mikrobiologicznym nie stwierdzono obecności M, synoviael 120 bażantów i

przepiórek z zablrzęniami układu oddechowego, Badanie testem PCR materia-
łu użytego do posiewów wykazało dodatkowo obecnośó M. synoviael jednego
zdrowego i jednego chorego bażanta. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość
występowania u baźantów nahrralnych zakażeń wyłvołanychprzez M. synovaie.

G.

PIETRA M., GUGLIELMINI C., FORINI M., CI-
NOTTI S.: AkĘwność mukoliĘcznainvitro rekom-
binanowanej dezoksyrybonukleazy człowieka w
stosunku do śluzu oskrzelowo-tchawicowego koni.
(In vitro mucolytic activity of recombinant human
deoxyribonuclease on equine tracheobronchial mu-
cu§). Vet, Rec. 147, 627-629,2000 (22)

Z\adano śluz od 11 koni w wieku 2-I5 lat t masie ciała od 450 do 500 kg.
Do gtupy A należało 5 koni, których wysięk tchawicowo-skrzelowy zawięrał
ponad 600ń neutrofilów zaś do grupy B należało 6 koni o zawartości w wysięku
tchawicowo-oskrzelowym poniżej 50oi neutrofilów Średnia lepkość śluzu i stę-

źenie DNA było znamiennie wyższe w grupie aniżeli w grupie B. Stężenie DNA
w preinkubowanych próbkach wynosiło 2,1 l/100 pl śluzu w grupie B 1,071100
pl śJuzu, a średnia lepkość wynosiła odpowiednio 0,035 mPa sek. oraz 0,019
mPa sek W grupie A występowała wyraźla zależność pomiędzy poziomem
DNA śluzu i jego lepkością Inkubowanie śluzu z rh DNA-zą znamienrrie obni-
żało 1ego lepkość.

G,

SHELDON J.M., NOAKES D.E., RYCROFT A.,
DOBSON H.: Odczyn białek ostrej fazy na bakte-
ryjne zakażenie macicy krów po wycieleniu. (Acu-
te phase protein re§pon§e§ to uterine bacterial con-
tamination in cattle after calving). Vet. Rec. 148,
I72-I75,2001 (6)

W oparciu o badanie kliniczne, ultrasonograficzne i bakteriologiczne wy-
mazów z jarny macicy w okresie 7-28 dnia po wycieleniu, określono wpłylv
zakażenla bakteryjnego jamy macicy na jej inwolucję oraz na odczyn białek
ostrej fazy. Poziom a-kwaśnej glikoproteiny i haptoglobiny w p|azmie oraz
ceruloplazminy w surowicy oznaczor'o metoda Lewisa i wsp. Nasilenie proce-
su zakaźnego wpływało na wszystkie badane parametry określające ostrą fazę,

Poziom a,-kwaśnej glikoproteiny i ceruloplazminy wzrastał w przypadku za-
każenia przez Escherichja coJi t Areanobacterium pyogenes. Inwolucji macicy
towarzyszył spadek poziomu a,-kwaśnej glikoproteiny, haptoglobiny i cerulo-
plazminy

G.


