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Malachite gleen: pharmacological and toxicological aspects and tesidue contłol
Sumrnary

In this article the pharmacological and toxicological aspects of the use of malachite green ar€ summarized.
Malachite green (MG) is a synthetic triphenylmathane dye which has a broad spectrum of fungicidal and
ectoparasiticidal activities. MG has been used as an effective compound in the treatment of external fungal
and protozoan infections of fish since 1933 but it was never registered as a veterinary drug for use in food fish,
because of its potential carcinogenicity, mutagenity and teratogeniciĘ in mammals. The toxicity of this dye in
fish increased with exposure time, temperature, pH and concentration. MG is extensively metabolized in fish
to the reduced, colorless compound leucomalachite green (LGM). LGM is stored in fat, and thus its elimina-
tion rate from fish muscle is strongly dependent on the fat content. Residues of MG and LMG have been
reported from all tissues, as well as from eggs and fry. Even though the use of MG in fish culture is not allowed
under current European Union regulations, residues of MG and LMG in fish muscles are still being found in
the residue monitoring schemes performed by EU Member States.
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Zielęh malachitowa (MG), obok
fuksyny, fioletu krystalicznego i zie-
leni brylant ow ej, zaltczana j est do gru-
py barwników trifenylometanowych.
Ze względl na działante skierowane
przeciw grzybom, pierwotniakom pa-
soży tniczy m oraz b akteriom chorobo -
twórczym była szeroko stosowana
w hodowli ryb, skorupiaków i mięcza-
ków (8). Dzięki swoim właściwościom
od lat używanabyła na całym świe-
cie, mimo żenigdy nie zostaławłączo-
na do grupy substancji leczntczych
oficjalnie zarejestrowanych w Unii
Europejskiej ani w USA jako leki we-
terynaryjne dopuszczone do stosowa-
nia w hodowli zwierząt pTzeznaczo-
nych do konsumpcji (6). Obecnie sub-
stancj a ta może by c lżyw ana wyłącz-
nie u ryb ozdobnych i akwariowych.

Zielen malachitowa dostępna jest
jako sol szczawianowa lub chlorowo-
dorek. Bardzo dobrze rozpuszcza się
w rozpuszczalnikach organlcznych i w
wodzie, w ktorej występuje w równo-
wadze kwasowo-zasadowej z formą

zieleń malachitowa (MG) zieleń malachitowa - karbinol

Ryc. l. Budowa chemiczna zieleni
malachitowej, jej formy karbinolo-
wej oraz głównego metabolitu, ziele-
ni leukomalachitowej
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zieleń leukomaIachitowa (LMG)

karbinolową (ryc. 1). Forma ta jest bezbarwna i jako
cza1teczka p ozb awiona ładunku łatwiej przecho dzi
przezbłony biologiczne, Stała dysocjacji MG wynosi

6,9 i pr zy pH poniżej 4 większo ś c cząste czek występu-
je w barwnej formie zjontzowanej, natomiast przy pH
powyzej 10 w formie karbinolowej. Zieleń malachi-



towa jest wtażIiwa na dzia-
łanie promieni słonecznych,
w których obecności ulega
fotooksydacj i do bezbarwne-
go para-dimeĘlaminobenzo -
fenonu i N,N' dimeĘlaniliny.
W organizmach żyłrrych pod
wpĘ^,vem enzymów MG jest
redukowana do zieleni leuko-
malachitowej (LMG), ktora
jest b'ezbarwna, łatwo poko-
nuje błony biologiczne i ze
względu na wysoką litofil-
ność bardzo długo pozostaje
w organizmie (ryc. I) (3,23,
26).

ZięIeń malachitową sto so-
wano takżę w barwieniu
z}r;vności, a obecnie ltywa-
na jest jako barwnik w przę-
myśle teksĘlnym i papierni-
czy m oI az w b arwieniu cyto chem iczny m (27 ) .

Właściwości tetapeutyczne

Po raz pierwszy użycie MG w hodowli ryb odnoto-
wano w 1936 roku (17) i do dnia dzisiejszego barwnik
ten stosuje się nielegalniejako środek dezynfekcyjny,
w infekcjach wywoływanych przęz grzyby z rodzaju
A c hly a, Ap h an o my c e s, S ap ro l e gn i a, w zw alczaniu p a-
sożytniczy ch pierwotniaków (I c hthy ophthirius multi-
filiis, Ichthyobodo necator, Trichodina sp., Trichodi-
nella sp., Chilodonella sp.) orazprzeclwko bakteriom,
głównie z rodzajl F l exib act er. Zie\eńmalachitową wy-
korzystywano równiez w leczeniu przerostowej choro-
by nerek (PKD) i martwicy płetw. Barwnik stosowano
na wszystkie stadia rozwojowe ryb w postaci krótko-
lub długotrwałych kąpieli w stęzeniach od 0,1 do
5 mglL. Zięlęntmalachitowej uzywano pojedynczo lub
w mieszaninię z formaliną zieIenią brylantową lub
z błękitem metylenowym (8). Mechanizm działanta
rwiązany jest z elektrofilowyn centrum cząsteczki MG,
które tworzy addukty z grupami nukleofilnymi makro-
cząsteczek komórkowych, w tym z DNA. Blokując
enzymy oddechowe organizmów chorobotwó r czy ch,
MG wykazuje działanie biobojcze.

Famakokinetyka, kinetyka tkankowa
imetabolizm u ryb

Wchłanianie MG u ryb następuje szybko i głównie
przęz skórę oraz skrzela. Na efektywność tego procesu
wpĄrva gafunek, wiek i stan fizjologiczny mvierząt oraz
czynniki abtotyczne,przede wszystkim stęzenie i czas
ekspozycji oraz właściwości fizykochemiczne wody.
Temperatura, twardość, koncentracja tlenu i pH wody
warunkują stopień jonizacjt barwnika i wpływają na
parametry farmakokin ety czne. Szybkość procesu ab-
sorpcji, dysĘbucji i eliminacji MG wzrasta wraz ze
wzrostem temperafury wody. Zę wzrostem pH wody

Objaśnienia: * kąpiel 8 razy co 3 dni i razpo 3l. dniu; ns - nie stwierdzono powyzej granicy
wykrywalności zastosowanej metody analitycznej; bd - brak danych

maleje stopień jonizacji cza1teczkt barwnika i zwięk-
sza się wchłanianie (23). W tkankach, MG występuje
w formie ntezjonizowanej (około 75%). ZięIęń mala-
chitowa przechodzi do wszystkich tkanek t narządow,
a szczegolńe duze jej ilości występująw nerkach. U pstrą-
ga tęczowego po zastosowaniu MG w dawce I,6 mglL
i ekspozycjiprzez 40 min. w kąpieli o temperaturze
8oCprzy pH7,6 okres półtrwania(tr) MG w surowicy
wynosił 0,6 dni, w wątrobie 13,2, w nerkach 30,0 i w
mięśniach 3,9 dni. Przy dwukrotnie wyzszej tempera-
turze wody t7, MG w surowicy wydfużył się do 14,5
dni, a w wątrobie zmalał do 5,7, nerkach do 5,8 i w
mięśniach do 2,9 dni. Najwyższe stejenie MG znale-
zione w mięśniach (C_*) wynosiło odpowiednio 7,8
i 1 0, 8 mglL w temperatutze SoC i 1 6"C po czasie (T_"^)

od 90 do I20 minut (1). Natomiast lipofilny metabolit-
LMG, magazynowany jest głównie w tkance tŁlszczo-
wej i długo tam pozostaje, a szybkość eliminacjt za-
leżna jest od zawartości lipidów w organizmie ryby,
W mięśniach ty, LMG szacowany jest na a0 dni (9).
Pozostałości MG i LMG mogąutrzymywać sięw tkan-
ce mięśniowej pstrąga tęczowego nawet do 10 miesię-
cy po 6-dnio\\ym stosowaniu w dawce odpowiadającej
stęzeniu 0,2 mglL (19). Po kąpieli ikry węgorza przez
24 godziny w roztworze MG o stężeniu 0,1 mg/L po-
zostałości substancji macierzystej znajdowano po 60
dniach, natomiast po upływie 100 dni od kapieli stęże-
nie LMG utrzymywńo się na poziomię 1 5 pgkg (tab. 1)
(10). Pozostałości obydwu form znajdowano równiez
w ikrze i narybku ryb kąpanych w roztworze MG (2).

Pod wpływem enzymów frakcji mikrosomalnej he-
patocytów, peroksydazy tyroidowej oraz ęnzymów bak-
terii przewodu pokarmowego MG redukowana jest do
LMG. Oba związki ulegają demetylacji do I- i II-tzę-
dowych amin aromatycznych, a następnie hydroksyla-
cj i do kancero gennych N-hydroksypochodnych lub bez-
pośrednio są acetylowane i wydalane (13).

Tab. 1. Czas pozostawania MG i LMG w mięśniach różnych gatunków ryb

Gatunek ryby
- ślednia masa (g)
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Toksycznośó u ryb

Ekspozycja ryb na MG moze wyr,voĘwać ostre lub
przewlekłe działantę toksyczne ze względu na to, że
dawka terapeuĘczna zieleni malachitowej jest często
bliska dawce toksycznej. Oceniając warlości średnich
stęzeń śmiertelnych (LC50) u róznych gatunkow ryb
stwierdzono, ze narybek basa małogębowego i wielko-
gębowego j est bardziej wrażliwy na ostre działanie MG

nym7 ,5. Na toksyczność MG u ryb wpływają czynniki
bioĘczne i abiotyczne. Ustalono,żewraz ze wzrostem
temperatury i pH wody oraz wydłużeniem czasu eks-
pozy cji wzrasta toksyczność MG ( 1 1 ), Zaobserwowa-
no takżęwyższąwrażliwość ryb bezłuskich na toksycz-
nę działanieMG (27),

W trakcie kąpieli w rozhvorze MG mogą występo-
waó objawy niepokoju i podniecenia otaz zabltzęnia
równowagi, po czym moze nastapić śmierć zwterząt
(25). Po zastosowaniu MG stwierdza się wiele zmian
histopatolo gtczny ch w wątrobie, skrzelach, nerkach,
jelitach, gonadach i komórkach gonadotropowych.
Barwnik ten stanowi rownież tnlciznę dla enzymów
oddechowych i może przyczyniać się do stresu odde-
chowego u pstrągów tęczowych. ZięIęh malachitowa
wpŁyw a także niekorzystnie na skład biochemiczny krwi
oT az p at ameĘ hemato 1o giczne, wzrasta wrażliwo ść na
hipoksję, pojawia się anemia i leukocyloza (27).

U pstrąga tęczowego odnotowano zmiany kancero-
genne, mutagenne, teratogerrnę oraz obniżenie płodnoś-
ci. Ponadto zaobserwowano, że larwy pstrąga tęczo-
wego traktowane MG ulegały deformacji trzy do pię-
ciurazy częściej niżntęIęczone larwy (21).

Toksycznośó u ssaków

Budowa chemiczna substancji macierzystej i jej me-
tabolitu sugeruje działanie rakotwórcze, a lipofilny
metabolit LMG ulega bioakumulacji w organizmie,łan-
cuchu troficznym i środowisku. Fakt przynależności
MG i LMG do tej samej grupy trifenylometanowych
barwnikówcofi oletkrystaliczny,któregodziałantekan-
cefogenne na gryzonlęjest udowodnione, wzmaga po-
dej rzenie o dziaŁanie rakotwórcze.

Oceniaj ąc ostrą toksy czność MG wyznaczono śred-
niądawkę śmiertelną(LD50) dlaszczurów i po podaniu
doustnym wartość ta wynosi 27 5 mglkg, a po ekspozy-
cji na skórę LDro przekracza 2000 mg/kg. Ostra tok-
syczność LMG nie jest znana,lęcz może byó I0 razy
mniej sza niz substan cji macierzystej ( 1 4).

W badaniach nad podostrą toksycznoś cią przepro -
wadzonych na szczurach i myszach w teście 2S-dnio-
wym wykazano, że organami predysponowanymi do
zmtan są: wątroba, gruczoŁtarczowy oraz pęcherzmo-
czowy. Poziom bez obser-wowanego działania szkodli-
wego (NOAEL) dlaMGwynosi odpowiednio 8 mg/kg

dla szc zlr a i 40 mg l kg dla my szy, a w p rzyp adku LMG
23 mglkg dla szczura i 77 mglkg dla myszy, z. częgo
wynika, że my szy s ą mni ej wrażliw e na działante b arw-
nika. Wykazano równiez wyższą toksyczność LMG
w stosunku do substancji macierzystej, a zaobser-wo-
wany proces tworzęnia adduktów DNA w wątrobie
wskazuje na potencjalnę dzińanie kancerogenne (27).

Na podstawie przeprowadzonych testów laboratoryj-
nych ustalono, ze MG po aktywacji metabolicznej in
vitro możę powodować uszkodzenia DNA, natomiast
in vivo nie wykazuje dziaŁania genotoksycznego,
W przypadku LMG nie stwierdzono in vitro wpływl
genotoksycznęgo, a działanię in vivo potwierdziły tyl-
ko pozyfine testy na transgentcznych myszach, co
wskazuj e na niski lub wątpliwy potencj ał genotoksycz-
ny obydwu mv iązków ( 1 6). Ocenę kancero genno ści MG
i LMG przeprowadzono w 2-letnich testach na szcz1l-
rach oraz myszach i zaobserwowano kancerogenne
zmiany tylko w wątrobach myszy karrnionych LMG
w dawce 31 mg/kg (7). Istnieje przy tym pewna niejas-
ność, poniewaz LMG wywołuje guzy wątroby tylko
l myszy, a w większości testów oceniających genotok-
syczność tworzenie adduktów z DNA zaobserwowano
z większą częstotliwością u szczurów, gatunku, dla
którego podawanie LMG nie wy,wołuje dziaŁaniakan-
cerogennego. W świetle braku jasnychzalężności mię-
dzy genotoksycznością a kancerogennościąMG i LMG,
trudno j edn oznacznię wykazaó,by którykolwiek zwią-
zekbył genotoksycznym kancero genem. Jednakże MG
wydaje się promotorem tworzenia guzów (7).

Na podstaw te badań przeprowadzonych na królikach
MG uznawany jest za czynntk filotoksyczny i terato-
genny (21). Wykazano również, że MG jest inhibito-
rem oksydazy mitochondrialnej i S-transferazy gluta-
tionowej (18), a LMG hamuje peroksydazętyroidową
wpĘłvaj ąc na slmtez ę horm onów gruczoŁu tarc zowę g o
(15). Ponadto MG jest wysoko cl,totoksyczna w sto-

sunku do komórek ssaków, powodując peroksydację
lipidow i tworzenie wolnych rodnikow (27), U ludzi
zaobserwowano wysoki wpływ drażniący naoczy.

Nadal niekompletne s ą inform acj e na temat genotok-
syczności, bioakumulacji i genotoksyczności reproduk-
cyjnej. Nie określono również akceptowanego dzien-
nego pobrania (ADI).

Konttola pOzOstałOśDi

S to s owani e 1 ekow l zw ier ząt mv iązany ch z pro duk-
cją żywności w Unii Europejskiej określone zostało
w Regulacj iRady 2377lg\lEc (6), a o konieczności pro-
w adzenia b adań kontrolnych p ozo stało śc i pr zez I<r aj e

członkowskie mówi Dyrektywa Rady 96lż3lEC (5).

W wykazie substancji objętych badaniami kontrolny-
mi barwniki znajdująsię w grupie 83 odnoszącej się
do zanteczy szczęń środowiskowych obok pestycydóq
pierwiastków chemicznych i mikotoksyn. W oparciu
o te regulacje MG jako substancja farmakologtcznie ak-
tywna nie je^st zarejestrowanym lekiem weteqmaryjnym
i jej stosowahie jest zabronione w hodowlach ryb, mię-
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czaków i skorupiaków przeznaczonych do konsump-
cji. Mimo to MG nadal jest nielegalnie stosowana ze
względu na wysoką skuteczność, łatwą dostępność, nis-
ką ienę oraz tradycję i przyzwl,czajenta hodowców.
Również w Stanach Zjednoczonych MG jest substan-
cjązakazaną do stosowania w akwakulturze.

Zieleńmalachitowa jest substancją ktora nie powin-
na znajdować się w mięśniachryb przeznaczonych do
konsumpcj i w naj mniej szym nawet stęzeniu. Poniewaz
laboratoria stosuj ą meto dy oznaczania MG i LMG o róż-
nej sprawno ści analityc znej, D ecy zja Komi sj i 200 4 l 2 5 l
EC (4) wprowadziła wymagany minimalny poziom
oznaczania(MRPl - Minimum Required Perfonnance
Limit) dla sumy MG i LMG, który wynosi 2 p,glkg.Do
oznaczanta MG i LMG stosuje się wysoko sprawną
chromatografię cieczową z detektorem absorpcji
w świetle widzialnym dla substancji maclerzystej lub
fluorescencyjnym dla formy leuko (22). Mozna też pod-
dać utlenieniu bezbarwny metabolit do zielonej formy
macierzystej przed lub po rozdzialę chromatograftcz-
nym, a następnie oznaczyó obazwiązki detektorem ab-
sorpcyjnym (3, 24, 26), Do badań potwierdzających
lżywa się detektora mas (10).

W badaniach kontrolnych u ryb w kierunku zieleni
malachitowej przeprowadzonych w UE w roku 2002
przehoczenie limitu dla sumy MG i LMG stwierdzono
w II2 probkach pochodzących z dziewięciu państw
członkowskich, głównie z Irlandii (32 próbki), Francji
(27), Austrii (18) i Wielkiej Bryltanii (16). Wroku2003
ilośó próbek zawterajagych zieleń malachitową zmniej-
szyła się do 81, a największe jel ilości znajdowano
wWielkiej Brytanii (29), Francji (15), Finlandii (14)
oruzlrlandii (9) i Austrii (9). Pośrod wszystkich nie-
zgodnych (non-compliant) wynikoq jakie stwięrdzo-
no w badaniach kontrolnych u ryb, próbki z zid'entą
malachitową stanowiĘ odpowiedni o 7 8oń w 2002 r. or az
73oń w 2003 r.Inne przekroczęnia doĘczyĘ pestycy-
dów, chloramfenikolu i metali cięzkich.

Badania kontrolne ryb w kierunku zielent malachi-
towej w Polsce rozpoczęto w 2003 roku i wówczas na
10 badanych stwierdzono jedno przehoczenie dopusz-
czalnego limitu. Wroku ż}Ołprzeanalizowano 57 pró-
bek. Przekroczęnia wystapiĘ w 13 probkach i doĘ-
czyĘ gŁównie LMG, którąznajdowano w mięśniach
pstrąga, karpia i amura.

podsumowanie

Natoksyczne działanięMG i jej głównego metaboli-
tu narażeni są nie tylko konsumenci żywności poten-
cjalnie zawierającej pozostałości obu zwtązków, ale
także pr ac ownicy ho dowli ryb b ezp o średnio stykaj ący
się z barwnikiem.

Ztego względu ważnejest, by MG zastąpić innymi
dozwolonymi środkami terapeuty cznymi, takimi j ak:
formaldehyd, chlorek sodu, ditlenek diwodoru czy prę-
paraty z aktywnym składnikiem bronopolem (2-bromo-
2-nitropropan-1,3-diol), ktory wydaje się skuteczny
w infekcj ach gr zybiczych ryb, a j edno cześnie j e st bez-

pieczny dla ludzi (12). Poniewaz MG wykazuje powi-
nowactwo do organicznych osadów dennych, należa-
łoby równie ż oczyścić całe środowisko hodowlane z po-
zostałości zięIentmalachitowej zaadsorbowanej w trak-
cie wcześniej przeprow adzonych zabiegow ( 1 1 ).
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