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Wpływ środowiska na zawartośó glinu
w tkankach zwierzątłownych
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lnfluence of enuitonment on aluminum content in game animaltissues
Summary

The aim of the study was to determine the influence of the environment on concentrations of aluminuIn in
tissues of game animals (roes and wild pigs), coming from three different regions with regards to contamina-
tion. The study was conducted in 2003-20,04. Liver, kidney, mu§cle, lung and hair samples were taken and
mineralized dry in a muffle furnace at 450oC. Aluminum was determined directly in a minera|izate by the
ICP-AES method on the Varian apparatus. The results of these studies prove that the problem of aluminum
environmental contamination particularly concerns industrial regions (LGOM, BogaĘnia). They also prove
that measures aiming at the improyement of environmenta| conditions are necessary. On account of the stated
increased levels of aluminum in the muscles of game animals from Bogatynia and Grębocice regions, it is
necessary to control the quantity of this metal in their tissues (as components of some products) in order for it
not to become an additional source of aluminum for humans.
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Glin, obok tlenu i krzemu, należy do najbardziej roz-
powszechnionych metali litosfery i, jak się ocenia, jego
zawartośc w skorupie ziemskiej wynosi około 8%. Jest
on jednym z elementów strukturalnych większości skał
i minerałów, występując w nich przede wszystkim w pos-
taci trudno Tozplszczalnych glinokrzemianów. Ich na-
turalne wietrzenie przyczynia się do zwiększonej zawar-
tości tego metalu w powietrzu, a dodatkowym żródłem
jest emisja pyłów pochodzących ze spalania węgla i od-
padów oraz pTzemysłu metalurglcznego i cementowego
(II,2ż). Powszechne uzywanie glinu do wyrobu naczyń
kuchennych, sto s owanie prep aratów farrnac eu ty czny ch
i kosmetycznych, dodatków do zyrvności, stanowi głów-
ne żrodło zagrożenia tyrn metalem u człowieka (23).
W organizmach hldzi i zwierząt glin występuje w iloś-
ci ach śladowy ch i pr zez wiele lat uznawany był za c ałko -
wicie nieszkodliwy lub mało toksyczny, co wiąze się z nis-
ką absorpcj ą z przewodu pokatmowego i szybkim wy-
dalaniem przez nerki (3, 7 , 9). Przy długottwałym nara-
zeniu moze doprowadzić do wielu zńlrzeń. Odpowie-
dzialny jest za powstawanie zespołów neurologicznych,
w tym encefalopatlt dializacyjnej oraz, jakprzypuszcza
się, demencji typu Alzheimerowskiego (4, 15). Nadmiar
glinu zaburza gospodarkę wapniową i fosforanową, cze-
go efektemjest uszkodzenie układu kostnego i wapnie-
nie tkanek miękkich, a jego antagonistyczne oddziały-
wanie z jonami cynku, miedzi i żęIaza zaburza procesy
metaboliczne związane z enzymami zależnymi od tych
pierwiastków, przede wszystkim syntezę hemu i hemo-
globiny, powodując niedokrwistość (2, 6, 10, 16).

Istotnym problemem, zarówno w skali światowej, jak
i naszego kraju, jest wzrost poziomu glinu w glebach.
Jego uwalnianie jest szczegolnie intensywne w glebach
kwaśnych. Stanowią one około 70oń wszystkich gleb
powiatu wrocławski ego oraz głogowskie go i aż 97oń po-
w ia1ll zgor zeleckie go. D o datkowe działanie antropo ge -
nicznych czynników pochodzenia przemysłowego, ob-
niżających pH gleby, potęguje ten proces. Niewątpliwie
w rejonie zgorzelecko-bogatyńskim przyczynia się do
tego dziaŁalność Elektrowni ,,Turów", co powoduje, iz
powiat ten znajduje się na pierwszym miejscu w regio-
nie dolnośląskim w emisji zanieczyszczeń gazowych
(62,9% ilości w całymwojewództwie, w tym SO, 59Yo,
tlenków azotll - 630ń, zanteczyszczeńpyłowych 45%)
(12). Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy równiez
należy do najbardziej skażonych w Polsce, a KGHM
,,Polska Miedż" w dalszym ciągll znajduje się na liście
najbardziej ucia.zliwych zakładóww skali kraju (Lista 80)
(r2,19). W poblizu aglomeracji miejskiej Wrocławiaza-
nieczyszczenie środowiskazwtązane jest głównie ze spa-
laniem paliw pĘnnych i stałych, dodatkowym istotnym
żródłem m.in. glinu mogą byc wysypiska i składowiska
odpadów komunalnych (12). Dodatkowo jeszcze podat-
ność wód tych rejonów nazakwaszenie, co spowodowa-
ne jest ich niskąmineralizacjąprzyczynia się do zwięk-
szenia ilości glinu w środowisku (25).

Dobrymi indykatorami skażenia środowiska glinem
mogą byc zwierzęta łowne, narażonę na niekorzystne
czynnlk| co związane jest z leśnym środowiskiem ich
bytowania. Ponadto gleby z terenów leśnych, w porów-



naniu z innymi obszarami, cechują się o wiele większym
nafuralnym zakwaszęniem, Taki stan powoduje, pomi-
mo niewielkich zawartości glinu ruchomego w glebie,
jego znaczną mobilność, o czym świadczą alarmujące
ilości tego metalu w szpilkach drzew iglastych (11).

Celem badań było określenie wpływu róznie zanię-
czyszQzonego środowiska (aglomeracje miejskie oraz
okręgi przemysłowe) na zawartość glinu w tkankach
zwierząt łownych (saren i dzików), a na tej podstawie
uzyskanie informacji, czy zwietzęta łowne mogą być
dobrym wskaźnikiem stopnia skazenia środowiska gli-
nem.

Mateilał imetody
Materiał badawczy stanowiły próbki wątroby, nerek, mięś-

ni, płuc i sierści pochodzące od saren i dzików pobrane przez
Inspekcję Weterynaryjną bezpośrednio w punktach skupu
dziczyzny. Obejmowały one obwody łowieckie zlokalizowa-
ne w południowo-wschodnich okolicach Wrocławia (Wroc-
ław), południowych okolicach Huty ,,Głogow" (Grębocice)
orazw powiecie zgorzeleckim: teren gminy Bogatynia w blis-
kiej odległości od Elektrowni i Kopalni ,,Turów" (Bogatynia)
i gminy połozone w połnocnej części powiatu, poza zasię-
giem ww. emiterów (Piaseczno), Łącznie badaniom nazawar-
tośc glinu poddano materiał pobrany od 64 saren w wieku
około 3 lari64 dzików w wieku około 2 lat,zczego 56 sztuk
stanowiły loszki, a 8 sztuk odyńce. Próbki o masie 5-10 gra-
mów poddano procesowi mineralizacji na sucho w piecu muf-
lowym, w temperaturzę 450"C. Zawartość glinu w uzyska-
nych mineralizatach oznaczarlo metodą ICP-AES na spektro-
fotometrzę firmy Varian model 220. Stosowane procedury ana-
7ityczne sprawdzane są na bieżąco w badaniach wewnątrz-
laboratoryjnych i międzylaboratoryjnych, z użyciem próbek
kontrolnych wzmo cniony ch zr óżnicowanymi stęzeniami me -

tali, a także cerlyfikowanych materiałow referencyj nych (NIST
- Standard Reference Material firmy Merck). Zawańość gli-
nu w analizowanych tkankach wyrazono w mg/kg świezej
masy. Wyniki opracowano statystycznie obliczając średnią
arytmetyczną (X) i odchylenie standardowę (s). Do analizy
statystycznej wykorzystano test t-Sfudęnta. Za statystycznie
istotną różnicęprzyjęto warlośó p < 0,05.

Wyniki i omówienie

Badania monitoringowe poziomu me tali u zwierząt łow-
nych od 1998 r, na stałe weszły, obok badań sanitarno-
-weterynaryj nych, do oceny zywności pochodzeni a zw ie-
rzęcego (20). Wskazywano w nich równiez, jak7e zflaczę-
nie ma środowisko, w którym przebywajązwierzeJa,na
zawartośó metali, zarówno typowo toksycznych, jak i nie-
zbędnych mikroelementów ( 1 7, żI, 24, 26).

Z dany ch zaw aĘ ch w tabeli 1 i ż wynlka, że najwy ższe
stęzenie glinu stwierdzono u saren pochodzącychz rejonu
legnicko-głogowskiego (wątroba, nerki) oTaz z okolic Bo-
gatyni (mięśnie). W przypadku narządów miązszowych
zawaftości te byĘ istotnie wyższe niż lzy skane l zwierząt
pochodzących z regionu zgorzelecko-bogatyńskiego. U dzi-
ków ilości stwierdzone zarówno w wątrobie, jak i w ner-
kach oraz mięśniach byĘ najwyzs ze tl zwlerzątpochodza.-
cychz LGOM i również istotnie wyższe w porównaniu ze
zwietzętami z powiafu zgorzeleckiego. Równie wysokie
zawartości glinu stwierdzono w narządach miązszowych
obydwu gatunków zwierząt oraz mięśniach saren pocho-
dzący ch z okolic Wrocławia.

Uzyskane wyniki badań wskazują I|a znaQzfle zante-
czy szczenie glinem przede wszystkim rej onu legnicko-gło-
gowskie go, alę r ównież aglomeracj i miej skiej Wro cławia.
O znacznym zanieczyszczeniu tych terenów, równiez in-
nymi metalami, świadczą wyniki wcześniej prowadzonych
badań zawaftości ołowiu, kadmu, miedzi, cynku, chromu
i niklu w tkankach zwierzątłownych (13, 14).

W rej oni e zgor zelecko-bo gatyńskim zdecydowana po -

lityka proekolo giczna prowadzona p rzez Elęktr ownię,,Tu-
rów" doprow adziła do znacznego ograniczenia emisji wielu
ksenobiotyków (12). O jej powodzeniu świadczyćby mog-
ły uzyskane w badaniach własnych wyniki zawartości gli-
nu w narza.dach miĘszowych saren i dzików. Jednak
stwierdzone zwiększone poziomy w płucach i tkance mięś-
niowej u zwierza! z rejonu Bogatyni, w porównaniu ze
zw ier zętami pr z eby w ającymi p o za zasi ęgi em E l ektrown i
i Kopalni ,,Turów" (Piaseczno), informują o konieczności
ciagłego prowadzenia działań zmierzajapych do poprawy
stanu środowiska.

Objaśnienie: a, b, c, d - śrędnie ozr7aczor7ę tymi samymi literami w obrębie badanej
tkanki róznią się istotnie przy p < 0,05; nb nie badano

Tab. 2. Zawartość glinu (mg/kg) w tkankach dzików (n : 12, x + s)

Istotnym aspektem badań środo-
wiskowych może być rownięż ozna-
czanię zawartości metali w sierści, co
stwarza podstawy do ogólnej oceny na-
r ńęnia rw ierząt. P otwie r dzaj ąto lzy s -

kane przez Żmudzkiego (25) wielo-
krotnie wyższe stęzenia ołowiu, cyn-
ku i miedzi w sierści różnych gatun-
ków zw rcr ząt ho dowlanych, p o cho dza.-

cych z regionów przemysłowych.
W prowadzonych wcześniej badaniach
(rejon LGOM i Wrocławia) równiez
wykazano istotnie wyższą tch zaw ar-
tość w porównaniu z innymi tkanka-
mi, a uzyskane wyniki wskazywaĘ na
znacznę obciązenie środowiska prze-
mysłowego, jak i aglomeracji miej-
skich metalami (13, 14). Poziom gli-
nu stwierdzony w badaniach własnych
w sierś ci zw ieruąt łownych p o cho dzą-
cych z czterech rejonów badawczych
(ab. 3) był istotnie wyższy niżw tkan-

Tab. 1. Zawartość glinu (mg/kg) w tkankach saren (n: 12, x + s)

Reion Wąlroba Nelki Mięś nie Płuca

Wrocław

G rębocice

piaseczn o

BOgatynia

1,212Gd t 0,700

2,202ahc ! 0,842

0,411ad t 0,153

0,596b t 0,326

1,923 t 1,006

4,512ab t 0,416

0,955a t 0,299

0,766b t 0,124

7,631 ł 4,211

4,001 
= 

2,097

'|,665 t 0,866

10,478 t 5,158

nb

nb

1,474a ł 0,826

3,442a t 1,567

Re jon Wąttoba Nerki Mięś nie Płuca

Wlocław

G rębocice

piase czn o

BOgatynia

3,202ah 
= 

2,404

6,887cd t 4,099

1,014aG t 0,269

0,825bd t 0,221

3,107 t 1,288

6,708ab t 3,707

1,444a t 0,723

1,190b t 0,634

2,179ab t 0,838

14,328acd t 6,030

2,740D t 1,356

6,260bd t 2,080

nb

nb

2,158a t 0,816

3,251a t 1,318

Objaśnienie: jak w tab. 1



Tab. 3. Zawartość glinu (mg/kg) w sierści saren i dzików
(n=12,i+s)

Wrocław

Gtębocice

piaseczn o

Bogalynia

26,333 t 3,299

50,882a t 19,487

16,162a t 12,391

23,677 ł8,682

350,017ab t 66,455

440,302c t 121,009

201 ,053acd ł 29,704

946,893bd ł 220,676

Objaśnienie:jak w tab. 1

kach. Uzyskane wyniki wskazały naznaczne zanieczysz-
czenie, zarówno środowiska miejskiego, jak i przemysło-
wego tym metalem. Wyższązawartość glinu w sierŚci oraz
w innych badanych tkankach u dzików, w porównaniu
z s amami, należńoby tłmac zy c r óżnic ami w o dzywi aniu
się tych zwierząt. Sarny należą do typowych zwierząt roś-
linożernych, natomiast w diecie dzików, na skutek spozy-
wania równiez drobnych gryzoni i szkodników, znajduje
się zawsze pewna ilość białka zwierzęcego, co powoduje
wzrost współcąmnika kumulacji ksenobiotyków u te go ga-
tantkll zw ier ząt. F akt ten p otw i erd zaj ą w cze śni ej s z e b ada-
nia własne oraz innych autorów (l3,14,I1,24).

Badaniaprowadzone w ciągu ostatnich lat istotnie zmie-
niły pogląd na rolę glinu w prawidłowym funkcjonowaniu
zwierza! i ludzi. Efektem tego było opublikowanie wielu
prac. Odkrycie jego toksyczności zapocząIkowało bada-
nia nad etiop ato gen ezą zablrzeń neuro lo gi czny ch, wpły-
wem na procesy biochemiczne i molekulame, układ kost-
ny i klwiotwórczy (I,8, 16). Altorzy niektórych badah
zajmowali się równiez metabolizmem i rozmieszczęnięm
glinu w organizmach żywych (3, 5, 9). Sumaryczna ilość
glinu w organizmie człowieka wynosi 50 mg, a w tkan-
kachzwieruęcych występuje w ilości od 4-100 mg/kg. Nie-
tozpllszczalne związki glinu dostają się do organizmów
drogą oddechową wchłaniają się bardzo powoli i są tok-
syczne tylko dla płuc, gdzie stwierdzano go w ilości
ż0 mglkg. Szczególne powinowactwo jonów glinu do tkan-
kiłącznej m.in. kolagenu skóry i sierści powoduje odkła-
danie się w niej metalu przyjętego drogą doustną oraz
miej scową kumulacj ę. z zanieczy szczonęgo środowiska
(l0, ż2).

Wyniki uzyskane w badaniach własnych świadczą
o znacznym skazeniu glinem zarówno środowiska aglo-
meracji miejskiej (Wrocław), a przede wszystkim przemys-
łowej (Grębocice, Bogatynia). Jak można przyplszazac,
jest to głównie narażenię na dawki subtoksyczne dostaja.-
ce się poprzęz układ pokarmowy. Dowodzi tego stwier-
dzony poziom glinu nie tylko w wątrobie, ale rowniez
w mięśniach zwierzal bytujących w skazonym środowis-
ku, gdzie odkładają sięprzez dfuższy czas. Potwierdze-
niem sątakżę zna:zn7ewyższe ilości tego metalu w sierści
zw iet ząt, wynikaj ap e z nar aż enia dro g ą p okarrnową a j ak
wynika z ilości w płucach saren i dzików, równiez drogą
oddechową.

Z natllr alną ob e cn o ś c i ą g l inu w tkankac h zw ier zęcy ch,
zależnąod jego zawaftości w roślinach,związanajest ilość
tego pierwiastka w środkach spożywczych. W większości
z nich występuje on w ilościach śladowych, ponizej
10 mg/kg (4, 2ż,23). Naturalnie wyższe poziomy glinu
zawierać mogąziarna zbóż,których spozywanie w stanie
nieprzetworzonym przez zwierzęta może być istotnym

żródłem tego metalu w ich organlzmach. Według niektó-
rych autorów, dopuszczalny maksymalny limit zaw ańości
glinu to np. w mięsie 10 mg/kg i w większości badań pro-
duktów zwierzęcych zawartości te nie przekraczają6 mgl
lkg (I 6, 22, ż3). W związku z Ę m lzy skane wyniki b adali'
własnych stwierdzające zwiększone ponad obowiązuj ący
limit poziomy glinu w tkance mięśniowej saren pochodzą-
cych z Bogatyni oraz dzlków z Grębocic wydają się nie-
pokojące. Dlatego też konięczna jest wnikliwa kontrola
ilości tego pierwiastka w tkankach zwierzal łownych, po-
chodzących z rejonów, gdzie jest on emitowany w duzej
ilości, aby spożywanie produktow pochodzących od nich
nie stało się kolejnym, dodatkowymżródłem tego metalu
dla człowieka.
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