ROCZN. PZH, 1997, 48, NR 2

146

A. Gronowska-Senger i in.

Marchew myto, obierano i zarówno surową jak i gotowaną ucierano na plastikowej tarce. Szczaw
po umyciu gotowano i rozcierano w moździeżu. W tak przygotowanych warzywach oznaczano
zawartość beta-karotenu metodą kolorymetryczną po uprzednim rozdziale chromatograficznym
[9].
Biodostępność beta-karotenu oznaczano metodą testu wątrobowego [5], używając w tym celu
42 szczurów samców rasy Wistar, o początkowej masie ciała ok. 56 g i wystandaryzowanych pod
względem zawartości witaminy A w wątrobie. Przed przystąpieniem do doświadczenia oznaczono
poziom witaminy A w wątrobie kilku zwierząt celem sprawdzenia, czy jest on zgodny z
wymaganiami metodycznymi. Doświadczenie biologiczne obejmowało dwa etapy: wstępny
trwający trzy dni, w czasie których przyzwyczajono zwierzęta do przyjmowania premiksów
przygotowanych z samej diety i okres właściwy trwający 10 dni. W celu przygotowania premiksów
badane warzywa odważano w takiej ilości aby dostarczały 30 jag beta-karotenu na szczura
dziennie łączono z 0,5 g diety podstawowej [5]. Premiksy przygotowywano codziennie, prowadząc
kontrolę zawartości beta-karotenu w badanych warzywach w czasie trwania doświadczenia.
Zwierzęta podzielono na 7 grup po 6 sztuk w każdej, w taki sposób aby suma masy ciała w
każdej grupie była zbliżona. Zwierzęta trzymano pojedynczo i karmiono dietą oraz wodą ad
libitum. Po 10 dniach zwierzęta usypiano eterem etylowym, wypreparowywano wątroby, w
których oznaczano witaminę A metodą kolorymetryczną z reakcją Carr-Price’a [5]. W czasie
trwania doświadczenia właściwego kontrolowano spożycie premiksów, masę ciała oraz zbierano
ilościowo kał, w którym oznaczano beta-karoten, zgodnie z metodyką podaną wyżej.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Z aw artość beta-karotenu w badanych warzywach uległa niew ielkiem u obniżeniu w
czasie trw ania dośw iadczenia, średnio o ok. 0,5% w stosunku do w artości wyjściowej
- stąd zw ierzęta spożyły w ciągu trw ania dośw iadczenia o 1-2% m niej k arotenu niż
założono. R óżny sposób uprawy warzyw nie m iał wpływu na wzrost zw ierząt (tabela
I). W praw dzie największy przyrost wystąpił w grupie otrzym ującej prem iksy z marchwią
z upraw y ekologicznej, ale nie był on istotny statystycznie (P > 0,05).
(tabela I)
Najniższy przyrost zanotow ano w grupie otrzym ującej m archew gotow aną z uprawy
ekologicznej, a stw ierdzona ponad 15 g różnica w stosunku do m archw i z uprawy
konw encjonalnej była istotna (P < 0,05). W przypadku szpinaku nie stw ierdzono różnic.
Ilość wydalonej masy kałowej była we wszystkich grupach otrzym ujących badane
warzywa niższa od stw ierdzonej w grupie kontrolnej, przy czym zaobserw ow ano pewien
wpływ uprawy na ten m iernik, zwłaszcza w warzywach gotowanych. Z arów no dla
marchw i jak i szpinaku z uprawy ekologicznej uzyskane w artości różniły się w odnie
sieniu do warzyw z upraw konwencjonalnych, przy czym dla m archwi były o 0,6 g niższe,
a dla szczawiu o 1,6 g wyższe (tabela I).
Biorąc pod uwagę biodostępność spożytego beta-karotenu (tabela II), najwyższą
zaobserw ow ano ze szczawiu ekologicznego, a najniższą z marchwi surowej konw encjo
nalnej. R óżnica między w artością dla szczawiu ekologicznego była istotna statystycznie
(P < 0,05), natomiast dla pozostałych grup różnice nie były istotne (P > 0,05). B iodostęp
ność karo ten u w chłoniętego (tabela II) była najwyższa dla marchwi gotow anej eko
logicznej, a najniższa dla marchwi surowej ekologicznej. R óżnice między średnim i były
istotne statystycznie (P < 0,05).
O bserw ow ane tu zjawiska są na ogół zgodne z danym i piśm iennictw a [1], z których
wynika, że absorpcja i wykorzystanie beta-karotenu z różnych warzyw gotow anych jest
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n a ogół wyższa w porów naniu do surowych. Brak jest natom iast danych odnośnie
pow iązania tego wykorzystania ze sposobem produkcji warzyw. Stąd też uzyskane w
niniejszej pracy d an e należałoby potw ierdzić dalszymi badaniam i.
WNIOSEK
Sposób upraw y konw encjonalny czy ekologiczny nie wpływał istotnie na biodostępność fceto-karotenu z badanych warzyw.
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ASSESSMENT OF THE BIOAVAILABILITY OF SE7M-CAROTENE FROM CERTAIN
VEGETABLES GROWN BY CONVENTIONAL AND ECOLOGICAL METHODS
Summary
The availability of be/a-carotene was studied from carrots and sorrel grown by conventional
and ecological methods. The vegetables were bought in the market and in a shop with ecological
food, and they had Ekoland atests. The bioavailability was determined by the hepatic test.
No significant effect of growing method of the studied vegetables on beta-carotene bioavaila
bility was found.
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