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STRESZCZENIE  

Serwatka stanowi bogatą mieszaninę białek, peptydów i mikroelementów oraz jest 

cennym źródłem aminokwasów siarkowych, głównie cysteiny i metioniny, biorących udział   

w procesie biosyntezy glutationu. W literaturze opisano jej właściwości odżywcze, 

hipotensyjne, przeciwdrobnoustrojowe, immunomodulujące, antykancerogenne, jak również 

stymulujące aktywność układu immunologicznego. Ze względu na jej znaczący potencjał 

antyoksydacyjny coraz większą uwagę zwraca się na protekcyjną rolę serwatki                                

w schorzeniach o nasilonym udziale stresu oksydacyjnego, którymi są m.in.: choroby 

metaboliczne (otyłość, cukrzyca typu 1 i 2), choroby autoimmunologiczne (reumatoidalne 

zapalenie stawów, twardzina układowa, zespół Sjögrena) czy choroby nowotworowe jamy 

ustnej (rak płaskonabłonkowy). Stres oksydacyjny może również prowadzić do uszkodzenia 

ślinianek w wyniku procesów starzenia się zwiększając zapadalność na choroby jamy ustnej. 

Obserwuje się zmiany anatomiczno-morfologiczne miąższu ślinianek, czego efektem są 

zaburzenia przepływu oraz składu jakościowego śliny, osłabienie jej właściwości 

buforujących i mechanizmów odpowiedzi immunologicznej. Poszukiwanie nowych 

substancji, które mogłyby poprawiać funkcję sekrecyjną gruczołów ślinowych, zapobiegając 

uszkodzeniom oksydacyjnym jest zasadne klinicznie. Celem badania była ocena działania 

WPC-80 (koncentratu białek serwatki zawierającego 80% białek) na parametry oksydacyjno-

redukcyjne gruczołów ślinowych podżuchwowych i przyusznych u starych szczurów.  

Eksperyment przeprowadzono na 14-miesięcznych samcach szczurów szczepu Wistar, 

którym podawano przez 7 lub 14 dni WPC-80 sondą dożołądkową w dawce 0,3 g/kg m.c. 

Gryzoniom z grupy kontrolnej dawano wodę w takiej samej ilości i sposobie podania jak           

w grupach z WPC-80. Do badania pobrano ślinianki podżuchwowe i przyuszne,                         

a w uzyskanych płynach nadosadowych homogenatów oznaczono całkowitą zawartość białka, 

całkowity potencjał oksydacyjny (TOS) oraz całkowity potencjał antyoksydacyjny (TAS)              

i następujące enzymatyczne parametry obrony antyoksydacyjnej: katalazę (CAT), 

peroksydazę glutationową (GPx) i dysmutazę ponadtlenkową (SOD) oraz nieenzymatyczne: 



stężenie glutationu zredukowanego (GSH). Wyliczono współczynnik TOS/TAS oraz oceniono 

korelację pomiędzy poszczególnymi parametrami. Zbadano również skład WPC-80 

podawanego szczurom. 

Wyniki niniejszej pracy doktorskiej wskazują na znaczącą redukcję stężenia białka 

całkowitego w śliniankach przyusznych szczurów karmionych WPC-80, niezależnie od czasu 

jej podawania. W śliniance podżuchwowej szczurów karmionych WPC-80 przez 7 dni 

wykazano znaczące podwyższenie TOS i TOS/TAS, przy jednoczesnym wzroście aktywności 

specyficznej CAT. Wydłużenie czasu podawania koncentratu białek serwatkowych 

zwiększyło względną zawartość GSH, aktywność specyficzną CAT i zmniejszyło TOS, ale 

też obniżyło aktywność specyficzną GPx w tej śliniance. W śliniance przyusznej gryzoni, 

którym podawano WPC-80 (przez 7 lub 14 dni) uzyskano znaczące obniżenie aktywności 

specyficznej CAT, ale wzrost aktywności specyficznej SOD. Krótszy czas eskpozycji na 

WPC-80 spowodował w tej śliniance zwiększenie aktywności specyficznej GPx, zaś 

stosowanie WPC-80 przez 14 dni skutkowało znamiennym podwyższeniem zawartości 

względnej GSH i obniżeniem TOS/TAS. Odnotowano, iż wydłużenie czasu podawania      

WPC-80 istotnie zmniejsza TOS i TOS/TAS w obu śliniankach, co sugeruje zasadność 

stosowania WPC-80 przez 14 dni. O korzystnym wpływie diety serwatkowej w zakresie 

obrony antyoksydacyjnej świadczy dodatnia korelacja między aktywnością specyficzną CAT 

i względną zawartością TAS w śliniankach przyusznej (WPC-80 stosowane 7 dni) i 

podżuchwowej (14-dniowa dieta WPC-80) szczurów oraz dodatnia korelacja między 

względną zawartością GSH i TAS w śliniance przyusznej szczurów karmionych WPC-80 

przez 7 dni.  

Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Koncentrat białek serwatki (WPC-80) wpływa na enzymatyczne i nieenzymatyczne 

mechanizmy obrony antyoksydacyjnej gruczołów ślinowych podżuchwowych                   

i przyusznych szczurów starych. 

2. Ślinianka przyuszna oraz ślinianka podżuchwowa szczurów karmionych WPC-80 

charakteryzują się odmiennymi właściwościami przeciwutleniającymi. 

3. Głównym źródłem antyoksydantów gruczołów ślinowych szczurów karmionych 

wysokobiałkową dietą serwatkową w badanym zakresie jest ślinianka przyuszna.  

4. Zastosowanie WPC-80 przez 14 dni jest właściwym okresem suplementacji celem 

poprawy właściwości antyoksydacyjnych ślinianek.   



5. WPC-80 może wspomagać aktywność antyoksydacyjną gruczołów ślinowych                 

w okresie starzenia się organizmu. 

 


