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„Ocena wpływu WPC-80 na wybrane egzoglikozydazy lizosomalne w wątrobie 

szczurów” 

STRESZCZENIE 

Serwatka jest bogatym źródłem niezbędnych dla organizmu aminokwasów 

egzogennych. Ze względu na swoje liczne właściwości zdrowotne (hipotensyjne, 

przeciwwirusowe, antyoksydacyjne, ośrodkowe i inne) jest ona chętnie wykorzystywana w 

przemyśle zarówno spożywczym, jak i farmaceutycznym. Nowe technologie pozwoliły na 

stworzenie koncentratów białek serwatkowych, WPC (ang. whey protein concentrate, WPC), 

które można podzielić ze względu na różną zawartość białka (35%, 50%, 65% i 80%). WPC-

80 jest źródłem pełnowartościowego białka  

w diecie człowieka,a zapotrzebowanie na ten składnik zależy od ogólnego stanu 

fizjologicznego organizmu. Więcej białka potrzebują dzieci (1,17-0,95 g/kg m.c./dobę), 

kobiety ciężarne (1,2 g/kg m.c./dobę) oraz karmiące (1,45 g/kg m.c./dobę). Zgodnie z danymi 

Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie wykazano, iż przecięty dorosły człowiek 

potrzebuje białka w ilości 0,9 g/kg m.c./dobę. Ostatnio jednak obserwuje się znaczące 

zainteresowanie dietami wysokobiałkowymi dostarczającymi białka  

w dawkach przekraczających nawet 3 g/kg m.c./dobę. 

 Dieta zawierająca zbyt dużą ilość białka w stosunku do aktualnych potrzeb organizmu 

będzie skutkować dodatnim bilansem azotowym, co spowoduje z kolei wzrost wytwarzania 

mocznika i amoniaku. Sytuacja taka może stać się przyczyną znaczącego obciążenia wątroby 

(odpowiedzialnej za syntezę mocznika) oraz nerek (odpowiedzialnych za wydalenie mocznika 

z moczem). Powszechnie wiadomo, że do oceny funkcji wątroby używa się oznaczenia 

stężenia aminotransferazy asparaginowej, aminotransferazy alaninowej oraz gamma-

glutamylo—transferazy. Jednak ciągle poszukiwane są nowe parametry, które dokładniej 

charakteryzowałyby działanie wątroby. W takim kontekście właśnie rozpatrywane są 

egzoglikozydazy.  

Egzoglikozydazy odszczepiają pojedyncze reszty cukrowe od nieredukującego końca 

glikokoniugatów w kwaśnym środowisku lizosomów. Katalizują one reakcje rozpadu wiązań 

glikozydowych w łańcuchach cukrowych. Tworzą ciągi reakcji,  

w których produkt jednej reakcji jest substratem do następnej reakcji. Spośród 

egzoglikozydaz lizosomalnych najaktywniejszą jest N-acetylo-β-heksozoaminidaza (HEX), 



ale do grupy tej zaliczane są poza nią β-glukuronidaza (GLU), β-galaktozydaza (GAL), α-

mannozydaza (MAN) oraz α-fukozydaza (FUC).  

 Celem pracy była ocena wpływu WPC-80 na aktywność wybranych egzoglikozydaz 

lizosomalnych oraz stężenie białka całkowitego w wątrobie szczurów. 

Badania przeprowadzono na szczurach szczepu Wistar. Zwierzęta przebywały  

w klatkach w stałych warunkach środowiskowych. Karmione były standardową paszą 

granulowaną dla szczurów oraz miały swobodny dostęp do wody. Otrzymywały one kaniulą 

dożołądkową raz dziennie WPC-80 w dawce 0,3 bądź 0,5 g/kg/mc lub sól fizjologiczną przez 

7, 14 bądź 21 dni.   Materiał badawczy stanowiły wątroby gryzoni. W homogenatach wątroby 

oceniono aktywność specyficzną egzoglikozydaz lizosomalnych: N-acetylo-β-

heksozoaminidazy (HEX), β-glukuronidazy (GLU),  

β-galaktozydaza (GAL), α-mannozydazy (MAN) oraz α-fukozydazy (FUC) metodą 

kolorymetryczną oraz stężenie białka całkowitego za pomocą komercyjnego zestawu 

diagnostycznego BCA
TM

 Protein Assay Kit. Przeanalizowano również skład WPC-80, który 

był podawany szczurom. 

Wykazano, że zastosowany w badaniu WPC-80 jest pełnowartościowym produktem 

zawierającym 78,2% białek, w tym wszystkie aminokwasy, szeroki zestaw witamin, 

minerałów i liczne kwasy tłuszczowe. Aktywności specyficzne większości badanych 

egzoglikozydaz w wątrobie były wyższe w porównaniu do grupy zwierząt otrzymujących 

dietę standardową o normalnej zawartości białka. Aktywność specyficzna HEX w wątrobie 

była, w porównaniu do wszystkich pozostałych hydrolaz, znacząco wyższa zarówno w 

homogenatach wątroby zwierząt karmionych dietą serwatkową, jak i szczurów grupy 

kontrolnej. Wykazano znaczący wzrost aktywności specyficznej HEX i GLU w 

homogenatach wątroby szczurów karmionych dietą WPC-80 niezależnie od dawki (zarówno 

przez 7, 14, jak i 21 dni) w porównaniu do szczurów grupy kontrolnej. Aktywność 

specyficzna MAN oraz FUC w wątrobie znacząco zwiększyła się wraz z wydłużaniem 

eskpozycji na WPC-80 (również niezależnie od dawki) w porównaniu do zwierząt z grupy 

kontrolnej. Aktywność specyficzna GAL  

w wątrobie nie zmieniła się po podaniu WPC-80 w porównaniu do wartości grupy kontrolnej. 

Wykazano ponadto, iż wraz ze wzrostem czasu podawania WPC-80 znacząco zwiększa się 

aktywność specyficzna większości analizowanych hydrolaz lizosomalnych. Ocenione 

korelacje nie wskazały na znaczące zależności pomiędzy badanymi parametrami. 

Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 



1. Aktywność specyficzna HEX, GLU, MAN oraz FUC zależy od diety wysokobiałkowej.  

2. Czas trwania suplementacji z wykorzystaniem WPC-80 jest zasadniczym parametrem 

regulującym aktywność badanych egzoglikozydaz.  

3. WPC-80 znacząco nasila katabolizm glikokoniugatów oraz przebudowę tkanek wątroby. 

4. Dieta wzbogacona o WPC-80  ponad 14 dni może upośledzać funkcję wątroby  

w zakresie działania egzoglikozydaz. 

 


