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Alkohol etylowy uznawany jest za jeden z najbardziej szkodliwych ksenobiotyków, wywołujących w 

organizmie żywym wymierne szkody w odniesieniu do zdrowia fizycznego i pscychicznego. Kwas 

askorbinowy, czyli witaminę C interpretuje się w medycynie i biochemii, jako jeden z silnie 

działających antyoksydantów. Na tym tle celem pracy były obserwacje, czy podawany myszom 

eksperymentalnym alkohol w określonych dawkach i czasie ujawni zmiany ilościowe wybranych 

metabolitów, jonów i aktywności enzymów osocza ich krwi oraz czy zmiany te mogą być 

modyfikowane równolegle podawanym kwasem askorbinowym, jako przeciwutleniaczem 

tkankowym. 

Oznaczenia analityczne przeprowadzono w osoczu krwi 60 myszy, samców Swiss o masie ciała 25,0 ± 

2,0 g w wieku 8 tygodni. Myszy były utrzymywane w standardowych warunkach mysiej fermy 

Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu k/Warszawy, żywione granulowaną 

standardową paszą zawierającą 16% białka i 14 MJ/kg energii brutto z dowolnym do niej dostępem i 

stałym dostępem do wody. 

Osobniki doświadczalne zostały podzielone na pięć grup badawczych - kontrolną i cztery 

eksperymentalne według schematu – 

 

I. K 800 woda 900 woda 1900 woda 2000 woda 

II. A 800 alkohol 900 woda 1900 woda 2000 alkohol 

III. C 800 wit. C 900 woda 1900 woda  2000 wit. C 

IV. A + C 800 alkohol 900 wit. C 1900 alkohol 2000 wit. C 

V. C + A 800 wit. C 900 alkohol 1900 wit. C 2000 alkohol 

 

Zwierzęta otrzymywały wodę, 8% alkohol w objętości 250 μl/mysz i witaminę C w dawce 0,1 μg/ml 

roztworu, w objętości 250/mysz per os pomocy mikropipety w okresie 21 dni. Po zakończeniu 

eksperymentu wszystkie osobniki eksperymentalne poddawane były dekapitacji a w otrzymanym 

osoczu krwi oznaczono 25 parametrów podzielonych na 3 grupy –  metabolity, enzymy i jony.  

W grupie metabolitów oznaczono 1/ albuminy; 2/ białko całkowite; 3/ bilirubinę; 4/cholesterol 

całkowity; 5/ cholesterol HDL; 6/ cholesterol LDL; 7/ kreatynę; 8/ glukozę i 9/ triacyloglicerole. 



W grupie enzymów oznaczono aktywność 1/aminotransferazy alaninowej; 2/aminotransferazy 

asparaginianowej; 3/ cholinesterazy; 4/ fosfatazy alkalicznej; 5/ gamma glutamylotransferazy; 6/ 

kinazy kreatynowej, 7/ lipazy. 

W grupie jonów oznaczono koncentrację 1/ chlorków; 2/ fosforanów; 3/ magnezu; 4/mleczanów; 5/ 

potasu; 6/ sodu; 7/ wapnia i 8/żelaza. 

 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy pomocy analizy wariancji  i testu „t”. Sugeruje 

ona następujące wnioski –    

1. Przyjmowanie przez myszy eksperymentalne alkoholu i witaminy C oraz obu tych substancji łącznie 

ujawniło, wobec wartości kontrolnych i w odniesieniu do poszczególnych grup badawczych 

wzajemnie wobec siebie, zjawisko zmienności, wielokrotnie potwierdzone statystycznie. 

 

2. Badane wskaźniki fizjologiczne zwiększały lub zmniejszały uzyskiwane po alkoholu (A), witaminie C 

(C) lub obu układach podawania łącznie (A + C) i (C + A) wartości na poziomie 56,0% liczby oznaczeń, 

ujawniły także brak zmian istotnych statystycznie na poziomie 44,0% oznaczeń. Największą 

reaktywność wykazały metabolity - 63,3%, następnie enzymy - 60,0%, najmniejszą jony - 43,7%. 

 

3. W stosunku do wartości kontrolnych alkohol powiększył wartości w stosunku 8/25, badanych 

wskaźników, zmniejszył w stosunku 8/25, a w stosunku 9/25 nie ujawnił zmian istotnych. W 

odpowiedzi na działanie witaminy C uzyskane wartości wynosiły odpowiednio     - 5/25, 4/25 i 16/25. 

 

4. Alkohol powiększył koncentrację - cholesterolu frakcji HDL, triacylogliceroli, aktywność enzymów - 

AlAT, AspAT, cholinesterazy, fosfatazy alkalicznej, GGT i LDH; zmniejszył stężenie bilirubiny, 

cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, a także aktywność  kinazy kreatynowej oraz 

stężenie jonów magnezowych, mleczanowych, potasowych i żelaza;  

nie ujawnił istotnych zmian ilościowych w stosunku do albumin, białka ogólnego, glukozy, kreatyny, 

aktywności lipazy oraz stężenia jonów chlorkowych, fosforanowych, sodowych i wapniowych; 

5. Podawana zwierzętom witamina C - zwiększyła istotnie stężenie cholesterolu frakcji HDL, kreatyny 

oraz jonów fosforanowych, mleczanowych i potasowych; zmniejszyła koncentrację glukozy, 

triacylogliceroli, aktywność lipazy i stężenie jonów sodu; nie spowodowała zmian istotnych w 

odniesieniu do albumin, białka całkowitego, bilirubiny, cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji 

LDL, aktywności AlAT, AspAT, cholinesterazy, fosfatazy alkalicznej, kinazy kreatynowej, GGT, LDH oraz 

stężenia jonów chlorkowych, magnezu, wapnia i żelaza. 

 

Dane te sugerują, że wpływ alkoholu okazał się najbardziej znaczący wobec aktywności  badanych 

enzymów (zwiększał aktywnośc), w mniejszym stopniu oddziaływał na metabolity oraz jony, których 

stężenie obniżał. Witamina C przyjmowana do ustroju nie ujawniła w zasadzie istotnego wpływu na 

zmiany aktywności badanych enzymów, w odniesieniu do metabolitów i grupy jonów, wywołując 

zmiany na poziomie 40-50% liczby badanych wskaźników.  



Witamina C wydawała się pełnić rolę ochronną w stosunku do szkodliwego oddziaływania alkoholu, 

zmniejszała bowiem  zakresy reakcji zmian nim wywołane w stosunku do wartości kontrolnych. 

Prawidłowość tę widać najwyraźniej w grupie enzymów oraz w grupie jonów, których stężenie 

alkohol obniżał, zaś witamina C podwyższała (z wyjątkiem sodu). 

Łączone układy podawania badanym myszom etanolu i witaminy C (A + C) i (C + A) w zasadzie nie 

ujawniły wymiernych prawidłowości w swym oddziaływaniu i w stosunku do wartości kontrolnych i 

wobec wartości uzyskanych po oddziaływaniu etanolu czy witaminy C. Wywoływały one dużą 

zmienność, zarówno co do kierunków reakcji, a także jej zakresów. Jednak układ podawania (A + C) / 

K wywołał większą liczbę zmian, niż układ podawania (C + A) / K. Można zatem przypuszczać, że 

przyjmowanie witaminy C przed podaniem alkoholu  osłabiało jego  szkodliwe skutki bardziej 

wyraźnie, niż przyjmowanie witaminy C po podaniu alkoholu etylowego.  

Witamina C odgrywa protekcyjną rolę wobec ksenobiotyku jakim jest alkohol etylowy. Nadmierna 

konsumpcja alkoholu wpływa negatywnie na zmiany aktywności enzymów profilu wątrobowego 

(AlAT, AspAT, GGT), a także na profil lipidowy zwiększając poziom cholesterolu całkowitego oraz 

lipoprotein frakcji LDL. 

 

 

 

 

 

  

 

 

VIII. SUMMARY 

Ethanol is considered to be one of the most harmful xenobiotics, causing measurable damage to 

physical and mental health in a living organism. Ascorbic acid, or vitamin C, is interpreted in medicine 

and biochemistry in general as one of strong antioxidants. Against this background, the aim of the 

study was to see if the alcohol administered to the experimental animals at specified doses and time 

would reveal quantitative changes in the content of selected metabolites, ions and plasma enzymes, 

as well as whether these changes could be modified by co-administered ascorbic acid as a tissue 

antioxidant. 

The assays were performed in blood plasma of 60 mice, Swiss małe with a body weight of 25,0 ± 2,0 g 

at the age of 8 weeks. The animals were maintained under the standardized conditions of the murine 

farm of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in 

Jastrzębiec near Warsaw, fed with granulated standard feed containing 17,5% protein and 11,5 

MJ/kg of gross energy, with any access to it and any access to water. 

 

The experimental animals were divided into five research groups - the control group and the four 

experimental ones according to the scheme: 



I. K 800 water 900 waterd 1900 water 2000 water 

II. A 800 alcohol 900 water 1900 water 2000 alcohol 

III. C 800 vit. C 900 water 1900 water  2000 vit. C 

IV. A + C 800 alcohol 900 vit. C 1900 alcohol 2000 wit. C 

V. C + A 800 vit. C 900 alcohol 1900 vit. C 2000 alcohol 

 

The animals received 250 μl of water, 8% alcohol and vitamin C in solution, which was administered 

with an automated pipette directly to the mouth during the period of 21 days. After the experiment, 

they were decapitated and 25 biochemical indicators were determined in the blood plasma. The 

indicators were further divided into three groups - metabolites, enzymes and ions. In the metabolite 

group, there were determined: 1/ albumins; 2/ total protein; 3/bilirubin; 4/ total cholesterol; 5/ HDL-

cholesterol; 6/ LDL-cholesterol; 7/ creatine; 8/ glucose; 9/triacylglycerols. 

In the enzyme group, there was determined the activity of the selected enzymes  l/ alanine 

aminotransferase; 2/aspartate aminotransferase; 3/ cholinesterase; 4/ lactate dehydrogenase; 5/ 

alkaline phosphatase; 6/ gamma-glutamyltransferase; 7/ creatine kinase; 8/lipase. 

In the group of ions, there was determined the concentration of 1/chlorides; 2/phosphates; 3/ 

magnesium; 4/ lactates; 5/ potassium; 6/ sodium; 7/ calcium; 8/ iron. 

On the basis of the results the following conclusions have been drawn: 

1. The animals' taking alcohol, vitamin C or both substances in conjugate combination 

has revealed a variable phenomenon, repeatedly confirmed statistically, against the 

control values and in relation to the research groups. 

2. The examined physiological indicators have increased or decreased the values 

obtained after alcohol (A), vitamin C (C) or both systems (A + C) and (C + A), at the level 

of 56.0% of the determinations; have revealed no changes confirmed statistically at the 

level of 44.0% of the determinations. The highest reactivity has been found in 

metabolites - 63.3%, then the enzymes - 60.0%; the smallest one in the group of ions - 

43-7%. 

3. In relation to the control values, alcohol has increased the level of values in an 8:25 

ratio and has decreased in an 8:25 ratio; it has not disclosed significant changes in a 

9:25  ratio.  The  corresponding values  for vitamin  C are 5:25,  4:25  and  16:25, respectively. 


