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Badania biodostępności Mg, Fe, Cr i Se z żywności i suplementów diety 

z uwzględnieniem analizy specjacyjnej 

Głównym założeniem niniejszej pracy doktorskiej było przeprowadzenie badań 

służących ocenie względnej biodostępności Mg, Fe, Cr i Se z żywności i suplementów diety 

oraz produktów leczniczych, z równoczesną oceną wpływu rodzaju diety i postaci 

farmaceutycznej zastosowanych preparatów na wartość względnej biodostępności wybranych 

pierwiastków. Ponadto oceniono wpływ form chemicznych mikroelementów, w jakich 

występują one w zastosowanych do badań suplementach diety i produktach leczniczych, co 

pozwoliło na zrealizowanie elementów analizy specjacyjnej, będącej również tematem 

niniejszej rozprawy. 

Do badań wykorzystano odtworzone całodzienne racje pokarmowe (CRP) w formie 

homogenatów diet, składających się z czterech posiłków oraz zastosowano produkty gotowe 

dostępne na polskim rynku, a wśród nich 19 suplementów diety oraz 5 produktów leczniczych 

z dwóch głównych kategorii: preparaty witaminowo-mineralne oraz mineralne suplementy 

diety. Badania przeprowadzono w 2 modelach badawczych: homogenat diety oraz homogenat 

diety wraz z suplementem diety lub produktem leczniczym. Biodostępność wybranych 

pierwiastków badano metodą in vitro, stosując dwuetapowy schemat trawienia żołądek – 

jelito cienkie, z wykorzystaniem odpowiednich enzymów trawiennych, z utrzymaniem 

odpowiedniej temperatury i pH układu, w którym enzymy mogą być aktywne. Podczas fazy 

jelitowej zastosowano półprzepuszczalne celulozowe tuby dializacyjne. 

Przed rozpoczęciem symulacji trawienia żołądkowego poszczególne układy badawcze 

zostały zakwaszone do pH=2 przy użyciu roztworu 2 mol/dm3 HCl. Po osiągnięciu żądanego 

pH do każdej z próbek dodano 2 cm3 10% roztworu pepsyny w 0,1 mol/dm3 HCl. Tak 

przygotowane próbki szczelnie zamknięto i umieszczono na 2 godziny w termostatowanej 

łaźni wodnej z wytrząsarką w temperaturze 37°C. Po zakończeniu tego etapu, zmieniono 

odczyn próbek z pH=2 do pH=6,5 przy użyciu 6% roztworu NaHCO3, następnie dodano 

5 cm3 0,4% roztworu enzymu pankreatyny w 0,1 mol/dm3 NaHCO3. Tak przygotowane 



próbki przeniesiono ilościowo do celulozowych tub dializacyjnych, które szczelnie zamknięto 

i umieszczono w pojemnikach z tworzywa PP, zawierających 500 cm3 wody dejonizowanej 

każdy. Pojemniki szczelnie zamknięto i przeniesiono na 2 godziny do termostatowanej łaźni 

wodnej z wytrząsarką, w której utrzymywano temperaturę 37°C. Po zakończeniu etapu 

trawienia jelitowego otrzymano dwie frakcje, które zostały poddane dalszym badaniom: 

dializat, czyli roztwór otaczający celulozową tubę dializacyjną oraz pozostałość 

w celulozowej tubie dializacyjnej. 

W przypadku próbek ciekłych, do naczyń mineralizacyjnych odmierzono 5 cm3 

analizowanego roztworu, dodano 1 cm3 65% HNO3 i prowadzono mineralizację 

w temperaturze 120°C przez 120 minut. W przypadku próbek stałych, do naczyń 

mineralizacyjnych odważono 1 g badanego materiału, dodano 3 cm3 65% HNO3 

i pozostawiono na 24 godziny. Po tym czasie do układu próbka-kwas dodano 1 cm3 

30% H2O2 i prowadzono mineralizację w tych samych warunkach co dla próbek ciekłych. Po 

zakończeniu mineralizacji roztwór przesączono z wykorzystaniem odpowiednich filtrów oraz 

pompy próżniowej, a następnie uzupełniono wodą dejonizowaną do 10 cm3 i poddano 

badaniom na zawartość Mg, Fe, Cr i Se. 

Procentową wartość względnej biodostępności wyrażono jako stosunek ilości 

składnika mineralnego jaka uległa dyfuzji przez półprzepuszczalną membranę, do całkowitej 

ilości danego pierwiastka w badanym układzie. Oznaczenie całkowitego stężenia pierwiastka 

w próbach po trawieniu, w suplementach diety, produktach leczniczych i w całodziennych 

racjach pokarmowych wykonano przy użyciu wysokorozdzielczego spektrometru emisyjnego 

ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (HR-ICP-OES). 

W przypadku suplementów diety zawierających w swoim składzie selen, najwyższą 

względną biodostępność tego pierwiastka w każdym przypadku uzyskano z preparatu 

Doppelherz aktiv Dla diabetyków + Morwa. Zauważono również, że preparaty z selenem, 

zawierające substancję czynną w postaci selenianu (VI) sodu oraz produkty w postaci tabletek 

pozwoliły uzyskać najlepszą względną biodostępność selenu spośród modeli wykorzystanych 

w badaniach. 

W badaniach względnej biodostępności chromu przeprowadzonych dla trzech 

rodzajów diet z różnymi suplementami diety, najniższą wartość tego parametru uzyskano przy 

zastosowaniu preparatu Vigor up!, natomiast najlepsze wyniki w przypadku każdej z diet 

odnotowano przy zastosowaniu innych preparatów. Może to świadczyć o tym, że zarówno 

skład diety jak i zawarte w niej składniki odżywcze mogą mieć istotny wpływ na względną 

biodostępność tego pierwiastka z tych samych suplementów diety. W przypadku chromu 



zaobserwowano również, że preparaty zawierające substancję czynną w postaci pikolinianu 

chromu oraz te w postaci tabletek powlekanych pozwoliły uzyskać najlepszą względną 

biodostępność chromu spośród modeli wykorzystanych w badaniach. 

W przypadku objętych badaniami suplementów diety i produktów leczniczych, 

zawierających w swoim składzie żelazo, najwyższą względną biodostępność tego pierwiastka 

w każdym przypadku uzyskano z preparatu Hemofer prolongatum, a najniższą z suplementu 

diety Vigor up!. Na podstawie badań stwierdzono ponadto, że w przypadku żelaza 

to preparaty zawierające substancję czynną w postaci siarczanu żelaza (II) oraz te w postaci 

tabletek o przedłużonym uwalnianiu pozwoliły uzyskać najlepszą względną biodostępność 

tego pierwiastka spośród modeli wykorzystanych w badaniach. Odnotowano również, 

że czynnikiem mogącym mieć wpływ na obniżenie wartości względnej biodostępności 

składników mineralnych, w tym żelaza, może być błonnik pokarmowy, gdyż w trakcie badań, 

dieta bogatoresztkowa zawierająca największą jego ilość, wpływała na obniżenie względnej 

biodostępności wybranych pierwiastków. 

Podsumowując wyniki uzyskane w badaniach względnej biodostępności magnezu 

wykazano, że preparaty zawierające substancję czynną jako chlorek magnezu sześciowodny 

oraz te w postaci kapsułek pozwoliły uzyskać najlepszą względną biodostępność magnezu 

spośród modeli wykorzystanych w badaniach, choć różnice w obu przypadkach nie były 

bardzo istotne. Nie można jednoznacznie wskazać uniwersalnego preparatu, który byłby 

najskuteczniejszym środkiem uzupełniającym niedobory tego pierwiastka w organizmie 

człowieka, niezależnie od rodzaju stosowanej diety. Może to, podobnie jak w przypadku 

chromu, wskazywać na wyraźny wpływ składu diety i zawartych w niej składników 

odżywczych na względną biodostępność magnezu z tych samych preparatów. 

Zaobserwowano wysoką biodostępność poszczególnych pierwiastków z formulacji 

będących produktami leczniczymi. Czynniki takie jak np. formulacja czy zawartość substancji 

pomocniczych w produktach leczniczych, równolegle z formą chemiczną, w jakiej występuje 

dany pierwiastek, mogą często determinować wartości względnej biodostępności. Jest to 

jedynie wstępne spostrzeżenie, wymagające dalszych badań w tym kierunku. Warto jednak 

zaznaczyć, że kwestia formulacji oraz forma rejestracji (suplement diety lub produkt 

leczniczy) mogą mieć istotny wpływ na wartość względnej biodostępności pierwiastków. 


