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streszczenie

Kawa jest naturalnym, boga§m źródeł B-karbolin. Ze względu na jej pobudzające

właściwości nie wszyscy mogą kawę spożywń. Dla tych konsumentów dobrym tozlitązanięrrl

są jej subs§rtuty, również bogate w B-karboliny. Badania epidemiologiczne sugerują że

spozycie kawy i jej subsĘćutów jest skoręlowane ujemnie z ryzakjem wysĘpienia chorób

neurodegeneracyjnych takich, jak choroba Parkinsona cTy Alzheimera. Najliczniej

idenĘrfikowanymi i ontaczartyni w literaturze karbolinami ą: hanrran (II), norharman (NH)

i harmalina. H i NH charakteryzują się wysoką akĘwnością biologiczną, przypisuje się im

właściwości farmakologiczne orv psychofarmakologiczne, a także działańę

neuroprotekcyjne, przeciwutleniające i ptzeciwzapalne. Z,e względu na powszechnie

występujące choroby neurodegeneracyjne, największe zainteresowanie skupia się na

neuroaktywnych właściwościach karbolin. W literattrze jednak wcię niewiele prac

przedstawia jednoznaczne wyniki badań w Ęm względzie.

Celem niniejszej pracy było badanie stopnia przenikania P-karbolin, zawarĘch

w diecie, do organizm u zlvvjterąt do świadczalnych oraz wpływu Ę ch zwitązków na zachowanie

zllńerąt. szczeg(towe cele badań obejmowaĘ: zaprojektowanie i przeprowadzenie

eksperlmentów biologicznych, charakterystykę i dobór surowców do produkcji subs§rtufu

kawy, stosowanego wdiecie ziterzE,oznaszeńezawartości B-karbolinw paszy standardowej,

surowcach i we krwi mńeruąt. Do realizacji zadańbńawczych, zlitązanychz oznaczeńami

chemicznymi zastosowano nowoczesne techniki analityczne, wykorzystywane w technologii

Ąrwności (chromatografię gzową i cieczową spektrometrię masową), & w eksperymentach

biologicznych testy behawioralne, zaakceptowane przez Komisje Bioe§czną w Poznaniu

(test klasycznego labiryntu, test wynuszonego pĘwania oraz test otwartego pola).

Doświadczenie biologiczne przebiegało w dwóch etapach z wykorzystaniem

l7-miesięcznych szcztnów (Sprauge-Dawley). Oba etapy trwĄ po 14 tygodni, a szczlfiy
karmiono pasą standardową AIN 93M, któ.ej skład został oparĘ o formułę opublikowaną

ptzęz Amerykanski InstJrtut Żywieńa - AIN. Do paszy tej w I etapie dodawano standardy

karbolin: harmanu lub nońanrranu w różnych ilościach, odpowiadających w przeliczeniu

2,3 i 4 szklankom kawy wypĘ dziennie przęz człowieka. W II etapie karboliny dodawano do

paszy jako subsĘrtut kawy, który stanowiła prażona cykorią wyselekcjonowana z kilku

wariantów surowców na podstawie attnliz chemicznych. Pod koniec obu etapów



plzeprowadzano testy behawioralne, a następnie poddawano mvierzęta terminacji w celu

pobrania krwi do ana|izy pod Ętem zawartości P-karbolin. Krew była główqłn materiałem

biologicznyrrr poddawanym dalszej artalizie na za,wartość H i NH. W obu etapach

doświadczenia biologicznego stwierdzono wzrost zawartości karbolin we krwi w porównaniu

z grupą kontrolną otaz zauważono dodatnią korelację pomiędzy wzrastającym Ężeniem
karbolin w diecie, aich zawartością we kruit zlliterząt po zakończeniu okresu skarmiania.

Tesł behawioralne (test wyml§zonego pływanią test klasycznego labiryntu i test

otwartego pola) wykazaĘ wnost aktywności szczurów kamnionych pasą z dodatkiem

karbolin, szczególńe w etapie II, w wyniku dodatku do paszy cykorii, jako naturalnego źródła

karbolin. Jednocześnie pomiar podstawowych parametrów kału pozwalał stwierdzić, że

dodatek karbolin zarówno wpostaci czysĘch standardówjak i naturalnej cykorii, nie wpływał

negaĘwnie na metabo\inn ziteruąt Obserwacje poczynione w ramach przeprowadzonych

eksperymentów biologicznych sugerują że obecność P-karbolin w diecie, pochodących

z nafuralne go źródłą możs oddziaływać antydepresyj nie.

Niniejsza praca doktorska była częścią projektu bńawczego OPUS

(2015 l 19 |BNZ9 l0l038) finansowanego z Narodowego Centrum Nauki.
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