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Wstęp

Bromian (V) potasu (KBrO3) jest kry-
stalicznym ciałem stałym, rozpuszczalnym 
w wodzie (73,5 g/dm3 w temp. 25ºC), 
bez smaku i zapachu.  Jest silnym utlenia-
czem zwłaszcza w środowisku kwaśnym. 
Wartość standardowego potencjału redoks 

tego związku w środowisku kwaśnym wy-
nosi +1,52 V, podczas gdy w środowisku 
obojętnym +0,61 V [43]. Gwałtownie 
reaguje z substancjami organicznymi 
redukując się do anionu bromkowego. 
Jest utleniaczem takich pierwiastków jak 
glin, miedź, arsen, fosfor, selen i siarka. 
W temperaturach powyżej 370ºC ule-

ga rozkładowi do tlenu, tlenku potasu 
i bromku potasu.

Bromian (V) potasu jest klasyfiko-
wany:

•  pod względem zagrożeń fizycznych: 
– jako substancja stała utleniająca 
z przypisanym zwrotem H271: 

Bromian (V)  potasu, stosowany w przeszłości zarówno 
w przemyśle spożywczym jak i kosmetycznym oraz produkt 
uboczny uzdatniania wody pitnej, jest czynnikiem nefrotok-
sycznym, klastogennym i rakotwórczym u gryzoni. Substancja 
ta jest związkiem utleniającym i źródłem reaktywnych form 
tlenu oraz aktywnych form bromu odpowiedzialnych za skut-
ki genotoksyczne, kancerogenne i toksyczne. Bromian indu-
kuje oksydacyjne uszkodzenia DNA, mutacje, strukturalne 
aberracje chromosomowe, pęknięcia  nici DNA  i mikrojądra 
w różnych komórkach in vitro. Bromian jest czynnikiem kla-
stogennym. Bromian podawany w wodzie do picia indukował 
nowotwory w nerkach, tarczycy i mezotelim u szczurów. Czę-
stość występowania międzybłonniaków osłonki pochwowej 
jąder u szczurów była zależna od dawki bromianu. Istnieje 
wiele naturalnych i syntetycznych związków, które mogą być 
użyte jako skuteczne czynniki chemioprotekcyjne  przeciwko 
toksycznemu i rakotwórczemu działaniu bromianu na nerki 
i inne narządy, wynikającego  ze stresu oksydacyjnego. 

Słowa kluczowe: bromian (V)  potasu, genotoksyczność, 
rakotwórczość, mechanizm działania.

Potassium bromate (V) (KBrO3), used in the past in both 
the food and cosmetics industry, and a drinking water disin-
fection by-product, is a nephrotoxic, clastogenic and carcino-
genic agent in  rodents. This substance is primarily an oxidizing 
compound, and source of reactive oxygen species and other 
active species direct generated from bromate, responsible for 
the genotoxic, carcinogenic and toxic effects. Bromate induces 
DNA oxidative damage, mutations, structural chromosomal 
aberration, DNA-strand breakage, and  micronuclei in different 
cells in vivo. Bromate is clastogenic agent. Bromate admini-
stered in the drinking water was carcinogenic in the rat kidney, 
thyroid, and mesothelium.  The incidence of mesotheliomas 
on the tunica vaginalis testis in rats was a dose-dependent 
manner. There are a lot natural and synthetic compounds which 
may be use as effective chemoprotective agents against broma-
te-mediated renal and other organ oxidative stress toxicity and 
tumor response.

Keywords: potassium bromate (V), genotoxicity, car-
cinogenicity, mechanism of action.
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może powodować pożar lub wy-
buch; silny utleniacz;

•  pod względem zagrożeń dla zdrowia: 
– jako substancja rakotwórcza kat. 
1B z przypisanym zwrotem H350: 
może powodować raka;

• d o kategorii 3 toksyczności ostrej 
z przypisanym zwrotem H301: 
działa toksycznie po połknięciu 
(Tab. 1).

W przeszłości bromian (V) potasu był 
stosunkowo często stosowany jako sub-
stancja dodatkowa do żywności, m.in. do 
mąki jako środek bielący i przyspieszający 
jej dojrzewanie, w procesie słodowania 
piwa w ilości 50 mg/kg jęczmienia [44] 
oraz w produkcji niektórych gatunków 
sera. W Japonii był szeroko stosowany 
do 1986 r. jako dodatek do past ryb-
nych [50]. Przez ponad 50 lat KBrO3 był 
używany jako ulepszacz do ciasta w pie-
karnictwie. W 1992 r. zespół ekspertów 
FAO/WHO zakazał stosowania KBrO3 
jako dodatku do mąki [55]. Wg U.S. 
FDA dopuszczalne poziomy bromianów 
w pełnej mące pszennej i słodzie powinny 
być niższe od 75 mg/kg, podczas gdy 
w białej mące < 50 mg/kg [51].

W Polsce zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2010 r. w sprawie dozwolonych substancji 
dodatkowych [14] KBrO3 nie znajduje 
się w wykazie substancji dozwolonych, 
dodawanych do środków spożywczych 
i używek. Zatem  związek ten nie może 

być stosowany jako substancja dodatkowa 
do żywności.

Bromian (V) potasu stosowany jest 
powszechnie w przemyśle pirotechnicz-
nym, zwłaszcza  do produkcji petard. 
Dawniej stosowano go  w przemyśle ko-
smetycznym jako składnik płynów do 
trwałej ondulacji na zimno. W 2005 r. 
zakazano stosowania KBrO3 w produk-
tach kosmetycznych [15].

Bromiany występują jako wtórne za-
nieczyszczenia wody wodociągowej pod-
dawanej procesowi uzdatniania na drodze 
ozonowania. Dopuszczalna zawartość 
tych związków w wodzie do picia w Pol-
sce i innych krajach Unii Europejskiej 
oraz w USA wynosi 10 µg/dm3. Zaleca 
się jednak aby stężenia bromianów były 
niższe od tej wartości [16].

 Toksyczne działanie u ludzi

W poprzednim stuleciu odnotowano 
szereg zatruć przypadkowych i rozmyśl-
nych bromianem (V) potasu zarówno  
dzieci jak i osób [29, 30]. Do 1990 r. od-
notowano 31 przypadki zatruć, z których 
11 zmarło. W większości przypadków 
były to samobójstwa japońskich fryzjerek. 
Doustna dawka śmiertelna KBrO3 dla 
człowieka wynosi 5-500 mg/kg masy 
ciała (m.c.) [34].

Objawami ostrego zatrucia bromia-
nem (V) potasu drogą pokarmową są 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe w postaci 

nudności, wymiotów, biegunek i bólów 
brzucha. Po kilku godzinach od pobrania 
tego związku dochodzi do nieodwracal-
nego uszkodzenia narządu słuchu oraz 
zaburzeń ze strony ośrodkowego układu 
nerwowego (OUN) w postaci splątania, 
zawrotów głowy, senności i apatii. Kolej-
nymi objawami są: skąpomocz, bezmocz, 
obniżone ciśnienie tętnicze krwi i trom-
bocytopenia. Ototoksyczne działanie 
KBrO3 obejmuje nerw słuchowy, prążek 
naczyniowy, błonę Reissnera, komórki 
podporowe, komórki rzęskowe i inne 
struktury ucha wewnętrznego, co może 
prowadzić do zaburzeń równowagi [6]. 
Dochodzi również do ostrej niewydol-
ności nerek będącej wynikiem rozwoju 
zespołu hemolityczno-mocznicowego 
[20]. W bioptatach nerki obserwowano 
początkowo zwyrodnienie, martwicę i re-
generacją komórek nabłonkowych kana-
lików proksymalnych, a w późniejszym 
stadium zatrucia stwardnienie kłębuszków 
nerkowych i śród-miąższowe zwłóknienie. 
Donoszono również o zmianach kardio-
toksycznych i hepatotoksycznych [34].

W dostępnym piśmiennictwie nie 
znaleziono informacji na temat objawów 
zatrucia przewlekłego KBrO3 u ludzi.

Toksyczne działanie na zwierzęta 
laboratoryjne

Na podstawie wartości mediany daw-
ki śmiertelnej (LD50) u szczurów po 

Objaśnienia:
Ox. Sol. 1 – roztwór utleniający,
Carc. 1B – rakotwórczy kategorii 1B,

Acute Tox. 3 – toksyczność ostra kategorii 3,
H271 – substancja stała utleniająca,

H350 – substancja rakotwórcza kat. 1B,
H301 – toksyczność ostra kat. 3

Tab. 1. Klasyfikacja i oznakowanie bromianu(V) [46]
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podaniu do żołądka, wynoszącej 157 mg/
kg m.c., KBrO3 zaliczono do substancji 
toksycznych [24]

Do objawów ostrego działania tok-
sycznego KBrO3 u gryzoni, po podaniu 
jednorazowym  per os zaliczyć należy: 
upośledzenie ak tywności ruchowej, nie-
zborność ruchową, leżącą pozycję ciała, 
przyspieszony oddech, spadek ciepłoty 
ciała, biegunkę, łzawienie i piloerekcję. 
W badaniu sekcyjnym obserwowano 
silne przekrwienie błony śluzowej części 
gruczołowej żołądka i zastój krwi w płu-
cach. W badaniu histopatologicznym 
u szczurów, początkowo wykazano łusz-
czenie się nabłonka dystalnych kanalików 
krętych nerek, a następnie zwyrodnienie 
i zmiany martwicze nabłonka kanalików 
proksymalnych. U myszy i chomików 
zmiany histopatologiczne występowały 
później i były mniej nasilone niż u szczu-
rów [31, 34].

Bromian (V) potasu podany do 
żołądka szczurom w dawce jednora-
zowej (100 mg/kg m.c.) spowodował 
w tkankach jelita cienkiego nasiloną 
peroksydację lipidów i białek, wzrost 
stężenia nadtlenku wodoru, spadek 
stężenia związków tiolowych ogółem 
i zredukowanego glutationu (GSH) 
oraz spadek aktywności enzymów rąb-
ka szczoteczkowego, tj. aminopeptydazy 
leucynowej (LAP), zasadowej fosfatazy 
(AP) i γ-glutamylotransferazy (GGT). 
Jednocześnie doszło do zahamowania 
glikolizy tlenowej i cyklu Krebsa oraz 
stymulacji glikolizy beztlenowej. Zmiany 
te miały charakter odwracalny; cofały się 
po 7 dniach od podania związku [1]. Po-
dobne wyniki uzyskano w takim samym 
doświadczeniu, w różnych strukturach 
nerki [3]. W erytrocytach krwi obwodo-
wej wykazano denaturację hemoglobiny, 
wzrost stężenia methemoglobiny i wzrost 
aktywności reduktazy methemoglobi-
nowej potwierdzając prooksydacyjne  
działanie KBrO3. W osoczu krwi wystąpił 
wzrost stężenia mocznika i kreatyniny 
oraz wzrost aktywności aminotransferaz, 

alaninowej (ALT) i asparaginowej (AST), 
wskazujących na zaburzenia funkcji nerek 
i wątroby. Wykazano również spadek 
stężenia tioli ogółem i GSH oraz wzrost 
stężenia nadtlenku wodoru i tlenku azo-
tu (NO). Ponadto wykazano nasiloną 
peroksydację lipidów i białek, wzrost 
aktywności oksydazy ksantynowej (XO) 
i dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) 
oraz spadek aktywności katalazy (CAT) 
i peroksydazy glutationowej (GPx [2].

Toksyczne zmiany w części gruczo-
łowej żołądka, w wątrobie i nerkach 
wykazano u szczurów w warunkach po-
wtarzanego narażenia (28 dni) na KBrO3 
drogą pokarmową [41].

Nefrotoksyczne działanie KBrO3 
zostało potwierdzone w badaniach pod-
przewlekłych (narażenie 13 tyg.) i prze-
wlekłych (narażenie 100 tyg.) u szczurów 
samców szczepu F344. Związek ten poda-
wano w wodzie do picia w stężeniach zróż-
nicowanych w zakresie 0 – 400 mg/dm3. 
Pobrane przez szczura dawki związku wy-
nosiły 0 – 37,5 mg/kg m.c./dzień. Obok 
wzrostu względnej masy nerek wykazano 
obecność kropli hialiny w cytoplazmie ko-
mórek nabłonka kanalikowego i w świetle 
kanalików oraz  ognisk zasadochłonnych 
w kanalikach nerkowych z pogrubiony-
mi błonami podstawnymi. Wykazano 
również przerost komórek przejściowych 
wyścielających brodawki i miedniczki 
nerkowe (tzw. hiperplazja nabłonka dróg 
moczowych), mineralizację brodawek ner-
kowych oraz obecność prawdopodobnie 
ziarnistości kwasochłonnej lipofuscyny 
w nabłonku proksymalnych kanalików 
nerkowych [11, 13].

Odległe skutki toksycznego  
działania

Odległe skutki toksycznego działa-
nia KBrO3, wyrażone działaniem geno-
toksycznym i rakotwórczym, wykazano 
wyłącznie w badaniach in vitro na izo-
lowanych komórkach oraz in vivo na 
zwierzętach laboratoryjnych.

Aktywność mutagenną KBrO3 wy-
kazano w testach bakteryjnych na Salmo-
nella typhimurium TA100 w obecności 
i bez udziału egzogennego układu ak-
tywującego [34] oraz TA102 i TA104 
(szczepy wrażliwe na substancje generują-
ce aktywne rodniki tlenowe) po aktywacji 
metabolicznej [36].

Strukturalne aberracje chromoso-
mowe, w wyniku działania KBrO3 (bez 
aktywacji metabolicznej), obserwowano 
w fibroblastach  płuc chomika chińskiego 
in vitro [23] oraz w komórkach szpiku 
kostnego in vivo po podaniu związku 
drogą dootrzewnową i dożołądkową 
[18].

W badaniach in vivo KBrO3 uszka-
dzał DNA na drodze oksydacyjnej, 
powodując wzrost stężenia 8-hydrok-
sy-2’-dezoksyguanozyny (8-OHdG) 
w komórkach nerki i wątroby szczu-
rów [8, 9, 53]. Stwierdzono ponadto, 
że oksydacyjne uszkodzenie DNA in 
vivo, prowadzące do wzrostu częstości 
mutacji w wyniku transwersji GC do 
TA genu lacI w nerkach pod wpływem 
KBrO3 ma charakter efektu progowego. 
Istnieją zatem poziomy tego związku bez 
obserwowanego działania mutagennego, 
toksycznego i prooksydacyjnego [56]. 
U szczurów samców szczepu Long-Evans 
wykazano, że  uboczne produkty uzdat-
niania wody pitnej, tj. 3-chloro-4-(di-
chlorometylo)-5-hydroksy-2(5H)-furan, 
chloroform, bromodichlorometan oraz 
ich mieszanina hamowały powstawanie 
8-OHdG w nerkach szczurów narażo-
nych na KBrO3 drogą pokarmową [38]. 
Ponadto stwierdzono wzrost aktywności 
glikozylazy 8-hydroksyguaniny, enzymu 
naprawczego, wycinającego i usuwającego 
8-OHdG z nici DNA [35].

Bromian (V) potasu jest stosunkowo 
słabym mutagenem, natomiast wywiera 
silne działanie klastogenne na skutek 
oksydacyjnych modyfikacji DNA. Roze-
rwanie pojedynczej lub podwójnej nici 
DNA przez KBrO3 wykazano w teście 
kometowym na ludzkich leukocytach 
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i komórkach nabłonkowych nerki szczu-
rów in vitro [37, 42].

Bromian (V) potasu indukował mi-
krojądra w komórkach szpiku kostnego 
myszy, po podaniu dootrzewnowym 
i doustnym [21] w retikulocytach krwi 
obwodowej myszy i szczurów [48, 49] 
oraz w komórkach części gruczołowej 
żołądka i wątroby szczurów [41]. W in-
nym badaniu, przeprowadzonym na 
myszach narażonych na KBrO3, wyka-
zano zależny od dawki wzrost częstości 
występowania mikrojąder w erytrocy-
tach wielobarwnych szpiku kostnego 
[39].

Bromian (V) potasu został sklasy-
fikowany jako genotoksyczny czynnik 
rakotwórczy na podstawie mutagenno-
ści w teście Amesa [36] strukturalnych 

aberracji chromosomowych [18], do-
datniego testu mikrojądrowego [39, 49] 
oraz działania rakotwórczego u zwierząt 
laboratoryjnych [11, 32, 33].

U myszy samców, szczepu B6C3F1, 
otrzymujących KBrO3 w wodzie do picia 
przez okres 100 lub 88 tygodni stwierdzo-
no obecność gruczolaków, raków i gru-
czolakoraków nerek i wątroby [11, 34]. 
Również u szczurów obojga płci szczepu 
F344 w podobnym doświadczeniu, trwa-
jącym 110 tygodni, obserwowano zmiany 
przednowotworowe w postaci ognisk 
dysplastycznych i komórek nowotwo-
rowych oraz gruczolaki i gruczolakoraki 
w nerkach [33]. 

W innych badaniach, przeprowadzo-
nych na tym samym szczepie szczurów 
samców, obser- wowano występowanie 

gruczolaków nerki i międzybłoniaków 
otrzewnej (Tab. 2) oraz gruczolaków i ra-
ków w nerkach i tarczycy (Tab. 3), a także 
międzybłoniaków osłonki pochwowej 
jąder, których częstość występowania 
rosła z dawką KBrO3 [11].

Unia Europejska zaliczyła KBrO3 do 
substancji rakotwórczych kategorii 1B 
z przypisanym zwrotem H350, może 
powodować raka. Z kolei Międzynaro-
dowa Agencja Badań na Rakiem (IARC) 
uznała, że istnieją wystarczające dowody 
rakotwórczego działania tego związku na 
zwierzęta doświadczalne oraz niewystar-
czające dowody rakotwórczego działa-
nia na ludzi. Na tej podstawie zaliczyła 
KBrO3 do czynników o przypuszczalnym 
działaniu rakotwórczym u ludzi (grupa 
2B) [22].

Tab. 2. Lokalizacja i częstość występowania nowotworów u szczurów samców szczepu F344 pobierających KBrO3 z wodą do picia [32]

*p ≤ 0,05 w stosunku do grupy kontrolnej; ** p ≤ 0,001 w stosunku do grupy kontrolnej

*p ≤ 0,05 w stosunku do grupy kontrolnej; **p ≤ 0,002 w stosunku do grupy kontrolnej

Tab. 3. Częstość występowania nowotworów nerek i tarczycy u szczurów samców szczepu F344 pobierających KBrO3 z wodą do picia [11]
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Mechanizm toksycznego działania

Bromian (V) potasu jako silny utle-
niacz zaburza równowagę oksydacyjno/
antyoksydacyjną m.in. w komórkach je-
lita cienkiego, nerek i erytrocytach w wy-
niku zahamowania aktywności enzymów 
antyoksydacyjnych, takich jak katalaza, 
peroksydaza glutationowa, reduktaza 
glutationowa i reduktaza tioredoksynowa, 
a także w wyniku redukcji stężeń białko-
wych i niebiałkowych przeciwutlenia-
czy, m.in. tioli ogółem, GSH i witaminy 
C. Jednocześnie związek ten powoduje 
wzrost aktywności enzymów prooksyda-
cyjnych – miedziowo-cynkowej dysmu-
tazy ponadtlenkowej (SOD) i oksydazy 
ksantynowej (OX). W konsekwencji do-
chodzi do wzrostu stężenia reaktywnych 
form tlenu (ROS), takich jak nadtlenek 
wodoru, anionorodnik ponadtlenkowy, 
rodnik hydroksylowy i tlen singletowy. 
Powstające ROS pod wpływem KBrO3 
utleniają w procesie peroksydacji lipidy, 
białka, zwłaszcza zawierające grupy tio-
lowe, kwasy nukleinowe, węglowodany 
i wolne jony metali.

 W następstwie procesów peroksyda-
cyjnychwzrastają stężenia dialdehydu ma-
lonowego (MDA), karbonyli i 8-OHdG 
oraz pękają pojedyncze i podwójne nici 
DNA [1, 2, 3, 8, 42].

Utlenione rybonukleozydy i de-
oksynukleozydy w RNA i DNA przez 
KBrO3 indukują wymiany chromatyd 
siostrzanych w ludzkich limfocytach [4], 
a ponadto 8-OHdG ulega parowaniu  
z adeniną i cytozyną, co prowadzi do 
inwersji G:C na A:T oraz transwersji 
typu A:T na G:C podczas replikacji DNA 
[7, 52].

Obok macierzystego KBrO3, również 
silne działanie utleniające wykazują jego 
metabolity powstające w wyniku reduk-
cji przy udziale endogennych związków 
tiolowych. Są to reaktywne formy bro-
mu w postaci tlenków BrO2 i BrO oraz 
rodnika bromowego  Rodnik ten 
powstaje z bromianu (I), którego pre-

kursorem jest bromian (III). Wszystkie 
reaktywne formy bromu są odpowiedzial-
ne za oksydacyjne modyfikacje DNA 
i powstawanie 8-OHdG [5, 25, 42].

W mechanizmie rakotwórczego dzia-
łania KBrO3 na nerki szczurów wymienia 
się oksydacyjne uszkodzenia DNA, mu-
tacje genowe, akumulację α2u-globulin 
charakterystyczną dla samców szczura, 
ekspansję klonalną wyrażoną nasiloną 
proliferacją komórkową i powstawanie 
litych nowotworów [54]. Mechanizm 
ten u samic szczura wydaje się być inny 
niż u samców. Przy tych samych dawkach 
KBrO3  działających rakotwórczo u obu 
płci, u samic nie obserwowano działania 
mutagennego, akumulacji α2u-globulin 
oraz nasilonej proliferacji komórkowej 
[52], wyrażonej wzrostem inkorporacji 
bromodeoksyurydyny [54] lub [3H]ty-
midyny do nerkowego DNA [19, 28]. 

W warunkach in vitro KBrO3  ha-
mował mitozę i stymulował apoptozę 
w komórkach mezotelialnych otrzewnej 
szczura w sposób zależny od dawki [10].

W badaniach genetycznych nerek, 
tarczycy i komórek mezotelialnych po-
chodzących od szczurów narażonych na 
rakotwórczą dawkę KBrO3  wykazano 
zróżnicowaną ekspresję transkryptów 
mRNA obejmujących geny związane 
z rakami mnogimi, śmiercią komórki, 
transportem jonowym i stresem oksy-
dacyjnym [12].

Bromian (V) potasu generuje sygnał 
redoksowy, który w wyniku transdukcji 
aktywuje gen p53 i prowadzi do trans-
krypcyjnej aktywacji stresu oksydacyjnego 
i genów naprawczych, rozregulowania 
kontroli wzrostu i błędnej naprawy DNA, 
powodując indukcję i rozwój procesu 
nowotworowego [10].

Za udziałem procesów oksydacyjnych 
w wieloukładowej toksyczności i kance-
rogenezie związanej z KBrO3  przemawia 
szereg badań doświadczalnych, w których 
wykazano ochronne działanie natural-
nych i syntetycznych przeciwutleniaczy 
w zatruciu tym związkiem. Działanie to 

obserwowano m.in. w przypadku izo-
flawonoidów soji [28], polifenoli [40], 
kumaryny  i czarnego kminku (Nigel-
la sativa) [26, 27]. Podobne działanie 
protekcyjne kolavironu, bioflawonoidu 
z nasion Garcinia kola, przeciwdziałające 
peroksydacji lipidów w nerkach i wątrobie 
obserwowano u szczurów narażonych na 
KBrO3 [17]. Wykazano również antyok-
sydacyjne działanie wyciągu z czerwo-
nej algi morskiej (Alsidium corallinum) 
w erytrocytach myszy narażonych na 
bromian [47].

Wnioski

1. Bromian (V) potasu  stosowany 
dawniej w technologii żywności i ko-
smetyce jest silnym utleniaczem. W or-
ganizmie jest prekursorem  reaktywnych  
form bromu w postaci tlenków bromu 
i rodnika bromowego.

2. Związek ten jest substancją toksycz-
ną uszkadzającą błonę śluzową przewodu 
pokarmowego i nabłonek kanalików ner-
kowych.  Działa nefrotoksycznie i hepa-
totoksycznie.

3. Bromian wykazuje słabe działa-
nie mutagenne i silne działanie klasto-
genne. Jest czynnikiem indukującym 
oksydacyjne modyfikacje DNA, pęknię-
cia pojedynczej i podwójnej nici DNA 
oraz mikrojądra.

4. Bromian (V) potasu indukuje 
nowotwory u szczurów w postaci gru-
czolakoraków i gruczolaków w nerkach 
i tarczycy oraz międzybłoniaków osłonki 
pochwowej jąder.

5. Mechanizm toksycznego i rako-
twórczego działania KBrO3 jest związany 
z jego oksydacyjną aktywnością.
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