
...§8

Praca oryginatna Original paper

Skutki nadmiernei podał żelazakrólikom
w aspekcle zmian ilościowych glikozoaminoglikanów

w ich wątrobach
RoMAN ALEKslEwlcz, IZABELA MAclEJEWSKA-PASZEK*, MAR!USz sKIBA**,

MARIA WARDAS*, MAŁGoRZATA STEC*

Lecznica dla zwierząt, Siemianowice Śląskie
*Katedra iZakład Zywności i Zywienia Wydzialu Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu

Aleksiewicz R., Maciejewska-Paszek l., Skiba M., Wardas M., Stec M.

The elfects of excessive supply of iton to rabbits with respect to the conte,|| of glycosaminoglycans in their Iivers
Sttmmary

The aim of the experiment was an attempt at answering tŁe question if an excessive supply of iion has an ihfluence on
the content of GAG in ,the liver. The erperiment was carried out using Chinchilla rabbits (3.2+0.1 kg, b,.W,.). The animals
were divided into 3 groups (7 rabbits in each group) and one control group (5 rabbits). The animals in each group except
the control group received a pharmaceutical form of iron (intramuscular injection of Jectofer 15 mg/kg b.w.lday) for 10,
90 and 120 days, the control group received09oń NaCl in an identical manner. Respecfively after 10, 90,and 120 days the
anim als were put to sleep (penthobarbital sodium), and after that GAG łvere isolated from their livers. Glycosaminoglicans
rvere isolated using Svejcer method as modifred b;" \łbsicki. The GAG quantiĘ was deteimined lry Bitter and Muiry
method by means of glucuronic acid contained in it. After 10 days of Jectofer administrationwe noticed,a15%a decrease
of GAG quantity in rabbits'livers in contrastwith the control group; on the other hand after 90 and l20 days of the
experiment we noticed increased GAG quantiĘ in the investigated livers by 33%o and 6ż0ń respectivCly,cgmrr.ed with
controls. The obtained results permit us to asceńain that an excessive supply of iron in rats leads to restructurjng in the
connective tissue of the liver, the noticed changes of GAG quanti§ were the proof of this One of the conseqllences may be
the hepatic injury. Although our experiment cannot give a sufficient answer as to how and why excessiye accumulation of
iron causes the increase of GAG quantity in rabbits' livers after a long lasting exposition on high doses of Jectofer, with
great probabiliĘ Ńe can §ay that all those changes are the result of the disturbance of oxidafive",homeostasis in the liver.
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Naruszenie struktury morfologicznej lub bioche-
mi c znej narządu skutkuj e po stępuj ącą j e go ni ewydo l -
nością. Dotyczy to równiez wątroby oraz jej tkanki
łącznej i choć tkanka łączna stanowi niewielką część
całego narządu jest istotna dla jego właściwego funk-
cj onowania (3, 1 6, 2 7). Tkank a łączna tw orzy wysoce
zintegrowany system strukturalno-czynnościowy bio-
rący dynamiczny udział w funkcjach życiowych zwie-
rzęcla, zależny od czynników lrzjologlcznych i pato-
logicznych (.I , 9 , 23). Zaburzenie homeostazy tkanki
łącznej skutkuj e zmianąwłaś c iwo ś c i imuno gennych,
antygenowych i chemoaktywnych buduj ących j ą skład-
ników ( 1 6 ). Tkank a łączna b ler ze czynny ldział w pro -
ce s ach regeneruj ąc y ch miĘszu wątroby (I9, 22, 27 ).
Potwierdzeniem tego jest analiza zawarlości glikozo-
aminoglikanów (GAG), głównego składnika substan-
cji podstawowej tkanki Łącznej, przeprowadzona w
poszczegolnych okresach mitozy hepatocytów po 55%
hepatektomii u psa (24).

Gliko zo amino gl i kany c echuj e znacznę zr o żnic ow a-
nie mas cząsteczkowych oraz polianionowość zwIą-
zanaz obecnościąw ich cząsteczkach grup karboksy-

lołvych i siarczanowych (9, 11, 13, 15,22). Proteogli-
kany, w skład ktorych wchodzą GAG przejmują od
nich charakterystyczną polianionowość co determinuj e
między innymi procesy adhezji i migracji kornórek (12,
14,28). Na metabolizm GAG istotny wpływ wywie-
rają zarówno czynniki endogenne jak i egzogenne w
tym jony rnetali.

Zarowno niedobór jak i nadmiar żelazajest okre-
ślonym zagrożeniem dla organizmu (25). Nadmieme
gromadzenie jonór,v żelaza w postaci złóż hemosyde-
ryny prowadzi do hemochromatozy, a w konsekwen-
cji do uszkodzenia wątroby (6-8, l8, 20). Obraz kli-
niczny hemo chrom atozy ob ej muj e marsko ś ć wątroby,
zwłóknienie trzustki, cukrzycę typu II. Wydaje się, ze
istniejąpredyspozycje gatunkowe wśród ptaków; cho-
roba notowana jest głownie wśrod tukanów, ponadto
ulegająjej szpaki Rothschilda, sowy, papugi i pingwi-
ny (5).

J ednązteorii tłuma czący chtoksyczność j onów żela-
za jestjego udział w genelowaniu reaktywnyc| form
tlenu czyli tzw. wolnych rodników (10, 77). Zelazo
wywiera równiez istotny wpływ nazapotrzebowanie i



wchłanianie jonów innych metali np. miedzi, cynku i
wapnia (4, 15).

Celem pracy była próba odpowiedztnapytanie czy
wzmożonapodaż żęlaza ma wpływ na zawartość gli-
kozoaminoglikanów w wątrobie co może w konse-
kwencj i doprowadzić do upośl edzęnlaj ej funkcj i.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na królikach płci męskiej rasy

szynszyl o masie ciała 3.2 + 0,1 kg. Zwterzętapochodziły z
Centralnej Zwierzętarni Sląskiej Akademii Medycznej i
przez caĘ czas eksperymenfu pozostawaĘ na pełnowańo-
ściowej diecie orazbyĘ pojone wodąad libitum. KIóliki
byĘ utrzym\,,vvane w klatkach pojedynczo, w temperaturze
pokojowej, przy natura|nym oświet\eniu. Przez caĘ czas
do świ adczeni a miaĘ zab ezpie czoną op iekę w e teryn aryj ną
a ich stan zdrowiabył monitorowany poprzezprowadzone
stałe oględziny oraz badania morfologiczne kr-wi.

Klóliki podzielono losowo na 4 grupy, z czego 3 (tzw.
doświadczalne) liczyĘ po 7 królików, a grupa kontrolna 5

królików.
Zwierzętom grup doświa dczalny ch podawano przez I0,

90 i l20 dni w formie iniekcji domięśniowych farmakolo-
glczny preparat że7aza Jectofer (Astra, D. Bosnalijek, YU)
w ilości 15 mg/kg m.c./dobę. Zwierzęta grupy kontrolnej
otrzymywaĘ w formie iniekcji domięśniowych roztwór soli
ftzjo|ogicznej.

Odpowiednio po l 0, 90 i I20 dniach zwierzęta usypiano
pentobarbitalem sodu (30 mg/kg m.c.). Po uśpieniu królika
i przygotowaniu pola operacyjnego wykonywano cięcie
powłok brzusznych w kresie białej i pobierano wątrobę do
dalszych badań. Po uśmierceniu zwierzątwykonyvano sek-
cję, podczas której oceniano makroskopowo i mikrosko-
p owo p o zo s tałe nar ządy.

Glikozoaminoglikany wątroby izolowano wg metody
Svejcera (21) w modyfikacji Wosickiego (26).

Przed przy stąpieniem do izolacji glikozoaminoglikanów
tkankę wątrobowąpoddano homogenizacji w zimnym ace-
tonie, a następnie wirowano. Odwirowany osad odtłusz-
ezano przęz ekstrakcję 20 krotną objętością mieszaniny
etanol:eter etylowy w stosunku objętościowym 1:l i pozo-
stawiano w łaźni wodnej przez dwie godziny w temperatu-
rze 60"C. Po ponownym odwirowaniu i odrzuceniu super-
natantu osad poddawano suszeniu do stałej masy. Wysu-
szonątkankę zawieszono w 0,1 M buforze fosforanowym
o pH 6,8 zawierającym 5 mM EDTA i 5 mM chlorowodorku
cysteiny i poddawano trawieniu papainą w temp. 65-70"C
przez 6 godzin, Po tym czasie 40oń roztworem kwasu trój -

chlorooctowego wytrącano białka, wirowano, a następnie
supernatant dializowano ż4 godz. wobec wody, Z diallzatll
wytrącano glikozoaminoglikany 50ń roztworem octanu
potasu w etanolu. Wytrącony osad GAG odwirowl,wano i
przeznaczono do oznaczeń ilościowych. Ilość uzyskanych
GAG oznaczano metodąBitter i Muiry (2)poptzezzawar-
ty w nich kwas glukuronowy.

Otrzymane wyniki poddano analizię staĘstycznej testem
t- Studenta dla zmiennych połączony ch oraztestem Fische-
ra dla sprawdzenia równości wariancji. Wyliczano takze
współczynnik korelacj i za7eżno ści całkowitej zawartości
GAG w wątrobach królików grupy kontrolnej i grup do-
świadczalnych od czasu podawania preparatu żelaza.

Wyniki iomówienie

Otzymane wyniki ilościowych oznaczęi GAG w
wątrobach królików podano w tab. 1. Całkowita za-
wańość GAG podana jako ilość pg kwasu glukurono-
wego w prze|tczentu na 100 mg s.m. tkanki, oznaczo-
na w wątrobach królików grupy kontrolnej wynosiła

dzono wzro st zaw arto ści GAG. W porównaniu z grup ą
kontrolną zawańość GAG wzrosła o około 33oń, zaś

anymi dlagrupy otrzy-
oło 53oń (ryc. 1), Jesz-
ej ilości GAG stwier-

dzono w wątrobach królików otrzymljących preparat
żelaza przez l20
równaniu zgrupą
tośc GAG w wąt i

grup doświ adcza|nych zalężała od czasu podawania
preparatu Jectofer o czymŚwiadczy wysoki współczyn-
nik korelacji r : 0,93 (p < 0,05).

Tab. 1. Całkowita zawańość GAG wyrażona w mikrogramach
kwasu glukuronowego/l00 mg §.m. tkanki wątroby (x + s)

Objaśnienie: *istotnośó w porównaniu z grupą kontrolną przy
p < 0,001.

0 dni 10 dni 90 dni 120 dni

Dni podawania preparatu Jectoler

Ryc. 1. Procentowe zmiany zawartości GAG w wątrobach
królików w trakcie podawania preparatu Jectofer
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Przedstawione w niniejszej pracy badania przepro-
wadzono na mło dych s amcach kr oltczy ch. Wybor s am-
cow do eksperymenfu pozwolił uniknąć ewentualne-
go wpłyvr.u hormonów rujowych na metabolvmwą-
troby. Fakt, żebadanta przeprowadzono na zwterzę-
tach roślino żerny chwydaj e się pozostaw ać bęz wpły-
wu, tym bardziej, żę badania dotyczyŁy pierwiastka
j ednakowo niezbędne g o do ży cia zwierzętom ro ślino -
żernym jak i mięsożernym, orazpodstawowego skład-
nika substancji międzykomórkowej tkanki łącznej -
glikozoaminoglikanów - pełniących identyczną rolę
u zw ter ząt ro ślinozernych j ak i mięsożernych.

Dawkę podawanego że|aza ustalono na podstawie
danych piśmiennictwa dotyczących j e go biodostępno -

ści, zaś czas trwania eksperymentu na podstawie ba-
dań pilotowych, w których stwierdzono,że okres czte-
rech miesięcy codziennego podawania królikom pre-
paratu żęIaza powoduje już zauważalne niekorzystne
zmtany. Poszczególne okresy pobierania wątrób do
badań tj. po 10, 90 i I20 dniach podawania zwlerzę-
tom preparatu Jectofer ustalono również po badaniach
pilotowych i wydaje się, ze znalazły one potwierdze-
nie w ocenię glikozoaminoglikanów izolowanych z
wątrób. Czteromiesięczny okres życia w przypadku
królików nie jest jeszcze na tyle długi, by pojawiają-
cym się zmianom starczym organizmu przypisywać
obserwowany wzrost zawarlości GAG w wątrobach.
Jest to niezwykle istotne ponieważ wiadomo, że ilość
glikozoaminoglikanów tkanki łącznej, nie tylko wą-
troby, zmięnta się wraz z wiekiem. Przyjmuje się jed-
nak, że ftzjologiczne zmlany w procesie starzenia do-
ty cząc e gliko z o amino glikanów pr zyp adaj ą na dru gą
połowę długości życtaorganlzmu, zaś króliki siedmio-
miesięczne są j eszcze zwierzętami młodymi. Nalezy
zatęmsądzić, że stwierdzone w pracy zmiany ilościo-
we ikanów wątrób krolików, którym
pod żelaza są odpowiedzią organizmu
na wzmożonąpodaż żęlaza. Zmiany te dotyczą pra-
wie dwukrotnego (pod koniec eksperymenh;) wzrostu
całkowitej zawaftości glikozoaminoglikanów w wą-
trobach krolików eksponowanych na żelazo, wporów-
naniu z ilością stwierdzoną w wątrobach królików
kontrolnych.

Mimo, że przeprowadzony eksperyment nie daje
bezpośredniej odpowiędzi na pytanie w jaki sposób
dochodzi do zwiększenta zawartości GAG w wątro-
bach królików eksponowanych na żelazo, niemniej z
duzyrrr prawdopodobieństwem można stwierdzić, że
jest to efekt nanrszenia homeostazy oksydacyjnej wą-
troby i jest on konsekwencją bezpośredniego uczest-
nictwa j onów żęlazaw reakcj ach wolnorodnikowych.
Idąc takim tokiem rozumowania można przypuszczać,
ze w obęcności zwiększonej ilości jonów żęIaza w
organizmie dochodzi raczej do wzmożonej biosynte-
zy GAG, a nie do jej zahamowania. Przesłankątakie-
go rozumowania jest świadomość, ze intensywność
biosyntezy GAG, a konkretnie niezbędnego ich skład-
nika, a mianowicie kwasu glukuronowego, zależy
wprost od dostępności utlenionej forrny dinukleoty-

dunikotynoamidoadeninowego (NAD). Reaktywne
formy tlenu, szczegóInie rodnik hydroksylowy ('OH),

stu całkowitej zawartości GAG w wątrobach królików
którym podawano prep arat żelaza można by prz e dsta-
wić następująco:

generowanie utlenianie

Fen3/Fen, =__€ .oH 
----+ NAD

rodnika'OH NADH do NAD

intensyfikac,ia
NAD Ę Kwas glukuronou,y-) GAG

biosyntezy klv. glukuronorvego

Prawdopodobnie uruchomienie takiego mechanizmu
aptacyj nego organizmu.
ego eksperymentu jest to
królikom pr epar atl żela-

za, kiedy obsetwowano nięznaczny (zaledwie I5%)
spadek ilości GAG rv wątrobach.

Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że
wzmożona podaż żęlaza doprowadza u królików do
przebudowy tkanki łącznej wątroby, dowodem częgo
sązaobsetwowane w pracy zmlany ilościowe GAG, a
konsekwencj ą tego możę być uszkodzenie wątroby.
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