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Wśród wielu właściwości jonów żęIazana uwagę zasłu-
guje stosunkowa łatlł,ość zmiarty ich stopnia utleniania, co
Źachodzirówniez w komórkach organizrnów zywych, Wia-
domo, że jony żelaza biorą czynny udział w reakcji po-
wstawania rodnika wodorotlenkowego (zwanego czasem
rodnikiem hydroksylowym) z nadtlenku wodoru i aniono-
rodnika ponadtlenkowego w tzw. reakcji Habera-Weisa (4).
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Katalityczna rola jonów żel,aza sprawia, że nawet nie-
wielka ich ilość w sposób istotny styrnuluje po\\,yzszą re-

mulacja procesu peroksydacji lipidów (6, 11).

Kumulacja jonow żelazarv hepatocytach jest jednyn z
powodów powstawania procesów zwłóknienia i marskości
wątroby (8, 12-14), a więc procesów, u podstaw ktorych
leząistotne zmiany wtkance łącznejnarządl. Zmianyte są
efektem zal<łocenia metabolizmu składników tkanki łącz-
nej w tym równiez glikozoaminclglikanów, które są pod-
stawowym składnikiem macierzy pozakomórkowej tej tkan-
ki (1, 2). Obsetwowane u kró
żonąpodaż żelaza zmian1 w
nów tkanki łącznej wątroby d
ich ilości (1), ale przede wszystkim wzrostu udziału ilo-
ściowego siarczanowych glikozoaminoglikanów, tj. siar-
czanu chondroityny i siarczanu dermatanu (2).

Celem badań była ocena modyfikującego oddziaływa-
nia jonów żelaza, podawanych królikom pod postaciąpre-
paratu Jectofer, na aktywność enzymów anĘoksydacyjnych,
oznaazoną w knvi zwierząt.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 28 samcach królików rasy szyn-

szyle , kg. Zwierzęta przez cały czas ekspery-
mentu pełnowarlościowej diecie i były pojone

wodą trzymywane były w klatkach pojedyn-

czo, w tempe turalnym oświętleniu.
Zlvierzęta w fonnie iniekcji do-

nrięśnior.łych tra, D, Bosnalijek, YU)

transferazy asparaginianowej (AST),
Aktywność ALT i AST oznaaza\7o przy pomocy zęstawów

enzymu podawano w jednostkach na 1 gram hemoglobiny (U/g
Hb). Aktywność GPx oznaczano za pomocątestów firrny Ran-
dox opracowanych na podstawię metody Paglia i Valentine (9).

Oznaczenia przeprow adzono w termostatowej kuweci e w spek-

trofotometrze UV - VIS Unicam lJY-2 przy długości fali 340

nm. Aktywność enzymu podano w jednostkach na 1 g hemoglo-

biny (U/g Hb).

Wyniki i omówienie



Tab. 1. Aktywność aminotransferazy alani-
nowej (ALT) i asparaginianowej (AST) w
surowicy badanych królików (n : 7; i + s)
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Tab. 2, Aktywność dysmutazy ponadtl€nko-
}vej (SOD) iperoksydazy glutationowej (GPx)
w krwi badanych królików (n:7; i + s)

proce sÓw odpowiedzialny ch za
do starczenie formy zredukowa-
nej fosforanu dinukleoĘdu ni-
kotynoamidoadeninowe go
(\IADPH), substancj i niezbęd-
nej dla reduktazy glutationowej
odpowiedzia7nej za proces Ie-
dukcj i glutationu. Można zatem
pr zypuszczać, Że ob s etwowany
w niniejszym eksperymencie
spadek aktywności GPx (pomi
mo Wysokiego stężenia Hror)

Objaśnienie: * p ' 0,01 w poró,,vnaniu do kon- Objaśnienie: .1ak

troli (grupa 0)

ALT. Po 90 dniach podawania królikom preparatu żelaza
aktywność obu enzymów zwiększyła się w porównaniu z
grupąkontrolną w przypadku AST ponad trzykrotnie, zaś

w przypadku ALT ponad 4-krotnie.
Aktywność SOD w krwi w 3 dniu eksperymentllzy-

skała najwyzszą wartoś c, pTzekTaczającą aż 2,5-krotnie

;

W przypadku GPx aktywność w 3 dniu eksperymentu
obniZyła Śię o ckoło 35%o w porównaniu z aktyr;vnością
oznaczonąu krÓlików pr ze d r o zpoczęci em eksp erymenfu .

Jednakze w następnych dniach eksperymenfu aktyr,vność

GPx wzrastaŁa i w 90 dniu byławyższa od wyjściowej o
około 13%.

Inspiracjądo podjęcia badań dotyczących zmjan aktyw-
nościŚOD i GPx w kfwi kólików narazonych na wzmo-

meostazy oksydacyjnej organizmu. Natomiast powolny spa-

dek aktywności SOD może dowodzić uruchomieniu okre-
ślonych mechanizmów obronnych przed podwyższonym
stęzeniem jonow żelaza. Takim mechanizmem być moze
je oby, co wykazano we
W 1zl,

iany akĘwności SOD
sugerowaĘby, nieco inne niż obserwowano,zmiany aktyw-
ności GPx. Podwyzszeniu aktywności SOD towarzyszy
wzrost stęzenia nadtlenku wodoru, ponieważ jest on produk-
tem reakcji SOD. Podwyższone stężenie nadtlenku wodoru

procesu kumulacj i żelaza w wątrobie.
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