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Pierwiastki śladowe zawarte w organizntie żywyrn
funkcjonują przede wszystkim jako kofaktory setek
enzymów reprezenĘących wszystkie klasy, Niektóre
z pierwiastków śladowych, takie jak: miedź, cynk,
mangan i selen są składnikatni enzymów odpowie-
dzialnych za likwidację reaktywnych fclrm tlenu w
ustroju lub bezpośrednio hamujących rekcje rł,oln,l-
rodnikowe (8,20). Ocenia się, ze 2-5oh tlenu pochłcl-
niętego przez organizm ulega konwersji do reaktyw-
nych form tlenu (RFT) obejrnującyclr: anionorodnik
p '), rradtlenek wodor,.r (H.O.), rod-
n ('OH), tlen sirrgletowy (O.) (2),W
flzjologtcznych warunkach biorą one udział w reak-
cjach utleniania i redukcji w łańcuchu clddechorł,ym,
odtwarzaniu fuódęł energii rv postaci wysokoenerge-
ty c zny ch zw tryzków fo s forowy c h, c zy t e ż o dtruw ani a
organizmu z substancji toksyczrrych (10). Wykorzy-
stywane są do niszozenia wirusów i bakterli, a także
biorą udział w regulacji wzrostu konrórki, sygnaliza-
cji międzykomórkowej, czy tworzeniu prostanoidów
z kwasu arachidonowe go. Ze w zględu na wysoką nie-
specyfi czną reaktywnośc WRT mo gą być j ednak nie-
bezpieczne. U dział reakcj i wolnorodnikowych po-
twierdzono w etiologii niektórych postaci nowotwcl-
rów, cukrzy cy, mtażdżycy, chorób auto immuno 1o gi cz-
nych, r ó żne go ro dz aj u stan ów zap alny ch, zmian zwy -

rodnieniowych ośrodkowego układu nerlł,owego, cho-
rób uwarunkowanych genety cznię or az uszkodzeń
związanych z niedokrwieniem i reperfuzją (5).

O t ganizm nar ażony n a s tał e działanie r e aktywnych
form tlenu (RFT) wykształcił wiele nrechanizmórł,
obronnych, tzw . b anerę an tyoksydacyj ną ktorej p o d-
stawową funkcją jest utrzyrnanie równowagi prook-
sydacyj no- antyoksydacyj nej . W skład układu antyok-

sydaeyj ne go wchod zą między irrnymi : dysmutaza po -

rradtlenkowa SOD (E.C.1.15.1.1), katalaza - CAT
(E.C.1.1] .1.6), peroksydaza glutationowa ,- GSH-Px
(E.C. l .l ] . l .9), Sąto najważniejsze efizymy antyoksy-
dacyjne nazywane triadąenzy maty czną współdziała-
jące ze sobą w usuwaniu wolnych rodnikórv (3). Pier-
wiastki śladorł,e sąkofaktorami tych enzymów: man-
gan - rnitochondrialnej dysmutazy ponadtlenkowej
(Mn SOD), cynk i mtedź- cytop7aztnatycznej dysmu-
tazy ponadtlenkowej (CuZn SOD) (3, 12,15). Selen
wchodzi w skład peroksydazy glutationowej. enzymu,
ktory zabezpiecza lipidy błon komórkowych przed utle-
nianiem orazkatalizuje rozkład szkodliwych dla or-
ganizmu nacltl enków ( 4, 2 I) . Ni ektóre biop i erwiastki
bezpo śreclnio hamuj ą reakcj e nadtlenkowego utlenia-
nia lipidów (np. Mg, Mn) (20). Szczegolnąrolę w in-
aktywowaniu WRT przypisuje się kompleksom nrie-
dzi o małej rnasie cząsteczkowej. Obecność komplek-
sów miedzi hamuje działanię herbicydów, fotoutlenia-
nie kwasu linolenowego i wiele innych reakcji wolno-
rodnikowych 18).

Powstawanie wolnyeh lodników

Wolrie rodniki tlenowe (WRT) to atomy, grupa ato-
mów lub cząsteczki, zdolne do samodzielnego istnie-
nia, posiadające jeden lub więcej nie sparowanych ęlek-
tronów. Cecha ta decyduje o niezwykle wysokiej ich
reaktywności chemicznej. W organizmlę WRT sąsta-
le wytwarzane \Ą, wyniku szeregu przemian metabo-
licznych. Powstawac one mogąpod wpływem dziaŁa-
n i a zewnętrznych czynników ftzy czny chj ak : pro mie -

ni orv ani e ultrafi o letowe i wi dzi alne, ultr adźwi ęki czy
podwyższona temperatlna (12) . Znaczntę istotniej sze
sąwewnątrzkomórkowe źrodła WRT, a przede wszyst-
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autooksydacji białek oddechowych, objaśnienia: O. -tlen,cząsteczkowy, Or' rodnik ponadtlenkowY, HrO, nadtlenek

związków tiólowych, katecholamin, wodoru, Ho, rodnik hydroksylowy

cj i katalizow anej przez oksydazę ksanĘnową ( 1 0).

Głównym źródłęm WRT są jednak procesy odde-

sydazę glut azę do HrO, a w gor-
szymprzyp onów żęIizajest ródu_ ulegać rozkładowi do po_

r.o*a"y óó lowego (oHi według wsńnia pro.duktów ad taki

reakcji Fentona (3, 17). inicjowanyjestprze (głów-
ntę żęIaza i miedzi):

LooH + Fe2* --, Fe3* + Ho, Lo,
LooH + Fe3* _- Fe2* + H* + LOO.



Również niektóre leki mogąpowodować wfworze-
nie wolnych rodników tlenowych, np. dwuetylostilbe-
strol, chloramfenikol, parac etamo I, nttr azep am, nitro -
furantoina, a przedewszystkim leki przeciwnowotwo-
rowe: adriamycyna, daunomycyna, mitomycyna C,
ble omycyna (2). Reakcj e wolnoro dnikowe I wytw arua-
nie RFT wydająsię warunkować uboczne dziaŁanięnie-
których antybiotyków. Gentamycyna i cefalorydyna in-
dukują peroksydację lipidów w nerkach i uszkadzają
ten narząd. Penicyliny uszkadzająDNA w obecności
jonów żelaza i miedzi, najprawdopodobniej poprzez
wytw arzanie rodnika hydroksylowego. Amfoterycyna,
natamycyna, nystaĘna - antybiotyki przeciw grzybicze

ule gaj ą utlenieniu, tw or ząc rodniki nadtlenkowe.
RF T o dp ow ie dzia|nę za s zko dliw e dzińanie je dnych

leków, p o średnic z ąw dziaŁaniu innych. Wytwarzani e
reaktyrlvnych form tlenu jest jednym zmęchanizmow
b akteri ob ój c ze go działania r ifamy c yny S V, antyb i oty-
ku stosowanego w leczeniu gruź|icy. Reaktywność tle-
nu singletowego wykorzystywana jest w terapii foto-
dynamicznej, jaką stosuje się w leczeniu opryszczki,
żołtaczki noworodków t Łuszczycy (3 ),

Rola pierwiastków śIadowych

Niebezpieczeństwo ze strony WRT wtĘe się z ich
nadpro duk cj ą i zachwianiem równowagi pro oksyda-
cyjno-antyoksydacyjnej w stronę utleniania. Stan taki
nazywany jest stresem oksydacyjnym (18, 19). Orga-
nizm broniąc się przedjego negatyłvnymi skutkami,
stworzył system antyoksydacyj ny, ob ej muj ący zw iąz-
ki drobnocząsteczkowe i enzymy.Ważnąrolę w sys-
temie obrony przed atakiem WRT pełnią wspomniane
uryżej enzymy anĘoksydacyjne: SOD, GSH-Px, CAI,
które w swoich centrach ak§wnych zawterająpter-
wiastki śladowe. Enzymy te metabolizująwolne rod-

SOD) lub produkty pośrednie
H-PX tkatalazy) do mniej tok-
czny ch produktów. Wszystkie

te enzymy współpracująze sobą dzięki czemuprodŃt
reakcji SOD - nadtlenek wodoru, który może być sub-
stratem do powstania OH', jest od razuprzekształcany
przez dw a po zostałe ęnz;Wy do wody (ry c. 2) (2, I 6).

Dysmutazy ponadtlenkowę zaltczane do klasy oksy-
doreduktaz sąmetaloproteinami (1, 11, 13). W orga-
nizmie ssaków występują trzy rodzaje tego enzymu.
Dysmutaza ponadtlenkowa miedziowo-cynkowa
(Cu,Zn-SOD) jest obecna na terenie cytoplazmy, w
pr zestrzeni międzybłonowej mitochondriów oraz w
krwinkach czerwonych. Cząsteczka tego białka jest
homodimerem o masie cząsteczkowej 33 kDa. Każdy
z monomerów zawierajeden atom cynku i jeden atom
miedzi. Podjednostki powiązane są wiązaniami elek-
tronowymi van der Waalsa, co powoduj e dużąstabil-
ność cząsteczki enzymu, Reakcja dysmutacji rodnika
ponadtlenkowego, katalizow ana przęz ten enzym prze-
biega dwuetapowo, W pierwszym etapie jon Cu*2 jest
redukowany przęz O r' rj ednoczesnym uwolnieniem
cząsteczkiOr".

E-Cu*2* Oz *E-Cu*l łOz'
Następnie rodnik pon"adtlenkowy utlenia w obecno-

ści protonów poprzednio zredukowany jon mie dzi Cu*I
E-Cu*l + o", +2H* -E-Cu*2+H,o

Dysmutaza ponaótlenkowa jest bardzo wydajnym
katalizatorem reakcji dysmutacji O/ , przyspieszając
jej prędkość około 10 000 razy. Jony metali przejścio-
lvych również katalizujątę reakcję, aIę ze znacznie
mniejszą szybkością. Za aktywnośó Cu,Zn,SOD od-
powiedzialne są zarówno atomy miedzi,jak i cynku
(14). W matriks mitochondrialnym jest obecna dys-
mltaza ponadtlenkowa zawierająca mangan (Mn-
SOD). Jest to tetramer zŁożony z czterech podjedno-
stek o masie cząsteczkowej ok. 20lltakażda Poza
komórką natomiast, znajduje się zewnątrzkomórkowa
dysmutaza ponadtlenkowa (EC-SOD), Jest ona zbu-
dowana z cztercchpodj edno stek i zawiera miedź, cynk
oraz reszty sacharydowe. Mechanizm dysmutacji
Cu,Zn-SOD, Mn-SOD i EC-SOD jestpodobny i pole-
ga na redukcji i utlenieniu miedzi lub manganu w cen-
trum aktywnym z jednoczesnym utlenieniem i reduk-
cjąO,' (reakcja dysproporcjonacji) (3,I2). Można to
zapisać ogólnym wzorem:

Me'*Or'-Me"lłOu
MeolłO,'2H* +Men*HrO,

Dobroczynne antyoksydacyjne działanie selenu
zlvtązane jest przede wszystkim z jego występowaniem
w aktywnym centrum peroksydazy glliationowej
(GSH-Px). Enzym ten katalizuje redukcję nadtlenku
wodoru i nadtlenków organicznych, przekształcając je
w wodę i odpowiednie alkohole, znacznie mniej szko-
dliwe od podtlenków. Reakcj aprzebiegaw trzęch eta-
pach. W pierwszym następuje utlenianie reszty sele-
nocysteiny ptzez nadtlenek wodoru :

Enzym- SeH + H?O2 -. Enzym-SeOH+HrO
W następnym etapie zostaje utleniona jedna czą-

steczka glutationu:
Enzym-SeOH + GSH -- Enzym-Se-SG + HrO

Tworzy onaz ęnzymem mieszany selenosulfid, który
nie ulega uwolnieniu w postaci wolnego rodnika lecz
wchodzi w reakcję z następną cząsteczkąglutationu.
W wyniku tej reakcji powstaje zregenerowana seleno-
cysteina (4,2I):

Enzym-Se-SH + GSH--, Enzym-SeH + G-S-SG
Wytwarzany w tej reakcji GSSG jest natychmiast i

w sposób ciągĘ redukowany przęz obecnąw nadmia-
rze reduktazę glutationu. Zapewnia to stałe stężenie
zredukowanego glutationu. Antyoksydacyjne właści-
wości selenu sąwspomagane obecnościąwitaminy E,
Oba czynniki wykazuj ądziałanie synergistyczne. Se-
len jako składnik centrum aktywnego GSH-Px bięrzę
udział w r o zkŁadzi e n adtl enków. Toko fero l e natomi a st
przeryw ająreakcj e łańcuchowe generuj ące wolne rod-
nlki.DziałająjakozmiataczewoĘchrodników(4,2I)

ROO'+ Toc-OH--, ROOH + TocO
Zidentyf,rkowano 4 odmiany peroksydazy glutatio-

nowej : klasyczną komórkowąperoksydazę glutationo-
wą(GSH-Px), występującągłównie w wątrobie i ery-



trocytach, osoczową peroksydazę glutationową
ionowąwykrywanąw
peroksydazę glutatio-
lipidów (PHGSH-Px)

(3, 6).
Komórkowa GSH-Px jest makrocząsteczkąo ma-

sie ok. 84 kDa. składającąsięz czterech identycznych

wszystki ów enzymu.
Osocz glutationu, występująca

również w formie tetramerycznej zawiera białka gli-
kozylowane. Obydwa te enzymy katalizują opisaną
powyżej reakcję. Trzeci typ peroksydazy to takżę te-
tramer.

Peroksydaza glutationu wodoronadtlenku fosfolipi-
dowego ma formę monomeru izwiązana jest z błona-
mi. Redukuje ona specyficzny wodoronadtlenek ze-
sĘf,rkowane go fo s folip idu. Sp ecyfi czno śc sub strato -

wa PHGSH-Px jest szeroka i obejmuje wodoronad-
zoprop ów tłusz-
idów,Z dazy gll-
kardiop enuijego

czę ś ciowo antynowotworowe działanię. Chroni on też
hemoglobinę orazbłonę przed
utlenianiem, dziękt cze

P odobne do GSH-Px właściwości antyoksydacyj ne
wykazuje selenoproteinaP. 10

selenocysteiny na jedną p bia
szośó osoczowego selenu w
p7)

pierwiastki śladowe, przede wszystkim
ż dź,uczestntczącw reakcji Fentona, która

nie resorpcji, dostarczanie do komórek i wydalanie
nadmiaru jonów metali. 1ę w meta-
bolizmie metali ciężkich astków śla-
dowych to metale ciężkie) odgrywająmetalotioneiny
- drobnocząsteczkowe białka wewnątrzkomórkowe,
chelarujące j
protekcyjną
nów w kom
nym powinowactwem do jonów miedzi i cynku, ale
również do bardziej toksycznych metali, takich jak
kadm, rtęć. Podobnie, analogiczne funkcje wobec ze-
laza i selenu spełniająapofeffiny i selenoproteiny (8).

Innymi elementami chelaĘącymi metale wewnątrz
komórki są glutation, aminokwasy oraz słabe kwasy
organlcZne.

Żelazo wchłaniane z przewodu pokarmowego w
postaci jonów żelazawych (Fe'-) po przejścill ptzęz

z b tałkami lub ferry tyną (2 ) . Jony mie dzi wy stępuj ą w
o s o c zu zw lązane ze sp e cyfic zny m białkiem - c erulo -
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