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Jednym z aktualnych tematów badawczych współ-
czesnej biologii komórki jest zjawisko stresu oksyda-
cyjnego. Mianem tym określa się stan, gdy w komór-
ce zostaj e zaburzonabiochemiczna równowaga pomię-
dzy il o ś cią wytw arzany ch tzw. reak§wnych form tle-
nu (RFT), zwłaszczawolnych rodników tlenowych a
czińaniem systemów antyoksydacyjnych, w tym tzw.
mechanizmów naprawczych (11, 16). Szczególnie
wrażliwe na dzińanie RFT są wiązania nienasycone
chole sterolu i kwasów th"rszc zowy ch, przy czy m wr ń-
liwo ś ć ta w zr asta wr az zę stopniem nienasyc enia.

Poważnym zagrożentem dla życia komórek w wa-
runkach ,,szoku tlenowego" jest również oksydacja
białkowych grup - SH w błonach komórkowych i w
efekciehydrolizazewnętrznychfragmentówglikopro-
tein powierzchniowych. Może to prowadzić do dezin-
tegracji błon i zwiększenia stopnia ich przepuszczal-
no ś c i dla b i ałęk or az do zablt zęni a równow agi w ukła-
dzie pr ote azy - anĘpr ote azy (27 ),.Kom órkowy sy st em
ochrony przed stresem oksydacyjnym i jego skutkami
obej muj e synergistyczne współd ziałanie wielu kom-
ponentów, do których należąm.in. ęnzymy antyoksy-
dacyj ne i detoksyka cy jne or az nie enzy maĘ czne anty -
utleniacze o ęgzo- lub endogennym pochodzeniu,
Szczególnąrolę w ochronie organizmu przed szkodli-

wym działaniem wolnych rodników i nadtlenków li-
pidowychprzypisuje się m.in, witaminie E. Jej ak§w-
ność biologiczna wynika przede wszystkim z wŁaśct-
wości anĘoksydacyjnych, stąd przypisuje się jej rolę
jako czynnika ochronnego w profilaktyce miażdżycy
tętnic, choroby niedokrwiennej serca, zaburzęi neu-
rologicznych. Stanowi ona pierwszą linię obrony ko-
mórek przed peroksydacją wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych błon plazmatycznych (9, 21). W
obrębie komórek istnieją dwa szczególne miejsca,
gdzie dochodzi do degradacji utlenionych cząsteczek.
Sąto mitochondria i lizosomy (6). Stwierdzono (13,
19, 26), że lizo somy s ą organellam i szcze góInie,,uczu-
lonymi" na stres oksydacyjny co jestwynikiem maga-
zy now ania w ni c h,,zuży ty ch" metal op ro t e in, głó wni e
ferr5,tyny (30). O ile obecnie dosyó dobrze poznane są
mechanizmy reagowania lizosomów w odpowie dzi na
szok tlenowy, o tyle słabo zbadane sąprocesy ich ewen-
fu alnego zaangażowania w synergistyc znym mecha-
nlzmle antyoksydacyjnej ochrony, przy stale zmtenia-
j ącym s i ę p o tencj al e oksydo -re dukcyj nym ftzj olo gtcz -

nie czynnych komórek.
W podj ętym eksperymencie postanowiono prześle-

dzic zmiany reaktywności enzymów lizosomowych we
frakcji lizosomowej, frakcji cytozolowej i mikrosomo-



wej hepatocytów i komórek nerek rnyszy, pod wpĘ-
wem witaminy E wprowadzanej egzogennie w posta-
ci iniekcj i dawek farmakolog icznych.

Mateilał imetody

Badania przeprowad zono na 8-tygodniowych samcach
myszy swiss o masie ciała 25 + I,2 g,

populacji hodowanej w Instytucie
Zw,l,erząt PAN w Jastrzębcu. Zwierzę
w pomies zczeniu o temperaturz e ż0 -ż2" C, w j ednakowych
warunkach oświetlenia (LD 12 : 12). Wszyskie zwierzęta

pglg masy ciała.
OIej pro injectionetwitamina E podawane były w obję-

tości 6 pl/ g masy ciała p oprzez iniekcj ę dootrzewnow ąpTzez
okres 7 dni. Iniekcje były wykonywane jeden raz dztennię
o godzinie 8r5. Po upływie ż4 godzin od ostatniej iniekcji
zw ier zęta były dekapitowane. Natychmi ast izo lowano wą-
trobę i nerki. Narządy perfundowano oziębionym do 5'C
0,9%o roztworem NaCl i homogenizowano w roztworze sa-

charozy 0,25 M + 1 mM EDTA, w stosunku 1 gram tkanki
w 7 ml, w temperatul7ę ł4"C. Stosowano homogenizator
niskoobrotowy Pottera-Elvehjema z tłokiem teflonowym,
przeptowadzaj " przy ż00
rpm. Powstałe wo według
metody Marzę osadu lizo-
somówimikr Mbuforze
fosforanowym o pH 6,0 z 0,Ioń Tritonem X-100, podda-

wano wirowaniu, p o dwukrotnym zamr o żenlu i r o zmr o że -

niu, w wirówce K ż6 D (5 min, 700 g). Frakcja cytozolo-
wa, po dwukrotnym zamtożęniu i roznrożentlbyłabez-
pośrednio gotowa do oznaczeń.

W każdej z trzech uzyskanych frakcji lizosomowej,
mikrosomowej i cytozolowej oznaczano aktywność wybra-

fosfatazy (AcP; E.C, 3,I.3.2), esterazy lizosomowej (EI-;

E.C. 3,1.1 .2),lipazy lizosomowej (LAL, E.C. 3.1 .I.13), 13-

(BGAL; E.C. 3.2.I.23), B -D -glukozyda-
3.2.L}l) według metody Bartetta i He-
swoiste dla nich substraty. Aktywność

enzymów rvyrażono w nmol/mg btałkall godz.
B iałko oznaczano według zm odyfi kowan ej m etody L ow-

ry'ego (17). Pomiary spektrofotometryczne wykonano na
aparacie LambdaBio 20 (Perkin Elme1 199B).

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej wyko-
rzystuj ąc wieloczynnikową analizę wariancj i.

Wyniki i omówienie

Z-
Si
komórkowej i rodzaju enzymu.
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Tab. l. Wpływ witaminy E na aktywność enzymów lizosomo-
wych we frakcjach komórkowych wątroby (n : 10, x + s)

Ftakcia lizosomowa

103,5*** t 16,9

184,9* =22,8
14,3 t1,2

2202,6 ł192,7

918,2*** t 76,3

987,9 x62,2

408,0 t 54,9

172,2*** t 15,1

Frakcia miklosomowa

344,7** r 52,5

324,g*** t 41 ,3

5,1*** l 0,4

1111,9*** t 145,9

1004,0*** r 93,9

654,8 t 41,1

129,5*** ł27,4

25,9* t 4,0

Frakcia cytozolowa

130,2 t19,2

182,8*** r 17,5

0,59 t 0,1

3479,3*** t 266,8

361,4 t 19,9

328,3*** t 13,8

93,9 t22,5

99,2*t 11 ,3

AlaAP

LeuAP

Kat D,L

AcP

EL

LAL

BGAL

BGLU

AlaAP

LeuAP

Kat D,L

AcP

EL

LAL

BGAL

BGLU

AlaAP

LeuAP

Kat D,L

AcP

EL

LAL

BGAL

BG LU

177 ,5 x 21 ,1

216,0 x24,0

13,1 x1,2

2116,7 t 108,1

1357,8 t 113,5

961,8 t 54,1

444,1 x 57 ,7

118,4 x 11 ,7

285,7 ł 27 ,8

182,1x27,0

3,8 t 0,3

876,2 x78,2

774,6 x92,2

653,5 t 89,3

86,2 t 9,9

22,4 t3,0

138,9 t 32,1

138,8 t24,1

0,6 t 0,2

2563,2 ł262,9

394,5 t 33,3

503,5 t 77,0

186,9 t 14,3

84,6 t 8,8

Objaśnienia: *p < 0,05; **p < 0,01;"**p < 0,001 wporówna-
niu do grupy kontrolnej



Tab. 2. Wpływ witaminy E na aktywność enzymów lizosomo-
wl.ch we frakcjach komórkowych nerki (n : 10, i + s)

Flakcja lizosomowa

tość PUFA ) sąszczęgóIntę narażonę na zmiany perok-
sydacyjne i charakteryzują się największą zdolnością
absorbowania witaminy E, co wyka zano badając lipi-
dową peroksydacj ę post moftem w mięsie wieprzo-
wym (25), wołowym (20) i drobiowym (12), Swier-
czyński i Mayer (29) wykazali, żę zdolnośó tej wita-
miny do obniżanta poziomu grup karbonylowych w
mikrosomach rośnie wraz ze wzrostem dawki. Można
to powiązać z faktęm zaobserwowanej największej
reaktywności badanych enzymów we frakcji mikro-
somowej jako odpowiedzi komórki na wprowadzenie
tej witaminy. Jednocześnie wykazano spadek aktyw-
ności enzymów w lizosomach przy jednoczesnym
wzroście w mikrosomach, cytozolu lub w obu Ęch
frakcjach jednocześnie. Sugeruje to rolę witaminy E
jako czynnika destabilizującego błony lizosomowe i
uwalniającego hydrolazy lizosomowe do innych kom-
partmentów komórkowych, co zaznaczyło się w od-
niesieniu do większości badanych enzymóq tj. Ala-
AĘ LeuAĘ AcĘ EL, BGLU. Postępującą apoptozę
komórek w odpowie dzi na zastosowanie tej witaminy
sugerowali równteżNeuzil i wsp. (24).

We krwi witamina E jest transportowaflazapośred-
nictwem lipoprotein. Początkowo znajduje się ona w
chylomikronach, z którymi dociera do tkanek posia-
dających lipazę lipoproteinową. Do wątroby przedo-
staje się w chylomikronach resztkowychtzw. relnnan-
tach, co ułatwia drogę tokoferolu za pośrednictwem
wątrobowych receptorów apo-E i apo-B, jak również
j est pr zy czyną wysokie go stężenia a -toko fero lu ( 1 4, 6
mmola/mol lipidów) w lizosomach hepatocytów (1).
Transport witaminy E przez wątrobę zachodzi z udzia-
łem cytozolowego białka transportuj ącego a-tokofe-
rol (a-TTP) z lizosomów wątroby do lipoprotein o
bardzo małej gęstości (VLDL) (7). Wzrost zapotrze-
bowania na substraĘ wykorzystywane do syntezy bia-
łek transportuj ących a-tokoferol możę nasilać komór-
kową prote olizę, z ldziałęmAlaAŁ LeuAŁ katepsyn,
i powodować ,,ucieczkę" proteaz lizosomowych do
cyto zolu, zwłaszcza, ż e katep syn a L r o zkŁada łańcuch
peptydowy w miejscu dwu lub więcej aminokwasów
hydrofobowych, nie vłykazując przy Ęm swoistości
(31). Może zatemodgrywać szczególnąrolę w dostar-
czanlu substratów dla syntezy białek transportujących
witaminę E, Wykazano (28), że podv,,ryższone dawki
a-tokoferolu podnoszą poziom trój glicerydóą wyż-
szych kwasów tłuszczowych i estrów cholesterolu
w wątrobie i osoczu. U krów efekt diety o podwyż-
szonympoziomie witaminy E z dodatkiem selenu, ob-
jawia się wzrostem poziomu cholesterolu całkowite-
go oraz trójglicerydów w osoczu, w mleku natomiast
wzrostem poziomu białka t tłuszczlt (10). Mobilizo-
wanie aktywności lipolitycznej organizml przez wi-
taminę E może być skorelowane w badanych narzą-
dach ze zmianami aktywno ś c i ester azy liz o s o mowej i
ltpazy lizosomowej.

Wpływ witaminy E na aktywność LL polegał jed-
nak na jej obniżeniu w cytozolu hepatocytów. Apoli-

AlaAP

LeuAP

Kat D,L

AcP

EL

LAL

BGAL

BGLU

AlaAP

LeuAP

Kat D, L

AcP

EL

LAL

BGAL

BGLU

AlaAP

LeuAP

Kal D, L

AcP

EL

LAL

BGAL

BGLU

3624,7 t 576,8

2071,5 t225,2

19,1t 1,8

3478,4 t 330,0

1045,4 x77,4

579,7 x62,8

678,1 t 76,9

69,1 x7,2

Ftakcja miktosomowa

969,9 t 107,7

495,3 t 56,2

4,5 l-0,7

1332,8 t 156,3

686,6 t 84,1

299,3 t 31,4

340,4 x 44,5

5,5 t 0,8

Frakcja cytozolowa

98,6 t 9,0

84,1 t 10,1

1,48 t 0,3

2184,6 t 163,3

276,6 ł 17 ,1

206,4 x15,2

380,5 t 36,3

67,7 t 6,3

2880,8*** t 213,9

1735,8** x213,7

t 1,6

2738,6*** ł214,0

1105,7 x126,1

665,2* x 44,7

783,8* t 116,8

71,8 t 9,8

1042,0 t 126,0

629,1 ** t 81,0

6,18*** t 1,2

1560,8* t 182,8

881,3*** t 107,1

t 16,4

354,9 ł 49,2

6,37* t 0,5

136,5*** ł17,3

112,9*** t 11,0

1,97*** !0,2

2551 ,1* x 246,5

354,8*** ł28,1

273,8*** t 15,4

403,8 t 60,5

87,6*** t 8,4

Objaśnienia: jak w tab. 1.

witaminy E do organizml czy to drogąjelitową czy
pozaj elitową (domięśniowo, dożylnie, dootrzewnowo,
podskórnie), poziom witaminy E w osoczu i tkankach
istotnie wzrasta i to proporcjonalnie do zastosowanej
dawki (8, 20). Witamina E jest antyoksydantem prze-
znaczonym głównie do ochrony lipidów błonowych,
a integralność i funkcjonowanie błon komórkowych
jestza\eżne od ich lipidowego składu. Błony mitochon-
drialne i mikrosomowe, zę względu na wysoką zawar-



popfoteiny, poza ichrolądoĘcz tl

w osoczu, pełnią również rolę
zymów. Apolipoproteina A-I, bior g.

porcie HDL jest inhibitorem aktywności ltpazy ltzo-
somowej (I4). Zatem nadmiar witaminy E, poprzęz

ów w ",".ł,j'#i#"ii. 
l0 
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W nerce wysoką aktywność enzymów lizosomo- thyroidhomone(1-34)increasesurinaryexcretionoflysosomal enzYmesin
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Reaktyłvne 1brmy tlenu a regu)a-
ściennym 4ż,6_13.
lilq1razem I7 , en zur Aktivitżitsbestimmung r on

absorpcji, m,in. 
- 

le-Wittenberg, Sissenschaftl. Beitr,

tabolitów a-tok 18 , Bohley P, Kirschke H ,

5, 7, S-tetramety cher Enzyme mit Azoka-

man) jest usuwana poprzęz nerkę (4), co mogło po- seinalssubstrat.Ac 1_18,

wodowaó obsea*o*ńe zmiany w'aktywn;ściich 19.IiW,YnnX.M,BrunkLr.7.: oxlDl-inducedmacroPhagecytotoxicityiS

enzymów lizosomowych w tym organie,'' T;f]T::"'i"T:i::-i[l:'ł;:fii-T;łified 
bY intralYsosomalredox-active

podsumowanie

Witamina E podawana w dawkach 10 pglg masy

stałych frakcji, przyspieszając tym samym procesy
autodegradycyj ne w komórkach.
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