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Summary

The aim of the experiment was to estimate quantitatir.e relations between hyaluronic acid (HA), dermatan sulphate
(DS), heparan sulphate (t{S) and chondroitin sulphate (CS) in the glycosaminog|ycans from livers of rabbits after
excessive intra-muscular injections of iron in the f'orm of Jectofer (Astra, D, Bosnolijek) The experiment was carńed
out on Chinchilla rabbits (3.2 + 0.1 kg b.w). The animals were divided into 3 groups (7 rabbits in eachgroup) and one
control group (5 rabbits). The animals in each group (except the control group) received a pharmaceutical łorm of
iron: intra_muscular injections of Jectofer - 15 mg/kg b.rv./day for 10, 90 and 120 days, while the control group
received 0.97o NaCl in an identical manner.

After 10, 90 and 120 days the animals were put down (pentobarbital sodium), afterwhich GAG was isolated from
their livers and separated b;.' electrophoresis on cellulose acetate strips in bańum acetate solution. F'our fractions
were obtained and identified (using alcian blue) as HA, DS., HS and CS (which is chondroitin-6-sulphate and chon-
droitin-4-sulphate).The fractions were eluted and then determined łly using a spectrophotometer after which the
glycosaminoglycans were counted. We noticed a decrease of TIA concentration (approx. zYo),HS (approx. ZXoń) and
an increase of DS concentration (approx. 19'ń). The concentration of sulphates chondroitin was at the same level
during the entire experiment. The obtained results suggest that an excessive supply of iron by intra-muscular injec-
tion may be a direct cause of changes in GAG biosynthesis and/or bisulfiting modification.

Kelnł,ords: glycosaminoglycańso hialuronic acid, dermatan sulphate, heparan sulphate, chondroitin sulphate, iron.

Celem pracybyła ocena zawartości ilościowych kwa-
su hialuronowego (HA), siarczanu dermatanu (DS),
siarczanu heparanu (HS) i siarczanu chondroityny (CS)
w glikozoaminoglikanach wyizolowanych z wątroby
królików obciązonych domięśniowym podawaniem
preparatu że7aza (Jecto fer).

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono na 26 królikach płci męskiej
rasy szyllszyl, o nrasie 3 ,2 + 0 ,I kg. Zwierzęta pochodziły z
Centralnej Zwierzętarni Sląskiej Akademii Medycznej.
Króliki trzymane były w klatkach pojedynczo, w tempera-
turze pokojowej, przy naturalnym oświetleniu, karmione
były dietą pełnowartościową i pojone wodąad libitum.
Zw ier zęta oto c zone były op i eką weterynaryj n ą.

Króliki podzielono losowo na 4 grupy, 3 grupy doświad-
czalne po 7 królików i grupę kontrolną- 5 królików. Zwte-
rzęta grup doświadczalnych otrzymywały dom i ęśni owo

Glikozoaminoglikany (GAG) należą do heteropo-
liosacharydow i cechuj e je znaczna heterogenność
determinow ana przede wszystkim r óżną zawarto śc ią
grup karboksylowych (wyjątek stanowi siarczan kera-
tanu) oraz grup siarczanowych (wyjątek stanowi kwas
hialuronowy). Obecność w cząsteczkach GAG wspo-
mnianych wyżej grup funkcyjnych decyduje o ich poli-
anionowym charaktęrzę co sprzyja nie tylko wiązaniu
wody ale rowniez asocjacji z białkami substancji po-
zakomórkowej tj. z kolagenem, elastynąi fibronekty-
ną(2, 5) . Zapewnia to właściwą fibrogen ezę, a w kon-
sekwencji odpowiednią wytrzymałość, elastyczność i
sprężystość tkanki łącznej.Istotną funkcją GAG jest
równiez transpott i deponowanie składników mineral-
nych (3, 13). Jakiekolwiek zakłoceniawłaściwych re-
l acj i i lo ściowych glikozoamino glikanów mo gą zatem
skutkować zmianamt w strukturze tkanki łącznej i
upośledzać funkcj e narządu.



preparat żelaza JECTOFER (Astra, D,
Bosnalijek, YU) wilości 15 mg/kgm.c./
/dobę, przez 1,0,90 i 120 dni Zwierzęta
grupy kontrolnej otrzymywaĘ w formie
iniekcji domięśniowych roztwór soli fi-
zjo\ogicznej. Po upĘrvie 10, 90 i l20
dni zw ierzęta usypiano pentob arbital em
sodu (30 mg/kg m.c.), pobierano wątro-
by w celu wyizolowaniaznlsh glikozo-
aminoglikanów.

Glikozoaminoglikany, j ak podano
wcześniej (1), izolowano metodą Svej-
cera (11) w modyfikacji Wosickiego
(l5), a następnie rozdzielano je na po-
szczegolne frakcje. W łm celu wszyst-
kie wyizolowane próbki GAG poddano
elektroforezie przeprow adzanej na pa-
skach octanu celulozy o wymiarach
6x13,5 cmzanlrzonych w 0,05 M roz-

Tab. 1. Procentowa zawartość poszczególnych frakcji glikozoaminoglikanów wy-
izolowanych zwątrób badanych królików. (x + sD)

tworze octanu baru w aparacie R-10l firmy Beckman sto-

sując prąd o natężeniu 1 mA/cmprzezż godz. (14). Identy-
fikację rozdzielonych GAG prowadzono przy lżyciuwzor-
ców poszczególnych GAG oraz przy lżyciu enzymów
(chondroiĘ nazy A C i B). Elektroforogramy wybarwiano
błękitem alcjanu, poszczególne frakcje GAG eluowano 1o-

dowatym kwasem octowym i mierzono ich absorbancję na

spektrofotometrze UV-VIS Unicam UY -ż przy ), : 600 nm.

Takie postępowanie pozwoliło na ocenę ldziału procento-
wego poszczególnych frakcji przy założeniu, że ich suma

stanowi 100%. Otrzymane wyniki poddano ana7izie staĘ-
stycznej testem t-Stu denta dla zmiennych połąc zonych oraz

testem Fischera dla sprawdzenia równości wariancji. Wy-
liczono także współczynnik korelacji za\eżności procento-

wej zawartości poszczególnych frakcji GAG oznaczonych
w wątrobach królików grupy kontrolnej i grup doświad-
cza|nych od czasu podawania preparafu.

Wyniki iomówienie

Zasto s owana meto da elektro fore zy p o zw oltŁa r o z-

czan (C-6-S), które w stosowanych warunkach nie roz-
dzielały sięi oznaczono je wspólnie. Uzyskane wyni-

ronowego w GAG wątroby królików grup doświad-
cZ grupą
Ła oI20
ło zpocz
z czy m stanowił zale dwi e 4,5 90ń w szystkich ozl7acza-

świadczy stosunkowo wysoki współczynnik korelacji
r:0,7789 (p < 0,05).

su ttwania badań jego zawartość spadała i po czterech
miesiącach trwania eksperymentu (po 120 dniach) było
go czyltpra Szcze-
gó ponad 1 paranu
ob dzy I0 a badań.
Zawartość procentowa siarczanu heparanu w GAG
wyizol ów grupy kontrolnej i
grup d od czasu podawania
zwlerz zym świadczy wyso-
ki współczynnik korelacji r - 0,9839 (p < 0,05).

Nió stwierdzono natomiast większych i istotnych
zmtan w zawaftośct siarczanów chondroityny w ba-
danych glikozoaminoglikanach (tab. 1 ).

Starczan dermatanu stanowił w grupie kontrolnej
2],92oń udztahl z całośctwyizolowanych glikozoami-
noglikanów z wątrob królików grupy kontrolnej. Po
10 dniach trwania eksperymentl zawatl'.ość DS nie-
znacznle spadała by po 90 dniach intensywnie wzro-
snąć, aż do wartości 42,610/o, czylt o 14,690ń. Po 120

dniach podawania królikom preparatu żęlaza zawar-
tość DS stanowiła, 46,50/o całości oznaczonych gliko-
zoaminoglikanów (wzrost o 18,58%). Zawartość pro-
centowa siarczanu dermatanu w GAG wyizolowanych
z wątroby królików grupy kontrolnej i grup doświad-
czalnych zalężaŁa od czasu podawania zwterzętom
preparatu żęIaza o czymświadczy wysoki współczyn-
nikkorelacjir:0,9795 (p < 0,05).

Potwierdzeniem udziału jonów że\aza w metaboli-
zmte gltkozoaminoglikanów, i to na drodze ingerencji
w homeostazę oksydacyjną wątroby, są uzyskane w
niniejszej pracy wyniki dotyczące wzajemnych ilościo-
wych relacji pomiędzy oznaczonymi frakcjami gliko-
zoaminoglikanóW a szczegóInie wzrostem udziału

27 ,92- ł 0,876

26,91 t 1,901

42,61- ł 1,821

46,50- t 1 ,287

44,4Ą- ł1,744

41 ,19-t 1 ,368

29,'t1- t 1,552

24,57- ł 1,253

2't,16-t1,097

24,44- ł 1,499

22,11 ł 1,9Ą1

24,34- x 0,594

6,46- t 0,503
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6,16 t 0,544

4,59- t 0,598
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objaśnienie: *różnice statystycznie istotne w stosunku do grupy kontrolnej p < 0,05



procentowego siarczanu dermatanu i spadkiem udzia-
łu procentowego kwasu hialuronowego (I2). Wśród
szeregu efektów oddziaĘwania reak§wnych form tle-
nu na komórki znanajest ich depolimeryzacyjnarola
w stosunku do kwasu hialuronowego. Tak więc obni-
żentęudziału procentowego HA w GAG izolowanych
zwątroby królików, którym podawano Jectofer przęz
90 i I20 dni jest prawdopodobnie skutkiem genero-
wanych przęz jony żelaza wolnych rodników tleno-
wych. Dlaczego po 10 dniach podawania królikom
preparatu żelazaobserwuje się niewielki wzrost udzia-
łu procentowego kwasu hialuronowego w glikozoami-
noglikanach wątroby jest trudny do wyjaśnienia w
świ etle przepr ow adzonych eksp erymentów i wyma ga
dalszych badań,

po 1 0 dniach trw ania badafi obserwowano niewiel-
ki wzrost ilości siarczanów chondroiłny (CS) w GAG,
po 90 dniach powrót do wartości analogicznej jak w
grupie kontrolnej i po 120 dniach ponowny wzrost do
wartości identycznej, jaką oznaczono po 10 dniach.
Siarczan dermatanu, którego tak intensywny wzrost
wykazano w GAG wątroby królików otrzymujących
preparat żelaza, powstaje z siarczanów chondroityny
na drodze epimeryzacji kwasu glukuronowego do idu-
renowego. Dlatego tęż siarczan dermatanu, w odróż-
nieniu od siarczanów chondroityny, zawięrakwas idu-
renowy a nie glukuronowy"

Nie wykluczonęjest zatem, że odnotowane waha-
nia ilościowe siarczanów chondroityny sąkonsekwen-
cj ą wzrosfu siarczanu dermatanu.

Proces siarczanowania glikozoaminoglikanów jest
ostatnim etapem w ich biosyntezie, a proces izomera-
cji kwasu glukuronowego do iduronowego jest ściśle,
aczkolwiek w sposób bliżej nie określony, związany z
siarczanowaniem (8). Donorem reszt SOo-2 jest tzw.
akty-wny siar czan (PAP S), Efektpvno ś ć si arc zanowa-
nia glikozoarninoglikanów, a tym samym ilość siar-
czanowych GAG zalęży od ilości i dostępności PAPS.
Reakcj ę powstawania w komórce PAPS można w skró-
cie zapisać następująco: SOo 2 -2 NfP
+ PPi, a efektyłvność tej reakcjijest z
żą SO;' oraz z wysok m NAD w komór-
kach, Wysokie stęzenie być efektemnvięk-
s zone go stęźenia w komórka ch żęIaza. Tłumaczyłoby
to intensywny wzrost udziału procentowego siarcza-
nu dennatanu. Nie można również wykluczyć faktu,
żęwzrostilości aktywnego siarczanu (PAPS) jest efek-
tem zwiększonej podaży wp siarczanowych SOo 2.

Siarczan heparanu (również oznaczany w przepro-
wadzonym eksperymencie) zawiera podobnie jak siar-
czandęrmatanu kwas idurenowy. Oba te zwtązktroż-
nią się j edrrak kornponenterrr cukrowym - siarczan der-
matanu zawiera N-acetylogalaktozoaminę, zaś siarczan
heparanu N-acetyloglukozoaminę, Różna jest także
biosynteza w komórce obu tych związków, Syntezę
N- ac etylo g alaktozo aminy, a więc po średnio również
syntezę siarczanu dermatanu, stymuluje NAD, podczas
gdy synteza N-acetyloglukozoaminy, a tym samym i

siarczanu heparanu, nie jest w tak oczywisty sposób
zależnaodNAD.PrzyzaŁożeniu,żev\ryrwarzanieNAD
w komórce stymulują jony żelaza, uzyskane wyniki
doĘczące wzrostu udziału procentowego DS i spadku
HS u królików, którym podawano preparat żelaza wy -

dają się logiczne.
Odrębnym, ale istotnym zagadnieniem są konse-

kwencje spadku za-wartości HS w GAG dla prawidło-
wego funkcjonowania wątroby. Ze wszystkich gliko-
zo amino glikanów, siarczanowi heparanu przypi suj e się
największą aktywność biochemiczną w tym funkcje
receptorowe w,błonie komórkowej i błonie jądrowej.
Wydaje się więc, żepodwyższenie stężenia żelazaw
organizmie skutkuj e narus zeniem ilo ś ciowych relacj i
pomiędzy poszczególnymi frakcj ami glikozoaminogli-
kanów. Je st to prawdop o dobnie kons ekwen cj ą zal<Łó,

c enia pr zez j ony żelaza ho me o s tazy oksydacyj nej w ą-
troby, tak więc tą drogą jony żelaza modyfikują bio-
syntezę i/lub siarczanowanie glikozoaminoglikanów.
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