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IJ szkadzante cząsteczek b io 1o gic zny ch pt zez w ol-
ne rodniki, w szczęgolności kwasów nukleinowych
oraz białęk i lipidów błonowych, prowadzi do naru-
szenia struktury i funkcji wielu organelli komórkowych
(18). Stres oksydacyjny obserwowany jest m.in. w
takich stanach patologicznych jak cukrzyca, miażdży-
ca, nowotwory, choroba wieńcowa serca, dysfunkcje
mózgu, AIDS oraz procesach związanych ze statze-
niem się organizmu (6,24).

Natężenie stresu oksydacyjnego moze być jednym
z parametrów wykorzystywanych do oceny wartości
hódowlanej zwterząt (9). Stopień lipidowej peroksy-
dacji jest również jednym z wielu czynników wpły-
wających na wartość odżywczą zapach i kolor mięsa
rconsumpcyj nego (8, 22).

Na komórkowy system antyoksydacyjnej ochrony
składa się synergistyczne współdziałanie wielu kom-
ponentóq do ktorych należą enzymy antyoksydacyj -

ne i detoksykacyjne oTaz nleenzymatyczne antyutle-
niacze,m.in. witaminy, np. B-karoten (witamina A) (5,

18). Wynikato zjego zdolności do oddawania elek-
tronu, dzięki częmu moze on ne utr altzow ać wolne rod-
niki nadtlenkowe (27). Jego antyoksydacyjne właści-
wości ujawniają się szczególnie w tkankach, w któ-
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stężeniach

tlenu (28). Antyoksydacyjne właściwości B-karotenu
mogą byc też odpowiedzialne za jego działante prze-
ciwnowotworowe. Wykazano odwrotną zależność
mię dzy zaw arto ściąwitaminy A w p okarm ach a ry zy -

kiem występowania raka oraz, że podawanie witami-
ny A zmniejsza aktywność niektórych karcynogenów
(2I). JednakżęIllzy &lżychdawkach witamina A może

nie do stopnia ich nienasycenia (32).
W ostatnim dziesięcioleciu powstały sugestie, że

proteolityc znę niszczenie utlenionych białek może być
uważane za integra\ny składnik antyoksydacyjnej obro-
ny komórek (7, I I, 2 6). Naj b ar dziej r ozw iniętym ukła-
dem de gradacyj nym, wykazuj ącym małą swoisto ś ć j e st

układ lizosomowy. Stres oksydacyjny o umiarkowa-
n hydrolazy degra-
d menty błon orga-
n ondriów i retiku-
lum endopl azmaĘ cznego. Dlate go lizo somowe hydro-
lazy odgrywaj ą biolo gic znte w ażnąrolę w minimali-
zowaniu skutków oksydacji (4, 12,20).

P omimo li c znych danych wskazuj ący ch na zw iązek
lizosomów ze stresem oksydacyjnym brak jest jedno-
znacznych danych świadczących o wzajemnych rela-
cjach enzymów lizosomowych z komponentami anty-
oksydacyjnej ochrony komórek. W związku z tym
p o stanowiono okre ś li ć wpĘw e gzo gennych, farmako-
logicznych dawek witaminy A na reaktywnośó prote-
oltty cznąenzymów lizo s omowych we frakcj i lizo s o -

mowej, mikrosomowej i cytosolowej hepatocytów i
komórek nerek myszy j ako modelowych zwterząt do-
świadczalnych.

Mateilał imetody

Badania przeprowadzono na B-tygodniowych samcach
myszy swiss o masie ciała 25 + |,2 g, losowo wybranych z
populacji hodowanej w Instytucie Genetyki i Hodowli
Zw ier ząt PAN w Jastrzębcu. Zw ier zęta utrzy mywane były
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w pomieszczeniu o temperaturze20-22"C, w jednakowych
warunkach oświetlenia (LD I2:l2). Wszystkie zwterzęta
zywi one były standardową p aszą zaw ier aj ącą I 6% b iałka
(wyprodukowanąw Łomnej), ze staĘm dostępem do wody.
G-pę kontrolną (n : 10) stanowiły osobniki otrzymujące
o|ej pro iĘectione zaś grupę badaną (n - 1 0) osobniki otrzy-
mujące witaminę A (Mtaminum A, Polfa, Warszawa) w
dawce 1,5 pg/g masy ciała.

OIej pro inlectionei witamina A podawane były w obję-
tości 6 pllg masy ciałapoprzez iniekcję dootrzewnowąw
okresie 7 dni. Iniekcje były wykonywane jeden raz dzięn-
nie o godzinie 8l5. Po upływie 24 godzinod ostatniej iniek-
cji zwierzęta były dekapitowane. Natychrniast izolowano
wątrobę i nerki. Narządy perfundowano oziębionym do 5'C
0,9ońroztworemNaCl i homogenizowano w roztworze sa-
charozy 0,ż5 M + 2 mM EDTA, w stosunku 1 gram tkanki
w 7 ml, w temperaturzę ł4"C. Stosowano homogenizator
niskoobrotowy Pottera-Elvehjema z tłokiem teflonowym,
przeprowadzając cztery cykle tłoka ,,góra-doł" przy ż00
rpm. Powstałe homogenaty wirowano różnicowo według
metody Marzę7la i Glaumanna (I1). Preparaty osadu lizo-
somów i mikrosomów po zawieszeniu w 0, 1M buforze fos-
foranowym o pH 6,0 z 0,Ioń Tritonem X-100, poddawano
wirowaniu w wirówce K26D (5 min, 700 g), po dwukrot-
nym zamrożeniu i rozmrozeniu. Frakcja cytosolowa, po
dwukrotnym zamrożęnil i rozmrożeniu była bezpośrednio
gotowa do oznaczeń.

W każdej ztrzech uzyskanych frakcji: lizosomowej. mi-
krosomowej i cytosolowej oznaczano aktywność wybranych
enzymów lizosomowych: aminope pĘdazy alanylowej (Ala-
AP; E.C. 3.4.II.2) i aminopeptydazy leucylowej (LeuAP;
E.C. 3.4.11.1) według metody McDonalda i Banetta (19);
ketepsynyD i L (Kat. D; E.C. 3.4.23.5;Kat. L; F,.C.3.4.22.15)
wedfug metody Langnera i wsp. ( 1 6); N-acety1o-B-D-gluko-
zamintdazy (NAG; E.C. 3.2.1.30) według metody Barretta i
Heatha (1) stosując swoiste dla nich substraty. Akłwność
enzymów wyrażono w nmol/mg btałkall godz.

Białko w tkankach oznaczano według zmodyf,rkowanej
metody Lowry'ego (14) natomiast w osoczu metodąbiure-
tową (15), Pomiary spektrofotometryczne wykonano na
aparacie LambdaBio 20 (Perkin Elmer, 199B).

Uzyskane wyniki poddano anallzie statystycznej wyko-
rzystując wieloczynnikową analizę wariancji,

Wyniki iomówienie
Ryciny 1-8 wskazują że stopień reaktyrvności ba-

danych pTotęaz lizosomowych hepatocytów i komó-
rek nerki myszy po wprowadzęniu nadmiaru witami-
ny A zależał od r odzaju badanego organu, frakcj i ko-
mórkowej i rodzalu enzymu.

Wpływ witaminy A w odniesieniu do badanych en-
zymów proteolitycznych, polegał na wzroście ich ak-
tywności, głównie w nerce, we wszystkich badanych
frakcjach (katepsyna D, L oraz NAG) lub objawiał
się spadkiem ich aktywności w lizosomachprzy jed-
noczesnym wzroście w mikrosomach, cytosolu lub obu
tych frakcjach jednocześnie (AlaAĘ LeuAP). Zjawt-
sko to można prawdopodobnie powlvac ze specy ftcz-
nymi szlakami metaboltzmu witaminy A.

W przypadku dawek witaminy A przewryższających
zapotrzebowanie organizmu orazzę względu na ogra-
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Ryc. 1. Zmiany aktywności AlaAP we frakcji lizosomowej,
mikrosomowej i cytozolowej wątroby pod wpływem witami-
ny A. **P < 0,01; ***P < 0,001
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Ryc. 2. Zmiany aktywności
mikrosomowej i cytozolowej

witamina A
LeuAP we frakcji lizosomowej,
wątroby pod wpływem witami-
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Ryc. 3. Zmiany aktywności katepsyny D,L we frakcji lizoso-
mowej, mikrosomowej i cytozolowej wątroby pod wpływem
witaminy A. **P < 0,01, ***P < 0,001

niczoną możliwość zmagazynowania jej nadwyżek,
część witaminy A nie wiąże się z białkiem nośniko-
wym. Te pozbawione ,,białkowej bazy" cząsteczki
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Ryc. 4. Zmiany aktywności NAG we frakcji lizosomowej, mi-
krosomowej i cytozolowej wątroby pod wpływem witaminy
A. ***P < 0,001

bolizmu tej witaminy. Wykazana wysoka aktywność
NAG w nerce jest charakterystyczna dla tego narządu
(I3), szczególnie w nabłonku sześciennym kanalików

nej produkcj i B- glukuf onidu retinolu, będące go głów-
nym produktem metabolizmu witaminy A (2), a to z
kolei mo gł o by c przy czy nąw zt o stu aktyr;vno ś c i NAG
we wszystkich frakcjach nerki.

Metabolizm witaminy Azależy m.in. od ilości i ja-
kości spożywanych białek tthlszczów. Dostarczane w
pożywi oces biosynte-
zy tych ątransport wt-
taminy do komórek i
tkanek. W przypadku niskiej jakości spożywanych bia-
łek, a zwłaszcza przy niedoborzę egzogennych ami-
nokwasów, ilość syntetyzowanego w wątrobie białka
transporlującego retinol (RBP) oraz komorkowego
bi ałka w iĘąc e go retino l ( C RB P ) mo że by ć ni ewy s tar-
czająca co upośledza wchŁanianie, transp ort i zaopa-
trzenię komórek w witaminę A (10). Wyrazem wzTo-
sfrlzapotrzebowania na białka transportuj ące t wtĘą-
ce witaminę A w komórkach możę być uwalniane z
lizo somów do cyto solu proteolityc zny ch enzymów li-
zosomowych AlaAĘ LeuAP i katepsyn oraz ich akty-
w acj a. P r zy puszc zen i e t aki e mo że lzas adnlać fakt, że
AlaAP hydrolizuje amidy, nitroanilidy i naftylamidy
aminokwasów oboj ętnych, największe j ednak powi-
nowactwo wykazuje do substratów zawierających N-
końcową alaninę, tyrozynę, fenyloalaninę lub metio-
ninę (31). Natomiast aminopeptydaza leucylowa od-
szczepl,a od peptydów N-końcowe aminokwasy, \\ry-

kazljąc największe powinowactwo do N-końcowej
leucyny i alaniny (23). Zmtany aktywności obu bada-
nych aminopeptydaz pod wpływem witaminy A oka-
zaĘ siębardzopodobne co nasuwawniosek o ich zbli-

mechanizmie działanta oraz o
o aminop ep Ę daz lizo somowych

do warunków nadmiaru tej witaminy,
Wpływ witaminy A objawił się również wzrostem

aktywności katepsyn w lizosomach i cytosolu wątro-
by oraz we wszystkich badanych frakcjach w nerce.
W badaniach przeprowadzonych na jagniętach (25)

stwierdzono,żew miarę przedłużania diety ze zwtęk-
szoną zawartością witaminy A (do 30 000 IU/kg pa-
szy) wzrosło w osoczu stężenie białka całkowitego, a
zwłaszczafrakcji a ty-globulin. Nasze badania wska-
zały rownież wztost poziomu białka całkowitego
(tab. 1), zarówno we frakcjach komórkolvych wątro-
by i nerki jak i osoczu ale wzrost ten okazał się nie-
i stotny statystyczn te. Zatęm wzro st aktywno ś c i katep -

tycznej możę byc związany zę wzrostem proteolizy
komórkowej w celu dostarczenia substratów dla trans-
porlerów witaminy A. Można fu sugerowac szczegol-
nąrolę katepsyny L, która rozl<łada łańcuch pepĘdo-
wy w miejscu dwu lub więcej aminokwasów hydry-
fobowych, nie wykazuj ąc przy tym swoistości (30).
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Ryc. 5. Zmiany aktywności AlaAP
mikrosomowej i cytozolowej nerki
A. **P < 0,01; ***P < 0,001
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Ryc. 6. Zmiany aktywności LeuAP we frakcji lizosomowej,
mikrosomowej i cytozolowej nerki pod wpływem witaminy
A. **P < 0,01; ***P < 0,001

witaminy A mogą mtęc działanie teratogenne i tok-
syczne w stosunku do tkanek inarządów (ż9), a nerka
jest głównym narządem usuwającym produkty meta-
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Ryc. 7. Zmiany aktywności katepsyny D,L we frakcji lizoso-
mowej, mikrosomowej i cytozolowej nerki pod wpływem wi-
taminy A. *P < 0,051 ***P < 0,001
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Ryc. 8. zmiany"kty*"oJ:li NAG we frakcji,Yj'fil'l'"lr.:, -,-
krosomowej i cytozolowej nerki pod wpływem witaminy A.
**P < 0,011 ***P < 0,001

Tab. 1. Wpływ witaminy A na poziom białka całkowitego (mg/
ml) w wątrobie, nerce i osoczu my§zy (n : 10)

Objaśnienia: L lizosomy, M-mikrosomy, C-cytozol; NS -
różnica n ieisrotna statystycznie

Uzyskane dane pozwalająprzypuszczaó, żę w ttami-
na A podawana w nadmtarzę powoduje wzrost aktyw-
no ści lizo somowych enzymów proteo lityc zny ch z j ed-
noczesną destabilizacj ą błon lizo somów skutkiem cze-
go następuje uwalnianie enzymów proteolitycznych do

pozostaĘch frakcji - mikrosomowej i cytosolowej, a
to może indukować procesy autodegradacyjne w ko-
mórkach.
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