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wpływ suplementacji selenu i jodu na zawartośó
hormonów tatczyoy w surowicy krwi owiec

DANUTA E. BlK
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Selen i jod nalezą do grupy pierwiastków niezbęd-
nych do życia ludzi l zwierząt. Selen stał się przed-
miotem szcze golnego zainter esowania odkąd wyka-
zano,że niewielki dodatek soli tego pierwiastka zapo-
biegŃ skutecznie martwicy komórek wątroby u szcz.IlTa
(23). Właściwości biologiczne selenu przejawiają się
w jego rozltcznych funkcjach, jakie spełniaw pozna-
nych selenobiałkach (11). W większości krajów świa-
ta zawartośó selenu w glebie jest znikoma, co moze
być przyczyną niedoborów tego pierwiastka w całym
łańcuchu troficznlłn (17). Deficyt selenu u ludzil nvię-
rząt wlłvołuje wiele różnych objawów chorobowych,
zmian hi s top ato 1 o gic zny ch w tkankac h or az zabur z eń
b i o ch em i c znych, z akłó c aj ących fi zj o l o gi c zne funk cj e

Ęch tkanek i narządów (m.in. dystrofię mięśni szkie-
letowych, kardiomiopatię, zwłóknienie wątroby
i trzustki).

Biologiczna rola jodu wtąże stębezpośrednio z dzia-
łani em hormonów tar czy cy, pr ze de w szystkim tyrok-
syny i trijodotyroniny. Hormony tarczycy,poprzez swój
wpływ na ogólną przemianę materii i energii, stymu-
lują biosyntezę białek oraz mętabolizm węglowoda-
nów i lipidóq a takżę regulują gospodarkę mineral-
no-witaminową i oddychanie komórkowe. Jakkolwiek
jod jest podstawowym substratem i regulatorem bio-
syntezy Ęroksyny i trijodotyroniny, to jednak niezbęd-

nym czynnikiem aktywującym produkcję obu tych
hormonów jest nadtlenek wodoru (H,O2), którego po-
ziom kontrolowany j est m. in. przęz eizymy selenoza-
leżne: peroksydazę glutationową i reduktazę tioredok-
synową (11).

Występowanie niedoborów jodu jest równiez zwlą-
zanę z jego niską zawatl,ością w glebach. Badania
wykazaĘ istnienie ścisłej korelacji pomiędzy deficy-
tem tego pierwiastka w glebie, roślinach, mleku krów
a częstszym występowaniem wola u ludzi (18). Nie-
dobor jodu u ludzi stanowi poważny problem zdro-
wotny, ponieważ objawy chorobowe zaczynĄąsię od
łagodnej, niemal niedo strze galnej niedoczynności tar-
czycy, a kończąna najostrzejszych formach obrzęku
śluzowatego (3). U zwierzątniedobor jodu nie jest tak
rozpowszechniony, a większość premiksów i miesza-
nek mineralnych uwzględnia w swoim składzie zawaT
tość tego składnika mineralnego.

Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia
wykazano, że opróczjodu, drugim istotnym biopier-
wiastkiem, potrzebnym do prawidłowej syntezy, akty-
wacji i metabolizmu hormonów tarczycy, jest selen
(5, 9). Selen, występując w centrach aktyłvnych trzęch
dejodaz jodotyroninowych, stymuluje nie tylko odjo-
dowanie tyroksyny do 3,5,3'-trijodotyroniny, ale tak-
że bierze ldziaŁ w reakcjach międzykonwersji biolo-



gicznie aktylvnych i nieaktywnych form hormonów
tarczycy ( 19). Jest to szczegolnie wazne dla specyficz-
nych tkanek p ozatar czycowych, np. c entralne go ukła-
du nerwowego, do którego biologicznie aktywna tri-
jodotyronina nie ma łatwego dostępu (I4,20). Ponad-
to, odkrycie tej funkcji selenu w metabolizmie hor-
monów tarczycy miało ważnę znaczęnię dla interpre-
tacji wpływu niedoboru tego biopierwiastka, szczegol-
nie w przypadkach dostatecznego poziomu witaminy E.

Rola selenu w metabolizmie hormonów tarczycy,
polegająca z jednej strony na ochronie gruczoŁu tar-
czowego przed nadtlenkiem wodoru (peroksydaza
glutationow a, reduktazatioredoksynowa), z drugiej zaś
na regulacji tkankowych poziomow trijodotyroniny
(dejodazy jodotyroninowe), stanowi najprawdopodob-
niej podstawę interakcji selenu i jodu. Dzięki powią-
zaniu deficytu selenu z zaburzeniem syntezy hormo-
nów tarczycy poznano także mechanizm kompensa-
cyjnego oddziaływania selenu w warunkach niedobo-
ru jodu (28). U zwierzątz subklinicznyminiedobora-
mi selenu i/lub joduproblem współzależności obu tych
biopierwiastków nie został jednak określony jedno-
znacznie.

Celem badań była ocena wpĘwu doustnej suplemen-
tacji selenu i jodu, azwłaszczałącznego ich stosowa-
nia, na stęzenia hormonów tarczycy: trijodotyroniny
(T.) i tyroksyny (T") w surowicy krwi, a także analtza
interakcji pomiędzy selenem ajodem przy równoczes-
nym podawaniu obu preparatów orazkażdeso z nich
osobno.

Mateliał i metody

Badania przeprowadzono na 24 owcach rasy merynos
polski, o średniej masie ciała 47 -62kg, w wieku 9-24 mie-
sięcy. Wszystkie zwierzęta karmione były jednakową dietą
zawierającąsiano, zielonkę z traw, ziarno owsa i mieszan-
kę treściwą CJ. Owce podzielono na 4 równe grupy, przy
czym trzy z nich otrzymywały dodatki preparatów mine-
ralnych. G-pę I stanowiĘ owce otrzymujące l pastylkę
Myoselu (fimy Biowet, Puławy) zawierającego selen w po-
staci seleninu sodu. W pastylce Myoselu znajdowało się
5,77 mg selenu, z błędem względnym 4,03Yo. Grupę II sta-
nowiły owce, którym podawano taką samąpastylkę Myo-
selu łącznie z l pastylką Jodidu l00 (firmy 1Vlerck, Datm-
stadt), która zawierała l00 pg jodu w postaci jodku potasu.
Owce grupy III otrzymywały 1 pastylkę Jodidu l00. Prepa-
raty podawano codziennie, w trakcie rannego karmienia
zwierząt, przez 8 kolejnych tygodni. G-pę IV stanowiĘ
owce kontrolne, nie otrzymujące żadnych dodatków. Od
wszystkich owiec pobierano krew raz na 2 tygodnie, za-
równo w okresie dożywiania mineralnego , jak i przez na-
stępne 8 tygodni; przy czym badanie ,,0" wykonano przed
r ozpoczęciem doświadczenia.

Koncentracj ę hormonów tarczy cy określono immunoen-
zymatycznieprzy użyciu aparatu IMX, firmy Abbot. Ana-
lizy wykonano w Laboratorium Fundacji Pomocy Szpita-
Iowi puławskiemu w puławach . zawartośc selenu określa-
no metodą generacji wodorków, z wykorzystaniem spek-
trometru absorpcji atomowej (Perkin-Elmer, model 3110,

przystawka MHS l0). Przed oznaczenienlprobki surowicy
krwi roztwarzano na mokro wedfug metody opisanej przez
Welza i wsp. (25). W metodzie tej zastosowano minerali-
zację za pomocą stęzonych kwasów: azotowego, siarko-
wego i nadchlorowego, a następnie przeprowadzono reduk-
cję selenianów Se (Vl) do seleninów Se (IV) w 5 M roz-
tworze kwasu solnego.

Wyniki badań poddano dwuczynnikowej analizie warian-
cji, obliczając średnią arytmetyczną i odchylenie standar-
dowe oraz przyjrnując różnice za istotne przy p < 0,05. Dla
poszczególnych par badanych parametrów obliczono
współczynniki korelacji Pearsona (r),

UUyniki iomówienie
Stosowanie doustnej suplementacji selenem i/lub

jodem w postaci preparatów Myosel i Jodid 100 miało
istotny wpływ na badane parametry biochemiczne
w surowicy krwi owiec.

Stężenie selenu wzrosło istotnie zarówno u owiec
otrzymujących sam Myosel (grupa I), j ak i Myosel łącz-
nie z Jodidem 100 (grupa II). Stwierdzonaw 4. i 6,
tygodniu badań najwyższa zaulartośc tego biopier-
wiastka w grupie I byŁa ponad 3-krotnie wyższa od
wartości początkowej i kontrolnej, osiągając plateau,
które utrzymywało się do końca okresu suplementa-
cji, tj. do 8. tygodnia (tab. 1). Podobne wyniki uzyska-
li także inni autorzy (12, 16,27). U owiec grupy II
zmlany w koncentracji selenu zbliżone byĘ do zmian
w grupie I. Najwyzszazawartośc tego pierwiastkaróż-
niła się istotnie zarówno w porównaniu z grupą kon-
trolną jak i wartościąpoczątkową. Nie osiągnęła ona
jednak takv,ryrażnego plateau i od 4. tygodnia obniża-
ła się stopniowo.

Stęzenie selenu w surowicy krwi w grupach III i IV
oraz wszystkie wartości początkowe wskazująna stan
marginalnego zaopatrzenia lub wręcz def,rcyt tego mi-
kroelemenfu u badanych owiec (I0, 24). Obniżenie
koncentracji selenu, wykazane w grupie III po suple-
mentacji preparatem jodowym, moze potwięrdzać oba-
wy niektórych autorow przestrze gających przed nad-
miernym uzupełnianiem niedoboru jednego Ęlko pier-
wiastka przy braku innego ( 1 3). Dodatkowo, notowa-
ny w tej grupie spadek stęzenia selenu, przy równo-
czesnym wzroście koncentracji tyroksyny (tab. 3),
wskazywałby na w zmo żonągeneracj ę nadtlenku wo -
doru - substratu niezbędnego, obokjodu, do syntezy
hormonów tarczycy.

W przypadku trijodotyroniny obserwowano i stotny
wzrost jej zawartości u owiec w grupach I i II, w któ-
rych stosowano albo dodatek preparatu selenowego
Myosel, albo preparat selenowy Myosel łącznie z jo-
dowym Jodidem 100 (tab. 2). W grupie II stężenie tego
hormonubyłonajwyższe w 6. i 8. tygodniubadańiróż-
niło się istotnie zarówno w porównaniu z wartościami
wyjściowymi, jak i kontrolnymi. Podobne wyniki uzys-
kali inni autorzy (|,2,4, 72,27, 26). Wichtel i wsp.
(26) stwierdzili ponadto, ze suplementacja selenem nie
tylko podwyższyła u cieląt koncentrację T,, ale takze



ObjaŚnierrie: rożnlcę statystycznie istotne przypoziomie p < 0,05: a w porównaniu z kontrolą; b wpo-
równaniu z badaniem początkowym,,0"

Tab. 2. Wpływ dodatku selenu i jodu na zawartość trijodotyroniny (nmol/l) w surowicy krwi owiec
@+s;n:6)

Objaśnienie: jak w tabeli 1.

Tab. 3. Wpływ dodatku selenu i jodu na zawańość §roksyny (nmoVl) w surowicy krwi owiec F+ s; n :6)

Objaśnienie: jak w tabeli 1.

wzmogła wpływ tego hormonu na WŻSZ! przyrosty
masy ciała ) częgo nie uzyskano w wyniku podawania
cielętom jodu. Stosowanie równoczesnej suplementa-
cji selenem i jodem spowodowało z jednej strony
wzrost stężenia trijodoĘroniny, prawdopodobnie dro-
gąwzmożonego katabolizmu tyroksyny w tkankach
pozatarczycowych, z drugiej zaś -wpĘnęło na mobi-
lizację syntezy T. de novo w samym gnrczole tarczo-
wym (2,8). Ponadto, stosunkowo silna korelacja po-
między koncentracjQ T.. a Se, wynosząca r : 0,851
(p < 0,01) w grupie I orazr : 0,667 1p < 0,05) w gru-
pie II, potwierdza wpływ selenu z diety na pozatar-
c zy c ow ą aktyłvno Ś Ć dej o dazy j odotyronin owej typu I,
który to ęnzymprzekształca prohormon tyroksynę do
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biologicznie ak-
Ęwnej trijodotyro-
niny (4). Jakkol-
wiek wykazano
niewielki wzrost
stęzenia trijodoty-
ronlny W gruple
owiec suplemento-
wanych Jodidem
100, to równolegle
obserwowanew tej
grupie obnizenie
koncentracji sele-
nu spowodowane
było prawdopo-
dobnie wykorzy-
stywaniem tego
pierwiastka do mo-
bilizacjt seleno-
zależnego enzymx
ID-I, niezbędnego
do przekształcania
prohormonu T, do
aktywnej T..

Stosowańie My-
oselu spowodowa-
ło u owiec grupy I
istotne obniżenie
stężenia tyroksyny
w8.,12. i 16. tygo-
dniu badań w po-
równaniu z waT-
tością wyjściową
(tab. 3). U owiec
otrzymujących do-
datek Myoselu
i Jodidu I00 Łącz-
nie (grupa II) kon-
centracja tego hor-
monu w surowicy
krwi kształtowana
była zjednej stro-
ny przez podaż
jodu, z drugiej zaś

poprzęz dopĘw selenu, wzmagający pfoces jej kata-
bolizmu. Początkowo obserwowano bowiem nieistot-
ny wzrost stęzenia tego hormonu, anastępnie w 10.
i 12. tygodniu istotne statystycznie jego obnizenie.
Hotz i wsp. ( 1 5 ) wykazalt istotny wpływ podawanego
selenu i jodu na stęzenie tyroksyny w surowicy krwi
szczultow, ale nawet rożne dawki pokarmowe obu tych
b iop i erwi astków ni e sp owo dowaĘ znaczny ch zmtan
w obwodowej koncentracji trijodotyroniny. Badania
innych autorów (26) nie potwierdziły takwyraźnej in-
terakcji pomiędzy działanięm selenu a jodu u cieląt.
Wykazanaw grupie owiec otrzymujących dodatek Jo-
didu 100 dość wysoka, ale ujemna współzalezność Se
i T. (r : -0,74I; p < 0,05) może natomiast sugerować

Tab. 1. Wpływ dodatku selenu i jodu na zawartość selenu (pmol/l) w surowicy krwi owiec @ + s; n = 6)
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obnizenie syntezy trijodotyroniny w tkankach obwo-
dowych. Według Bednarczuka i wsp. (7), stosowanie
dodatku jodu moze nawet hamować wytwarzanie
hormonów tarczycy w samym gruczole, ale stwierdzo-
ne w badaniach zmiany, tj. istotny wzrost stęzenia ty-
roksyny oraz niewielki - trijodotyroniny wskazująra-
czej na op§rmalne wykorzystan rc pr zez owce zastoso -
wanej dawki jodu (100 pglowcę dziennie).

Uzyskane wyniki badahwykazaĘ, ze suplementa-
cja samym selenem powodowałaz jednej strony istot-
ny wzrost stęzenia trijodotyroniny, z drugiej zaś - istot-
ny spadek stęzenia tyroksyny w surowicy krwi owiec.
Zkolei, podawanie tylko samego jodu podwyzszyło
istotnie zawartośó tyroksyny orazw nieznacmym stop-
niu-trijodotyroniny. Łączne stosowanie selenu i jodu
miało natomiast stymulujący wpływ na metabolizm
obu hormonów tarczycy, co przejawiało się ich zwięk-
szoną synte ząi wyższym stężeniem w surowicy krwi.
Ponadto, stwierdzona dodatnia, statystycznie istotna
korelacja pomi e a T, (r:0,667)
orazpomiędzy. (r:0,737) wska-
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Celem badań immunochemicznych było ustalenie lokalizacji PrP'" u bydła
po 2-40 miesiącach od zakażeniaper os eksperymentalnym homogenatem pnia

mózgu bydła (l00g, l01'log,o LDru dla myszek/g tkaŃi), u którego zdiagnozo-

wano BSE. Badano też lokalizację PrP"w krezkowych węzłach chłonnych ijeli-
tach bydła po 6 miesiącach od zakażenia doświadczalnego i u bydła zakażonego
na drodze naturalnej. PrP'" wystęowało głównie w makrofagach, w mniejszej

ilości w kępkach Peyera tylnego odcinkajelita biodrowego od 6. do 40. miesiąca
po zakńenil. W późniejszych stadiach choroby zwiększała się ilośó zakażo-

nych grudek chłonnych, a zmniejszała ilość zainfekowanych kępek Peyera. PrP'"
nie wystą)ował w tkance limfatycznej tylnego odcinkajelita biodrowego u krów
zakażonych BSE na drodze naturalnej. U części chorych zwierząt,zakńonych
eksperymentalnie lub na drodze naturalnej, odczyn immunochemiczny wypadał

dodatnio z neuronami splotu nerwowego Ęlnego odciŃa jelita biodrowego.
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