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W ciągu ostatniego półwiecza udowodniono, że
p ow staw an tę c or az lic zniej s zej grup y cho rób zw ier ząt
t ludzi stanowi skutek upo śl e dzon ej b ądż nadmiernej
dostępności pierwiastków śladowych (7 , 2I). Udział
biopierwiastków w patogenezie chorób zależy między
innymi od ich właściwości chemicznych, stanu fizjo-
logicznego organizmu oraz wielu czynników biogeo-
chemicznych i antropogenicznych. Warunkują one
przechodzenie mikroelementów przęz poszczegóIne
o gniwa łańcuc ha tro fi c zne g o : g 1 eb a-ro ś 1 ina-zw ier zę-
-człowiek.

Budowa i funkcj e żywy chkomorek uwarunkowane
są właściwościami biopolimerów, które zależą mię-
dzy innymi od jonów wielu pierwiastków, w §m me-
tali przejściowych. W makrocząsteczkach tych mię-
dzy p o szcze gó lnymi mono merami wy s t ępuj ą o ddzia-
Ęwani a niekowalencyj ne. P oni eważ liczb a o ddziaŁy -
wań jest dość wysoka, dlatego wpĘwają one na ener-
gi ę s wo b o dn ą c ząste c zkt, pr ow ądząc d o p ow s tawani a
struktur wtórnych, zw any ch konformacj ami, Dość
często są one niebezpiecznę dla całego organizmu,
Nowo powstałe struktury mogąw decydujący sposób
wpĘrvać na właściwości ftzyczne i biologiczne bio-
polimerów, w tym takżę na gromadzenie i przekazy-
wanie informacji oraz sterowanie i regulacje procesa-
mi metabolicznymi.

Obserwacj a niezwykle fascynuj ących zj awisk sto-
j ących na p o grani c zu bioftzyki molekularnej, komór-

kowej, układow bi o 1o giczny ch czy organizmów zw ie -

rząt iludzi nabiera szczegóInego znaazęniaw przy-
padku stosowania w żyrvieniu pasz lub zywności wy-
tw ar zanej lokalni e. D ziej e s i ę tak dl ate go, że r o zmięsz -
częnte składnikow mineralnych w glebie jest z reguły
nierównomierne i dodatkowo łatwo podlega zmianom
pod wpĘwem olbr4lmiej liczby czynników pochodze-
nia zar ów no ge o chem iczne go, j ak i antrop o g enic zne -
go. Dlatego ptzy analtzie dostępności składników mi-
neralnych zawartych w paszy i żywności należy
uwzględnic ich podwójnąrolę, jakąpełnić mogąw prze-
mianach pośrednich: anĘoksydacyjną i prooksydacyj -
ną, oTaz skutki metaboliczne, a następnie funkcjonal-
ne i sf,ukturalne. Istnienie wymienionych zjawiskmoz-
na potwierdzićw trakcie klinicznych obserwacji zwie-
rząt tludziprzebywającychprzez dŁuższy okres na te-
renach o wysokim ryzykl zachorowalności na choro-
by niedoborowe (4, 13,24).

Stres oksydacyjny
W ostatnich latach zwrócono szczegóInąuwagę na

powstawanie stresu oksydacyjnego oraz udział pier-
wiastków śladowych w utlenianiu biologicznym za-
chodzącym z udziałem wolnych rodników róznego
pochodzenia, a szczegolnie tlenu i azotu. Reakcje
z udziaŁęm wolnych ro dnikow są nierozerwalnym ele-
mentem prawidłowych przemian metaboliczny ch, cze-
goprzykładem mozę być wybuch tlenowy fagocytow.
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Aktylvne biologicznie cząsteczki tlenu lub azotu mogą
więc mieć działanie zarówno korzystne dla organizmu,
jak i niekorzystne. Wielokierunkowość ich oddziaĘ-
wania spowodowana jest szczegó|ną strukturą elek-
tronową wynikaj ąc ą z niep ar zy stej liczby e l ektro nów
na ostatniej powłoce elektronowej. Obecność elektro-
nu niesparowanego jest przyczyną niskiej trwałości
cząsteczki, co niesie ze sobąwysokąreaktywność che-
rniczną. Zachodzące interakcje między wolnymi rod-
nikami i molekułami subkomorkowymi mogą przybie-
rać charakter zarówno odwracalnych, jak i nieodwra-
calnych modyfikacji struktur powstających na skutek
utleniania. Gromadzenie się nieodwracalnych uszko-
dzeń jest jednym z podstawowych czynników spraw-
c zy ch utraty aktywno ś c i bi o1 o gi cznej 1 ip idów, kwas ow
nukleinowych, cukrowców oraz innych aktywnych
cząsteczek powstających z powodu przejścia w formę
utlenioną, Ostatecznie dochodzi do starzenia się, zwy-
rodnień i powstawania wielu chorób.

N aj l epiej poznanym miej scem wytw arzania reak-
tyłvnych form tlenu (ROS) są mitochondria w mono-
cytach ineutrofilach. Komórki te zostały wyposazone
w tzw. t|enozależny układ n i szczenia wewnętrmego ( 1 0).
Za przebieg niszczenia drob-
noustrojów odpowiedzialna
jest oksydaza NADPH (fosfo-
ranu dinukleotydu nikotyno-
amidoadeninowego). Pełni ona
rolę katalizatora j ednoelektrono-
wej redukcji O, do O, '(anio-
norodnik ponadtlenkowy ). Po-
mimo że O, ' ulega procesowi
dysmutacji do H.O. (nadtlenek
rvodoru), to jednak stanowi
i stotny czynnlk zapoczątkowu-
jący wytwarzanie OH' (rodnik
wodorotleno!\y), O'" (tlen sin-
gletowy) i ClO (anion kwasu
podchlorawego), a takze NO'
(rodnik tlenku azotu). Innym
miejscem generowania RFT
jest retikulum endoplazma-
tyczne. Podczas mitochon-
drialnego transportu ęlektro-
nów wytwarzane są równiez
reaktywne formy tlenu, szczę-
golnie gdy ma miejsce jedno-
elektronowa redukcja tlenu.
Jednak szybkość generowania
P.FT zależy od sprawności łań-
cucha oddechowego (3, 12),
na który mają dość znaczny
wpĘrv między innymi stęzenia
NAD (dinukleotydu nikotyno-
ami doadeninowego) i koenzy-
mu Q, posiadającego właści-
wości zarówno prooksydacyj -
ne, jak i antyoksydacyjne (I7,
19).
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W wyniku jednoelektronowej redukcji tlenu oksy-
daza ksantynowa zalężna od molibdenu moze wytwa-
rzaó O.', zaś w wyniku redukcji dwuelektronowej -
H.O, (14). PrzyĘad stanowi reakcja Fentona, gdzie
zH,O, w obecności Cu- generuje się w rodnik hydro-
ksylowy. Podobne zj awisko mozemy obsetwowac tak-
że podczas wytwarzania ROS w wyniku autooksyda-
cji adrenaliny (17), Do uwalnianiajonów metali przejś-
ciowych, podczas nagłego generowania ROS, docho-
dzitakże zbiałęk lub podczas kaskady kwasu arachi-
donowego (11, 18).

Reakcje wolnorodnikowe mają na ogół charakter
lawinowy, lecz przebiegający w pewnych granicach.
Granice te wyznaczone są przez stopień sprawności
mechanizmów anĘoksydacyjnych. Czasami dochodzi
jednak do zachwiania dość kruchej równowagi mię-
dzy wytwarzanlem a usuwaniem ROS. Wówczas stan
taki prowadzic może do podwyzszenia stęzenia wol-
nych rodników, w wyniku tego powstaje zjawisko
określane jako stres oksydacyjny (ż2).Stres oksyda-
cyjny może być jedną z przyczyn predysponujących
do powstawania wielu chorób zwierząt i ludzi wymie-
nionych w tab. I (I, 9, 23).

Bak jelita grubego, zapalenie wątroby, owrzodzenie żołądka i dwunaslnicy,
zapalenie lrzusiki

Kłębuszkowe zapalenie nerek

Zwłóknienie torbielowale, rozedma płuc, dysplazja oskrzelowo-płucna

Mięś niochwal enzoOlyczny koni, mięśniochwat porażenny koni, dystrolia
mięśniowa, osteochondroza, reumaloidalne zapalenie stawów

0 chwal

Depresja maniakalna, schizolrenia, syndrom Downa, slwardnienie rozsiane,
zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych, zawał mózgu, zwyrodnienie
nerwów zwojowych, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroby
motoneuronów

Zapalenie naczyń krwionośnych, miażdżyca naczyń, zawał mięśnia
setcoweg0, chOrOba niedokrwienna serca, kardiomiopatie polekowe,
niedokrwienie ogólne

0parzenie słoneczne, zapalenie skóry, uczulenie na świalło, oparzenie

N iepłodność, zaburzenia w wytwarzaniu plemników, zalrzymanie łożyska

Niestabilność hemoglobiny, talasemia, skulki działania wiocyny i konwicyny
pochodzącej z nasion bobu

Toczeń rumieniowaty

Jaskra

Przewlekłe stany zapalne różnych narządów, wslrząs seplyczny,
przyspieszone prOce§y slarzenia, wslrząs krwotoczny, choroba popromienna,
nOwOlwory różnych narządów, osłabienie odporności

Zatrucie ionami żelazawymi, zatrucie endotoksynami bakteryjnymi, zalrucie
glinem, zatrucie melalami ciężkimi, zatrucie chlorowcoalkanami

Zespół slłuszczenia wątroby u krów, uszkodzenia żołądka i ielil solami
żelaza zawieraiącymi jon żelazawy, cukrzyca, niedobór selenu i witaminy E,

nadczynność tarczycy, niedobór miedzi i cynku

Nazwa układu, narządu
obięleg0 schoneniem lub

zespołu chotobowego

Choroby melaboliczne
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Udział pierwiastków śladowych
w ochtonie oksydacyjnej

Wśród wielu składników mineralnych na szczegól-
nąuwagę zasługująjony metali przejściowych, a wśród
nich cynk, mangan, miedż i żelazo,jak również selen
i krzem. Wymienione mikroelementy biorą udztał
w przenoszeniu elektronów na takie makrocząstecz-
ki, jak: białka, lipidy i kwasy nukleinowe. Wchodzą
w skład centrów kataliĘcznych enzymów bądźteżpo-
zostająw formie wolnej. Wymienione pierwiastki biorą
udział w ochronie komorek przed oksydacyjnym od-
dziaŁywaniem tlenu. Dzieje się to między innymi w !vy-
niku: wzrostu aktywności enzymów, zmiatania wol-
nych rodników pocho dzenia tl enowe go, w y gaszania
tlenu singletowego, obniżania tempa przebiegu pro-
cesow prooksydacji i przyspieszenia dysmutacji anio-
norodników ponadtlenkowych (O, .) (2, 8). Wymie-
nione procesy biochemiczne wynikĘ ące zwłaściwoś-
ci chemicznych jonow metali przejściowych stanowią
proces korzystny, chroniący organizm np. przed za-
truciem niektórymi metalami oraz przed stresem oksy-
dacyjnym.

Wpływ mikroelementów na kształtowanie się ak-
tywności antyoksydacyjnej w organizmie zwietząt i lll-
dzi może polegać na: bezpośrednim oddziaływaniu
an§oksydacyjnym j onów pierwiastkow uczestniczą-
cych w reakcjach chemicznych, aktywności antyoksy-
dacyjnej kształtującej się w wyniku interakcji zacho-
dząc ej między p i erwiastkami, aktywno ś c i antyoksy-
dacyj nej stanowiącej wynik interakcj i synergi stycznej
lub antagonistycznej z antyoksydantami nieenzyma-
tycznymi i na udziale jonów pierwiastków śladowych
w budowie cząsteczek enzymów posiadających właś-
ciwości antyoksydacyjne.

Naj bardziej interesuj ącym przedstawicielem grupy
pierwiastków śladowych, charakt eryzującym się pod-
wojnąroląw utlenianiu biologicznym jest cynk. Pier-
wiastek pełni określoną funkcję w każdej z czteręch
wyżej wymienionych kategorii aktywności antyoksy-
dacyjnej. Pierwsza znichwynika z jego właściwości
przeciwutleniających, lecz Ęlko wówczas, gdy w pł-
nach ustrojowych czy w tkankach występuje w pod-
wy ższony ch stężeniach. Mechanizm właśc iwo śc i prze-
ciwutleniających cynku śródkomórkowego nie jest
poznany. Mechanizm antyoksydacyjny cynku zew-
nątrzkomórkowego za|tczany do kategorii drugiej po-
l e ga na hamow aniu wlw ar zania r e akĘwnych form tle -

nu pt^J wspołudziale j onów metali przej ś c iowy ch or az
na ochronie grup tiolowych przed utlenianiem. Do trze-
c i ej kate gori i aktywno ś c i antyoksydacyj n ej można za-
Iiczyc współzależność stęzenia pierwiastka od a-to-
koferolu, kwasu askorbinowego i witaminy E w oso-
czu (6). Zbliżonę wyniki badań zaobserwowano rów-
nież podczas łącznej suplementacji bydła cynkiem
i molibdenem oraz cynkiem i siarką. Ostatnią grupę
aktywno ś c i prze c iwutleni aj ąc ej stanowi udział cynku
w kształtowaniu aktyłvn o ś c i dysm utazy p onadtl enko -

wej pełniącej niezwykle ważną rolę w kształtowaniu
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potencjafu antyoksydacyjnego krwi zwierząt i ludzi.
Ponadto wzrost stęzenia cynku w p§nach ustrojowych
i tkankach p r ow adzi do hamowania fragmentacj i DNA
oraz popraw ę wytw arzania cytokin. Kolejnym pier-
wi astkiem, mo gącym pełnić funkcj e antyoksydacyj ne,
możę by ć miedż. Wymi eni ona właś ciwo ś ć występuj e
jednak tylko wówczas, gdy mikroelement wejdzie
w,skład dysmutazy ponadtlenkowej lub ceruloplaz-
mlny.

Wielkość aktywności dysmutazy ponadtlenkowej
jest charakterystyczna dla rożnych stanów chorobo-
wych. Przy współu dziale dysmutazy ponadtlenkowej
wolne rodniki tlenowe usuwane sąz komorek w reak-
cji dysmutacji. Jony Cu,Zn, Mn i Fe sąaktywatorami
enzymu. Znane są różne typy SOD, zawierające
w swych strukturach wyżej wymienione metale, od
ktorych składu zależy ich występowanie. Mechanizm
działania dysmutaz polega na katalizowaniu reakcji
syntezy nadtlenku wodoru z anionorodnikow ponad-
tlenkowych ( 1 6). Zaob serwowano wzrost aktywno ś ci
SOD zarówno pod wpĘwem zwiększonego stężenia
Cu, Zn,jak i tlenu otazw trakcie rozwoju stanów za-
palnych. Ponadto mangan nadaje właściwości anty-
oksydacyj n e manganozależnej dysmutazie ponadtlen-
kowej, selen - sęlenozależnej peroksydazie glutatio-
nowej, żęlazo - katal'azie,

Udział pierwiastków śladowych
w aktywności ptooksydacyjnei

Jednym z jonow metali przejściowych, który może
n i e być zw iązany z b iałkam1 a wys t ępuj ącym j ako j on
j ednowartościowy, j est międż. Pierwiastek stwarza za-
grożenie dla organizmu wynikaj ące ze zwiększonych
mozliwości powstawania wolnych rodników. Przykład
stanowić może reakcja Fentona, która pełni centralną
pozycj ę w kształtowaniu mechanizmów prooksydacyj-
nych. Podobną rolę pełnić mogą także jony że|aza.
Jednak zuwagi na brak białek wiĘących Fe w móz-
gu, tkanka ta jest szczegolniewrażIiwanajego zwięk-
szone stęzenia. Nadmiar jonow żęIaza, Fe'-, katalizu-
jąc reakcję podobną do reakcji Fentona prowadzić
może do uszkadzania wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych (5). Jednak niska biodostępność żęlaza
i miedzi, zawaĘchw paszy bydła, przyspiesza wchła-
nianie manganu. Mangan dwuwartościowy w tempie
przyspieszonym ulega utlenianiu do trójwarlościowe-
go, który następnie gromadzi się szczególnie w mito-
chondriach komórek mozgu bydła o genotypie ubo-
gim w manganozal e żną dy smutaz ę p onadtl enkow ą.
Nieobecność lub bardzo niska aktywność zaleznych
od selenu, miedzi, cynku lub że|aza czynników zmla-
tających reaktywne formy tlenu w astrocytach stano-
wi czynnik zapoczątkowujący łańcuch reakcji o cha-
r aktęrzę auto o ksydacyj nym, Rozpo c zęty proc e s rno żę
prowadzić do rozwijania się procesów zwyrodnienio-
wych i powstawania białka prionowego PrP (proteina-
se-ręsistant-protein). Nadmierna rrtrata Cu z komórek
móz gu spowodow ana pTzy spieszonym tempem prze-



mian w białku prionowym PrP powoduje, że białko to
nie moze dhńejwiązaó się z Ęm pierwiastkiem. Dla-
tego białko PrP wiąze Mn***, któryposiada silne właś-
ciwości oksydacyjn e i może prow adzic do modyfika-
cji struktur subkomórkowych centralnego układu ner-
wowego włącznie z kwasami nukleinowymi. Z dru-
giej zaś strony poprzęz swe właściwości M1+++ możę
także doprowadzić do zmianw strukturze cząsteczek
białka PrĘ doprowadzając do powstania jego form
zakażnych(20). Tak więc powstające wysoce reaktyw-
ne molekuły -ogą w procesie reakcji odwracalnych
lub nieodwracalnych vytwarzaó molekuĘ wtórne rea-
guj ące z elementami subkomorkowymi. Nieodwracal-
ny charakter reakcji chemicznych przyczynia się do
powstawania zmian wewnątrzkomórkowych prowa-
dzący ch do licznych schorzeń zw ieruąt.

Podsumowując rolę wybranych składników mine-
ralnych, a zwłaszcza jonów metali przejściowych
w pro c e s ach oksydacyj nych org an izmu, naleĘ stwi er-
dzió, że pełnić one mogą podwójną rolę w utlenianiu
biologicznym - prooksydacyjną i antyoksydacyjną.
Wyrażać się ona może zarówno korzystnymi, jak i nie-
korzystnymi skutkami zdrowotnymi oraz produkcyj -
nymi. Charakter ichzależy jednak od wielkości poda-
Ą właśc iwo ści chemicznych j onóą stanu fizj ol o gicz-
nego i zdrowotnego zwierząt oraz odliczby i stopnia
oddzi aływania czynników pochodzenia geoch emicz-
nego i antropogenicznego.
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