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Sutnmary

The article presents results of numerous studies on the role of cholesterol oxidation products (COPs) -
oxysterols in human and animal bodies. Intestina| absorption as we|l as formation in vivo of COPs has been
discussed. Composition and level of oxysterols (free, esterified and bound with lipoproteins) in human plasma
has been presented. The metabolic pathways of COPs in human and animal tissues have been discussed along
with their influence on cell vita| functions.

Oxysterols inhibit HMG-CoA reductase activity and the svnthesis of endogenous cholesterol. These com-
pounds can also take the place of cholesterol in cellu|ar membranes and change their permeability, stabi|ity
and functions. COPs can also promote apoptosis. The most cytotoxic oxysterol in vitro is 27-hydroxycholesterol.
COPs are one among many factors in the etiology and pathogenesis of atheriosclerosis in humans and animals.
A few of them can also promote cancerogenesis.

Ke.vrvords: oxysterols, human and animal bodies, intestinal absorption, production in vivo, cel| metabolism,
a rte riosclerosis

Poznanie mechanizmow oddziaływania produktów
utleniania cholesterolu (PUC) na organizm człowieka
l zwierząt jest celem wielu badań, głównie ze wzg|ę-
du na hipotetyczny związek pomiędzy aktywnością
PUC a chorobąwieńcową serca, Wyniki wskazująna
cytotoksyc zne, arter o genne, mutagenn e i rakotwórc ze
dziaŁantę PUC (l ,2,5,7,8, 11, 16, 18, 20). Obecność
różnych PUC została wykryta w tkankach i pĘnach
ustrojowych człowieka, ale ich pochodzenie nie jest
wpełni wyjaśnione, W poprzednim opracowaniu omó-
wiono procesy powstawania PUC w produktach spo-
żywczych pochodzenia zwierzęcego (18). W niniej-
szym opracowaniu przedstawiono oddziaŁyw anie PUC
na organizm człowieka i zwierząt Produktami utle-
niania cholesterolu są oksysterole. W tab. 1 podano
nazwy chemiczne i zwyczajowę oraz przyjęte skroty
najczęściej powstających oksysteroli w procesie utle-
niania cholesterolu w produktach zwierzęcych oraz
przyżyciowo w tkankach człowiekai zwietząt.

Wchłanianie produktów utleniania cholestetolu
z pEewodu pokamoweg0

Badania przeprowadzone na szczurach, krolikach
i małpach vurykazały, ze PUC zawarte w spozyłvanych
produktach są absorbowane w przewodzie pokarmo-
wym (16). Przyłączająsię do chylomikronow, głow-
nie w postaci zesĘfikowanej i sątransportowaneprzez

limfę do krwi, gdzie mieszają się z PUC pochodzenia
endogennego (8).

Stopień absorpcji PUC w przewodziepokarmowym
człowieka zależy od rodzaju spozywanego pokarmu
oraz ich stęzenia w pokarmie i waha się od 60ń do 93%
(8). Najwyższy poziom PUC w osocztl krwi u ludzi
stwierdzon o w ż.-4 . godzinie po spozyciu proszku j a-
jowego (9) lub w 8. godzinie po spozyciu parmezanu
i kiełbasy salami ( 16). W badaniach na szczurach usta-
lono, ze stopień absorpcji zprzewodu pokarmowego
podstawowych PUC jest następujący (oznaczenia skró-
tów w tab. 1 ) : 7 P -}{C - 42oń, 5 B,6B -EP - 32oń, 7 a -HC
- 30oń, 5a,6cl-EP - 27,5oń, CT - I5oń,7-KC - 12%
(16).

Powstawanie ptoduktów utleniania
cholestelolu in vivo

Oksysterole występująw tkankach człowieka w śla-
dowych ilościach, zawszę w obecności cholesterolu.
Ich ogólna zawartość jest 103-106-krotnie mniejszaniż
cholesterolu (8).

Oksysterole powstają z in vivo w organizmie ssa-
ków z cholesterolu na drodze nieenzymatycznej i en-
zy maĘ cznej . N i e enzy maĘ czny pro c e s utleni ani a cho -
lesterolu prawdopodobnie przebiega według mecha-
nizmu wolnorodnikowej oksydacji (8). U szczurów
o ddychaj ących powietr zem w zb o gac onym w l 8 O, wy-



Nazwa chemiczna Nazwa zwyczajowa §kóly

5-choleste n-3,4c -d iol

5-cho leste n-3,4B-d iol

5-choleste n-3,7a -d io l

5-cho le ste n-3,7B-d iol

5-choleste n-3P-o1-7-on

5a,6a -epoksy-cholestan-3P-ol

5B,6P-e po ksy-cho lesla n-3B-o l

c ho le sta n -3B, 5a, 6Płio l

5-choleste n-3B,27-diol

5-choleslen-3P,25-d iol

5-choleslen-3B,24-diol

5-cho leste n-3P,22-d iol

5-c ho leste n-3p,20-d io l

4a -hyd roksych olesle lol

4B-hydtoksycho lesle ro l

7a -hydloksycholesterol

7 B-hyd roksych oleste lol

7-ketoch olesle ro l

cho lesleto1-5a ,6a -e pOksyd

choleste ro1-5P,6P-epoksyd

cholestanelliol

27-hyd roksyc ho leste lol

25-hyd roksych olesteto l

24-hyd loksycholesle ro l

22-hyd loksycho lesle ro l

20-hydloksycho le sle rol

4a-OH,4a-HC

Ąp-OH,łp-Hc

7a-OH,7a-HC

7p-OH,7p-Hc

7-keto,7-KC

a-epoksy-C, 5a,6a-EP

P-e poksy-C, 5P,6P-EP

lliol, CT

27-0H,27-Hc

25-0H,25-Hc

24-0H,24-Hc

22-0H,22-Hc

20-0H,20-Hc

Tab. 1. Chemiczne i zwyczajowe nazwy oraz skróty popularnych oksy-
steroli

kryto obecność atomu l8O w cząsteczkach następują-
cych PUC: 7a-HC, 7B-HC, 7-KC, 24-HC, 25-HC
i 21-HC. Cząsteczki izomerów 5a,6a-EP, 5B,6B-EP
i CT nie zawięrały atomu "O (8). W podobnym eks-
perymencie przeprowadzonym u ludzi obecnoŚĆ ato-
mu l8O stwierdzono w cząsteczkach7a-HC i27-HC,
natomiast cząsteczki 24 -HC nie zawieraĘ atomów 1 80

(17.).

Zywienie królikow pasząwzbogaconą w przeciw-
utleniaczę (probuko l, buĘlohydroksytoluen, witami -
na E) powodowało obniżenie poziomu oksysteroli
w osoczu krwi i w Ścianach aorty (8). Zywtente diabe-
§ków mie szaniną przeciwutle niaczy (witaminy C i E,
B-karoten, koenzym,Q, 

o,_ 
s_eĘl) powodowało obnize-

nie poziomu izomerów 5,6-EP w osoczu krwi, Nato-
miast podanie czystej witaminy E powodowało reduk-
cjęzawartości CT, 7-KC i7B-HC w osoczu krwi (8).
Powyższewyniki wskazują ze oksysterole w organiz-
mie człowi eka i mvier ząt mo gą być generowane w pro -
cesach nieenzymaĘcznej oksydacji cholesterolu. Dane
żrodłowe nie wskazuj ąjednoznacznie, które z PUC są
w ten sposób wytwarzane.

PUC powstałe na drodze enzymaĘcznęgo utlenia-
nia cholesterolu w organizmie człowieka t zwierząt są
pośrednimi produktam i przemiankatabolicznych cho-
lesterolu. W cząsteczce cholesterolu istnieje tylko pięc
pozycji (C-7a, C-22R, C-24, C-25 i C-27), w których
może zacho dzić pro c e s enzy maty cznej oksydacj i ( 1 a ).
7a-HC jest produktem pośrednim w syntezie kwasów
zółciowych. Jego powstawanie katalizuj e enzym
cytochromu P450: cholesterol-7 a-hydroksylaza
(CYP7A 1 - EC 1 .I4.I3.1 7), występująca w wątrobie.
W mikrosomach wątroby u ludzi, chomików i krów
zacho dzi pr zemiana 7 a -HC w 7 - KC ( 8 ). P ozrrano rów-
nież alternatyrłlną ścieżkę syntezy kwasów zółciowych,
w której tworzy się 27-CH. Reakcja ta jest katalizo-
wana pfzez ęnzym cytochromu P450: stero1-27-hy-

droksylazę (CYP27 AI - EC l , 14. 1 3. 1 5), En-
zy m ten mo żę takźę kataltzow aó p ow s tawan i e
kwasu 3B-hydroksy-5 -cholestenowego. Wystę-
puje on w komórkach większości tkanek i mo-
ze odgrywaĆ ważnąrolę w wewnątrzustrojo-
wym obiegu cholesterolu (5 , 8, 13 , I4), Szczę-
gólnie wysoką aktywność enzymu CYP27 AI
zaobserwowano u ludzi w makrofagach. Oba
związki, 27 -CH i kwas 3B-hydroksy-S -chole-
stenowy, są syntetyzowane przęz makrofagi
w sytuacji nadmiaru cholesterolu w organizmie
(14).

W komorkach nerwowych ludzi następuje
utlenianie cholesterolu do 24(S)-HC katalizo-
wane przez enzym 2a(S)-hydroksylazę
(CYP46 -EC 1.14.-.-). Wykazano,żew ciągu
doby w organizmie człowiekapowstaje około
6-7 mg24(S)-HC (7). Większość24-HC obec-
nego we krwi człowieka pochodzi z tkanki ner-
wowej mózgl (5). Oksysterol ten występuje
głównie w osłonkach mielinowych neurytów,

pełniąc funkcje ochronnę. U pacjentów z chorobą
Alzheimera zaobserwowano związek pomiędzy pod-
wyzszonym stężeniem 24-HC we krwi a spadkiem
sprawności umysłowej (17). W ostatnim czasie stwier-
dzono, że jeszcze jeden enzym cytochromu P450, mia-
nowicie chole sterol - 4 P -hy dr oksylaza (CYP3 A4 - EC
I .1 4. 13 .61), może katalizow ać powstaw anie 4B -HC
(5). Mimo że reakcja z udziałem enzymu CYP3A4
przebtega z niewielką szybkością 4B-HC występuje
we krwi u ludzi w stosunkowo wysokim stęzeniu (6).

Ptodukty utleniania cholesterolu w osoczu ktwi

P iśmi enni c tw a doty cząc e zaw arto ś c i oksystero l i
w osoczu krwi człowieka i zwierząt są zróznicowane
( 1 6). Duża zmienno ść podawanych wyników może by c
sp owo dowana sto s owani em r ó żny ch meto d anality c z -
nych. Synte za PU C może zacho dzić podczas przecho -

wywaniapróbek analitycznych, anawet w okresie prze-
pr ow adzani a s am ej analizy. D o datek c ho 1 e s tero h I zna-
kowanego izotopowo do próbek osocza pozwolił
stwierdzić, że niemal cała ilość oznaczonychpóżniej
w osoczu PUC: 7B-CH,5a,6a-EP i 5B,6B-EP została
wytworzona p o dc zas p o stęp owan ia anality czne go ( 8 ) .

Na ryc, 1 przedstawiono poziom oksysteroli oraz
stopień ich estryfikacji w osoczu człowieka. Niewiel-
kągrupę wolnych oksysteroli w osoczu stanowiąPUC
pochodzenia enrymaĘcalęgo; 27 -HC,24-HC i 7a-HC
(8). W przeciwieństwie do wolnego cholesterolu, któ-
ry j e st składnikiem błon p lazm aĘ czny ch, wolne oksy-
sterole łączą się z albuminą surowicy krwi (l6).

Z v,ryjątkiem 7-KC i izomerów 5,6-EP pozostałe
oksysterole występujące w osoczu człowieka są
w większości zestryfikowane. EsĘ acylowe PUC wy-
stępują we wszystkich lipoproteinach osocza (8, l6).
Dlatego też mogąwystępowac istotne różnjce w ak-

Ęwności biologicznej między PUC związanymi z al-
buminąa zestryfikowanymi PUC związanymi zlipo-



proteinami. Istnieją takżę rożntce w zawartości PUC
w niektórych frakcjach lipoprotein (16). Na przykład,
27-HC występuje głównie w frakcjach HDL i LDL
osocza, natomiast nie wykry,to jego obecności we frak-
cji VLDL osocza. 7P-HC występuje głównie we frak-
cji LDL osocza (19). Stęzenie PUC w utlenionych frak-
cjach LDL osocza jest większe niżprzeciętna zawar-
tość oksysteroli w ogólnej frakcji lipoprotein osocza
krwi człowieka, w najwyższych stężeniach występuje
]-KC, a następnie 5,6-EP i 7-HC (8). Wykazano, że
w utlenionym LDL (oxLDL) znajóĄe się 30% utle-
nionego cholesterolu, podczas gdy w ,,normalnym"
LDL jest go tylko 2% (16).

Metabolizm plOduktów utleniania cholestetolu
Na podstawie badań nad metabolizmem oksysteroli

u szczurów z uży ciemznakowane go 5a,6a -EP stwier-
dzono, że 5a,6a-EP był prawie całkowicie usuwany
z krwi po dwóch dniach, natomiast jego wydalanie
w kale trwało kilka dni i było dwufazowe: szybkie
w ciągu pierwszych trzęch dni i powolne w następ-
nych dniach (16).

Meaney i wsp, (17) wstrzykiwali ludziom liposomy
zaw ier aj ąc e cząste c zki cho le stero lu znako wan ę izo -
topem 2H i stwierdzili obecność atomów 2H u, I3oń
z ogólnego 7a-HCk<rĘącego we krwi. Oksysterol ten
miał okres połLrwania rowny 13 dni. Cząsteczki2l-HC
występujące we krwi wykazywały obecność atomów
2H początkowo w znacznie mniejszym stęzeniu niz
cząsteczkt Ja-HC, po 30 dniach sytuacja uległa od-
wróceniu. W cząsteczkach 24-HC nie zaobserwo-
wano znacznego przyłączęnta atomów 2H. Na podsta-
wie uzyskanych wlmikow Meaney i wsp. (I7) sądzą że
7a-HC jest produktem utleniania cholesterolu z ,,puli
wątrobowej" ulegającej szybkiej wymianie z choleste-
rolem osocza; 80%27 -HC osoczajest produktem utle-
niania cholesterolu pochodzącego z ,,puli tkankowej"
ulegającej wolniejszej wymianie; co najmniej 95%
24-HC osocza pochodzi z utlęnianta cholesterolu
z,,puli nie ule gaj ąc ej wymianie" (cho le ste r oI zaw aĘ
w tkance mózgowej i kościach). W podobnym do-
świadczenil z wykor zystani em znakowane go cho le -
sterolu stwierdzono, ze okres połtrwania 7-}JC i27-HC
w osoczu krwi człowieka wynosi mniej niż I godz.,
a24-HC - 10-14 godztn(4).

W wątrobie cholesterol ulega przekształceniu w roz-
pttszczalne w wodzie kwasy żóŁciowę (cholowy i che-
nodezoksycholowy), które sąnastępnie wydalane z żół-
cią. Jak zaznaczono powyżej, proces ten przebiega
według dwoch równowaznych mechanizmów. Pierw-
szy, dominujący u dorosłych, rozpoczyna się 7a-hy-
droksylacją cholesterolu. En4rmem reguluj ącym szyb-
kość tego procesu jest enzym cytochromu P450: cho-
le stero l- 7a -hydroksyl aza (CYP 7 A1 ), ob ecna głowni e
w wątrobie (5,14,16). Drugi mechanizm powstawa-
nia kwasów zółciowych rozpoczyna się 27-hydroksy-
lacją cholesterolu. Kluczowym enzymem w tym pro-
cesie jest ęnzym cytochromu P450: cholesterol-27-

-hydroksyl aza (CYP27 A 1 ) występuj ąca w komórkach
większości tkanek (5, I4). Na tej ścieżce powstaje
około 6% kwasow zołciowych (17). W żółci wykryto
również obecnośó niezesĘfikowanych oksysteroli ( 1 6).

PUC mogą być substratami w procesach syntezy
sterydów. Wykazano, ze w mitochondriach łożyska
kobiety łańcuchy boczne PUC mogąulegaó hydroksy-
lowaniu, produktami reakcji sązwiązki sterydowe (16).

Wpływ produktów utleniania cholestetolu
na komófii tkanek zwietzęcych

Oksysterol e vrykanĄ ą róznokierunkowe o ddziaĘ -
wanie na poziomie komórkowym. Wpływająna syn-
tezę, estryf,tkację, wchłanianie i wydzielanie choleste-
rolu w komórkach. Wiążą się zbińkami. Sugeruje się,
ze mo gą one re gulowa ć mętab oltzm chole sterolu w or-
ganlzmte człowieka i zwterząt (3, 16).

Na poziomie komórkowym naj istotniej szy j est bez-
pośredni, hamujący wpływ PUC na aktywnośó HMG-
- C oA r e dllktazy (B - hydroksy-B -metyl o glutaryl o - C oA

EC 1.1 .I.34), efektemjestzmniejszenie syntezy en-
dogennego cholesterolu (8). W warunkach in vitro nie
oczyszczony cholesterol oraz kilka oksysteroli (7 a-HC,
7 B -HC, 7-keto) znacznie zmniejszają aktywność
HMG-CoA reduktazy i syntezę cholesterolu w kultu-
rach fibroblastów myszy (2). Stężenie oksysteroli w ko-
mórkach fibroblastów na poziomie 10 9 M znacznię
redukuj e aktywno ść HMG-CoA r eduktazy, podczas
gdy 10 0OO-krotnie wyższe stęzenie cholesterolu wy-
kazuje tylko lekkie działanie hamujące na aktywność
enzymu (3).

Pod wpływem 25-HC i 7-KC półokres trwania
HMG-CoA reduktazy ulega skróceniu (5,8). Istnieje
dodatnia korelacja pomiędzy akumulacją oksysteroli
(szczegóInie 24-HC) w komórkach wątroby myszy
a obnizeniem aktywności HMG-CoA reduktazy (5),
Obecność grupy 3B-hydroksylowej i podwójnego wią-
zanla A5 jest kluczowa dla aktywności HMG-CoA
reóilłazy. Hydroksylacja cholesterolu w pozycjachC-7 ,

C-24 i C-2] nię wpłyłva na aktywność enzymu (5).
Również usunięcie łańcucha bo cznęgo cholesterolu nie
zapobiegahamowaniu przęz PUC aktywności HMG-
-C oA r eduktazy w wątrob ie mys zy ( 8 ). Prawdopodob -

nie PUC kontrolują aktyłvnośc HMG-CoA redlktazy
w dwojaki sposob: hamują transkrypcję tego enzymu
orazwpŁywająna strukturę białka enzymv (5, 8).

Odkrycie, że oksysterole regulują akĘwność HMG-
- C oA r eduktazy sprawiło, że zaczęto po szukiwa ó bta-
łek, które pośrednicząw tej regulacji. Kandutsch i wsp.
( 1 5 ) zidentyfikowali białko wykazujące powinowac-
two do rożnych oksysteroli i wpŁywające na aktyw-
ność HMG-CoA reduktazy w fibroblastach, Białko
wiĘące oksysterole (OBP) j est prawdopodobnie obec-
ne w cytozolu większości komórekzwterzęcych i ma
wpł}.w na ich funkcje zyciowe (5).

Przyjmuje się, ze 25-HC jest najbardziej efektyw-
nym inhibitorem endogennej syntezy cholesterolu, ale
w większości badań, na podstawie których wysunięto
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powyższy wniosek, stosowano stężenia oksysteroli
znacznie przewyższające ich ewentualny fizjologicz-
ny poziom w komórkach (5). 2] -HC nie wpływa istot-
nie na metabolizm cholesterolu w organizmie zwię-
rząt (3).

Oksysterol e, działając aktywuj ąco na acyl-CoA:
cholesterol acyltransferazę (ACAT -EC 2.3.1.9), są
potencj alnymi aktywatorami wewnątrzkomórkowej
esĘfikacj i cholesterolu ( 1 6). W komorkach wielu tka-
nek zw ier zęcy9h synteza e sllów _cho le sterolu j e st
znacznie przysp ie s zan a pI zez 2 5 -HC ( 8 ). Wys okie stę-
żęntę 7 -KC w kulturach komorkowych stymuluje ak-
tywnośc ACAT, natomiast obecność ]a-HC hamuje
aktywnośó ęnzymu (2). Mechanizm regulacji aktyw-
ności enzymu ACAT w komórkach tkanek zwierzę-
cy ch przez sterole pozostaj e nlęznany.

Oksysterole zaj muj ą miej sce cholesterolu w błonach
komórkowych, co zmienia ich przepuszcza|nośc, sta-
bilnośc i inne właściwości (7,2,16). PUC zmniejsza-
ją aktywność Na lK NIPazy i 5'-nukleotydazy błon
komórkowych mięśni gładkich aorty u królika (8),
hamują aktywność Ca!*l}lg2' NIPazy w komórkach
mięśni gładkich aorty u krowy, a także zwieJ<szają
wewnątrzkomórkowe stężenie Ca2 (16). W komór-
kach śro dbłonka naczyń klwi ono śnych p o d wpĘ.wem
PUC maleje produkcja prostacykliny PGI,, co w kon-
sekwencji powoduje przyłączanie się pĘTek krwi do
komórek śródbłonka. Cholesterol i oksysterole w prze-
ciwstawny sposób wpływają na interakcję międzyko-
mórkową w mięśniach gładkich; oksysterole osłabia-
jąpołączenia międzykomórkowe ( 1 6).

7-KC powoduje róznicowanie i przeksztaŁcanie
monocytów w makrofagi, natomiast obecność 22(R)-
-HC i 25-HC nie ma istotnego wpływuna ten proces (10).

Oksysterole mogą wywoływać apoptozę, czylt ge-
neĘcznie zapr o gr amowane s amoboj stwo komorki (7 ).
Komórka wchodzi na drogę apoptozy wówczas, gdy:
1) jej DNA jest uszkodzone,2) ma pobudzone recep-
tory błonowe i wewnątrzkomórkowe, 3) traci kontakt
z macierzą zewnątrzkomórkową. 7 B-HC i 25-HC in-
dukują apoptozę w ludzkich monocytach krwi (U931)
- prawdopodobnie poprzez uszkodzenie DNA oraz
w ludzkich hepatocytach (HepG2) - prawdopodobnie
pr zez n ekro zę, pr zy c zy m o b a oksy st e r ole są znac znie
bardziej cytotoksyczne w stosunku do hepatoclów (7).

Większość badań nad wpĘrvem PUC na metabo-
lizm fibroblastów in vitro poświęcono oddziaływaniu
25-HC,27-HC orazizomerów 7-HC i7-KC, Stwier-
dzono, że największą toksyczność wykanlje 27-HC,
następnie oksysterole utlenione przy atomie węgla C-7.
Izomer 7B-OOH j est 1 0- l 5 razy bar dziej toksyczny niż
inne izomery 7-HC i 7-KC. Natomiast izomęr 7a-HC
jest bardziej toksyczny niż 7-KC. Najmniej cytotok-
syczny okazał się 25-HC (8).

Wyniki badań in vivo nie są tak jednoznaczne, jak
r ezaltaty i n v i tro . Z badań i n v iv o wynika, że CT i 25 -HC
wykazują największą cytotoksyczność spośrod wszyst-
kich testowanych PUC. Prawdopodobnie 7 a-hydrok-

Medycyna Wet. 20M, 60 (6}

sylacj a zmniej sza toksyczno ś ć oksysteroli 2] -CH, 2 5 -
-HC (8).

Plodukty utleniania cholestero!u a afierioskleloza
Na podstawie wyników uzyskanych w licznych ba-

daniach in vitro wskazujących na cytotoksycznośc
oksysteroli,szczegóInie w stosunku do komórek środ-
błonka i mięśni gładkich naczyfi krwionośnych, wy-
sunięto hipotezę o ich właściwościach aterogennych
(I,2,5,8, 16, l8, 20).

W 1987 r. Jacobson (12) sugerował, że wysoka za-
chorowalno śc na miażdży cęuhinduskich emigrantów
mieszkających w Londynie, w porównaniu z innymi
londyńczykami, j e st powodowana konsumpcj ą trady-
cyjnie przygotowywanego masła ghee zawieraj ącego
około 0,25mg PUC/g masła, podczas gdy w zwykĘm
maśle oksysterole nie sąwykrywalne. Ostatnio Gupta
i wsp. (cyt. za 8) wykazali, że hindusi mieszkający
w Indiach, spozywający miesięcznie ponad 1 kg ma-
sła ghee zapadają4-krotnie częściej na choroby serca
w porównaniu z hindusami spożywającymi ponizej
l kg ghee na miesiąc.

Salonen i wsp. (19) jako jedni z pierwszych badali
zwtązek pomiędzy poziomem PUC w osoczu krwi
amtażdżycąu ludzi. Zwrocili uwagęna istotny zwią-
zekpomiędzy poziomem 7B-HC w surowicy a stanem
z aawan s o w ant a mtażdży cy naczyń szy i. P o za 7 B -HC,
wszystkie inne PUC obecne w krwi były rowniez
łączone z rozwojem stanu chorobowego, choctaż
w mniejszym stopniu. Stwierdzono, że iniekcje dona-
czyniowe CT lub 25-HC w ilości 2,5 mglkgmasy cia-
ła u ludzi p owo dowaĘ uszko dzenia p owi e r zchnl, na-
czyń krwionośnych (8).

Zmo dyfi kowane lip oprote iny, szcze gólnie formy
utlenione LDL (oxLDL), odgrywajądużąrolę w roz-
woj u arterio sklerozy ( 1 6). OxLDL majązdolność wy-
woływania proliferacji makrofagów. Cząstki LDL
wzbogacone w PUC sąw znacznie większym stopniu
wychwytywane i akumulowane ptzez makrofagi (10,
16), Podobne wyniki uzyskano w przypadku komórek
mięśni gładkich tętnic królikow (16).

Starając się zidentyfikować oksysterole odpowie-
dzialnę za toksyczne dziaŁanie oxLDL, Huges i wsp.
(11) sugerowali, że epimery 7-HC i 7-KC mogą być
najbardziej toksyczne dla komórek mięśni gładkich
tętnic. Stwierdzono równiez, że 7 B -OOH cholesterolu
jest najwazniejszym związkiem pośrednim w reakcji
utleniania cholesterolu w oxLDL, cytotoksycznym
wobec kultury fibroblastów ludzkiej skóry w 90oń
odpowiedzialnym za cytotoksyczność oxLDL (l6).
W badaniach nad utlenianiem LDL katalizowanym
pr zez mie dż stul ier dzono, że w p o c zątkowej fazi e oksy -
dacji 7-0OH cholesterolu stanowlł 40% izomerów
C-7 oksysteroli zawartych w oxLDL, natomiast po
dłaższymokresie utleniania j ego zawartość w oxLDL
zmniejszńa się (8).

Metaboliczne zachowanie się utlenionych form li-
poprotein o dużej gęstości (oxHDL) jest inne ntżnię-
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Ryc. 1. Poziom oksysteroli w osoczu krwi zdrowych, dorosłych ludzi (A) orazpro-
centowy udział zestryfikowanej formy oksysterolu (B) (13)

Ryc. 2. Poziom oksysteroli w pĘtkach miażdżycowych tętnicy szyjnej u ludzi (A)
oraz procentowy udział zestryfikowanej formy oksysterolu (B) (13)

utlenionych form HDL. Formy oxHDL zawierające
PUC lub wodoronadtlenki estrów cholesterolu posia-
dają zmniejszoną zdolność pobierania cholesterolu
z komórek, Zgodnie z powyższym sugerowano, ze
utlenianie HDL osłabia ich ochronną rolę w procesie
rozwoju arterioskler ozy (I 6).

W licznych badaniach stwierdzono, że 27-0H jest
głównym oksysterolem występującym w płytkach
miażdĘcolvych człowieka (8). Naryc. 2 przedstawio-
no poziom oksysteroli oraz stopień ich estryfikacji
w pĄńkach miażdĘ colvych. Sugerowan o, że w czesny
rozwój arteriosklerozy u ludzi jest jedną z fenoĘpo-
wych oznak obnizonej aktywno ś ci chole sterol -27 -hy -
drolazy (5, 13, 14). Drugim oksysterolem występują-
cym w duĄrm stęzeniu w płylkachmińdĘcowych jest
7 -KC, innymi oksysterolami stwierd zanym zwykle
w podwyzszonym stężeniu w pSkachmińdzycowych
są: 7B-OH i 7a-OH. Te cztery oksysterole stanowią
75-85% z ogółem dziewięciu PUC wykryĘch w pĄń-
kachmiażdĘcowych (5, 8). Innymi oksysterolami wy-
stępuj ącymi w pĄrtkach miażdĘ cowych s ą: 5 B,6 B -EP,
5 a,6a -EP, Cl 2 5 -OH i 24-CH. Oprócz wymienionych
w pĄrtkach miażdzycolvych stwierdza się także obec-

ność: 4a-HC,4B-HC i 7B-OOH. Po-
nadto 1-Kcjest dominującym oksy-
sterolem w komórkach piaŃowaĘch.
Większość oksysteroli występuje
w pĄrtkach mińdży cowych w posta-
ci zestryfikowanej, 27-HC jest naj-
częściej ęstrem kwasu palmitynowe-
go lub oleinowego (8),

B adania na rw ier zętachprzeprowa-
dzone przez wielu autoróq wskazu-
ją na istotny wpływ oksysteroli po-
chodzących z paszy na rozwój
miażdĘcy (1,2,5, 8, 16, 18, 20).
Podczas karmienia gołębi dietą wzbo-
gaconąw cholesterol i niewielkie iloś-
ci CT i stwierdzono 2-krotnie częściej
wystęuj ąc ąmińdĘ cę naczyń krwio-
nośnych w porównaniu z grupą kon-
trolną. Natomiast dozylne podawanie
królikom 25-HC oraz CTpowodowa-
ło wystąpienie wielu uszkodzeń na
powierzchni tętnic zwierząt w 24
godz. po iniekcji, przy czym byŁy
one większe l zwięrząt, którym po-
dawano CT. Wyniki badań prze-
prowadzony ch na szcnlrach wskazu-
ju Ze podawanie paszy wzbogaco-
nej w cholesterol, przechowywanej
w warunkach sprzyj aj ących j ego utle-
nianiu, powoduje znaczne nagroma-
dzenie cholesterolu w wątrobie nvtę-
rząt (2).

Wy.riki doĘ cząc e wpływu oksyste -
roli pochodzących z dieĘ na metabo-
lizm lipidów i arteriosklerozę uzyska-

ne z badaniach in vivo sąjednak niejednoznaczne.
Niektóre z oksysteroli nie wykarujące aterogennego
działania, mogą być przeksztńcane w inne związki
o silnych właściwościach aterogenny ch. Pr4Ą<ładowo,
5 a,6a -EP, występuj ący często w wysoko przetw orzo -
nej żywności, w kwasowym środowisku żołądka jest
hydrolizowany do CT (2). Chociaż 5a,6a-EP nie wy-
kanlje właściwości arterogennych, to jednak triol
utworzony z nlęgo w żołądku może je wykarywać
w bardzo silnym stopniu,

PUC są tylko jednym z wielu czynników w wielo-
czynnikowej etiologii i patogenezie powstawania
miażdżycy u ludzi i zwierząt. Jednak, jak twterdzą
Brown i Jessup (8) w arĘkule monograftcznymna te-
mat mvlązkl1.oksysteroli z arterioskl erozą,nie ma bez-
pośredniego dowodu na to, że PUC mają wpływ na
rozwój miażdĘcy u ludzi. Spośród 13 arrykułów do-
Ę czący ch ro li PUC w rozwoj u m iażdĘ cy, cytowanych
w ich pracy)w 6 vłykazano, że oksysterole pochodzą-
ce z dtety indukują miażdĘcęu ludzi, w 3 nie wyka-
zano żadnęgo zwtązlu pomiędzy PUC a arterioskle-
rozą natomiast według 4 pozostĘch oksysterole mogą
wykaryw ać działanię prze c iwmia żdży c ow e.
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PtodukĘ utIeniania cholesterolu
a lozvój nowotwotów

Omawiając biologicznąrolę PUC nie sposob pomi-
nąć ich wpĘwu na powstawanie niektórych nowotwo-
rów (1, 16, l8, 20).5a,6a-EP w znacznych ilościach
jest obecny w komórkach nowotworowych skóry zaś
wspólnie z B-izomerem występuje w komórkach no-
wotworów łagodnych piersi i w pĄmach prostatycz-
nych z przerostem prostaĘ. Wyższy poziom CT wy-
stępuje u pacjentów zrakięm okręznicy i w rożnych
stanach przedrakowych, np. prty zapaleniu wrzodzie-
jącym okrężnicy (l6).

Nalezy jednak podkreślić, żę dwa spośród PUC,
mianowicie 25-HC i7a-HC, hamują rozwój orazpo-
dział komórek nowotworowych (I, 2, 20). Mozliwy
nviązek oksysteroli z aktywnością mutagennąi roz-
wojem nowotworów u ludzi i zwierzątwciążjest ce-
lem badań.
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,,Znad Dolistówki" - to nowy, dru-
gi już tomik poęzji doktora nauk we-
terynaryjnych Jana Krupy, Trzy dzieś-
ci sześć utworów o rozmaitej tematy-
ce - od wspomnień świata dzieciństwa
i tego, co przeminęło do zadumy nad
dniem dzisiej szym i kondycją ludzką.
Poświęcone sprawom ważnymw ży-
ciu człowiek a - wzruszająi zmuszają
do zastanowienia.
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