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Bałasińska B.

EuaIuation of antioxidant status in liuing otganisms

Sulnmary
Several methods have been developed to measure the total antioxidant capacity of biological samples.

Interpreting the changes in plasma antioxidant capacity becomes complicated due to the range of methods
used to detect these changes. The interpretation also depends upon tlre conditions under which the antioxidant
capacity is determined because the measurement reflects outcomes in a dynamic system. An increased
antioxidant capacity in p|asma may not necessarily be a desirable condititln if it reflects a response to
increased oxidative stress. Similarly, a decrease in plasma antioxidant capacitv may not necessarilv be an
undesirable condition if the measuremcnt reflects decreased production of the reactive species. Because of
these complications, no single measurement of antioxidant status will be satisfactory, but a ,,battery" of
measurements will be necessary to adequately assess oxidative strcss in biological systems.

Ke_vrł,ords: free radicals, reactive oxygen substances, ROS

Obecnie ponad połowa wszystkich publikacjt z za-
kre su n auk me dy c zny ch t ży w ienia doty c zy b adań za-
lezno ś c i p omi ędzy zw iązkami b io lo gi c znie akĘwny-
mi przede wszystkim pochodzenia roślinnego a reak-
cj ami utleniania-redukcji (red-ox) zachodzącymi * rry -
\Ąrych organizmach. W badaniach tych wykorzystuje
się różne metody analttyczne dla oznaczaniazarówno
właściwośc i zw tązkow biolo gicznie aktywnych, j ak
i dla wykazania ich wpły!\Ąl na zdrowie człowieka.
W aĄkule tym po dj ęto probę nvroceni a uw agt na zŁo -
żono ś ó reakcj i utleniania-redukcj i zacho dzący ch w ży -

wych or ganizmach we dług mechanizmu wo lnoro dni -
kowego oraz niedoskonałośc metod analitycznych sto-
sowanych w badaniach oceny stanu red-ox tych orga-
nizmów.

Pod poj ęciem reakcji utleniania-redukcj i rozumie-
my reakcje z przeniesieniem elektronów (niekoniecz-
nie z ldziałem tlenu), przy czymjeden z substratów
jest akceptorem, a drugi donorem elektronów. Mecha-
nizm wolnorodnikowy jest jednym z mechanizmów,
według którego te reakcje przebiegają. Wolnym rod-
nikiem nazywamy atom lub cząsteczkęzdolnądo sa-
modzielnego istnienia i mającą na swojej orbicie wa-
lencyjnej jeden lub więcej niesparowanych elektronów.
P ierwszą i podstawową reakcj ą red-ox w or gantzmach
aerobowychjest oddychanie. W skrócie, podczas od-
dychania tlen ulega czteroelektronowej redukcji do
obojętnej dlaorgantzmu wody, ale od Ioń do 5Yotlęnu
moze podlegać redukcji niecałkowitej. Powstaje wów-
czas cząsteczka, która posiada ładunek elektryczny

oraz niesparowany elektron na swojej powłoce walen-
cyjnej - anionorodnik ponadtlenkowy O,' (kropka
oznaczaniesparowany elektron, minus - ładilnek uj em-
ny). Mitochondria sąwięc jednym z głównych żrodeł
anionorodnika. Znaczne jego ilości mogą powstawac
w re akcj ach enzy maty c zny ch (np, ks anty na l oksy daza
ksantynowa) ; rownież fagocfi wytw arzająanionorod-
nik w stanach zapalnych. Anionorodnik ponadtlenko-
wy nie jest cząsteczkąbardzo reaktywną. Paradoksal-
nie, w reakcji dysmutacji (est to reakcja między dwo-
ma identycznymi cząsteczkami, zktórych jedna jest
donorem a druga akceptorem elektronów) przechodzi
w związek o wiele bardziej reaktywny - H,O, (wodę
utlenioną) i w ten sposób zapoczątkowuje c-ał{kaska-
dę reakcji wolnorodnikowych zachodzących w orga-
nizmie. Związki powstające w organizmie w wyniku
reakcj i zapoczątkowanej pTzęz anionorodnik ponad-
tlenkowy, nosząnazwę reakĘwnych form tlenu (RFT).
Do RFT wytwarzanych w organizmie podczas prze-,
mian metabolicznych należą oprócz anionorodnika
ponadtlenkowego (O, '): woda utleniona (HrOr), rod-
nik wodorotlenowy ('OH). tlenek azotu §O)-, dwu-
tlenek azotu(No,'), kwas nadtlenoazotawy (HONO,),
podchlorawy (HÓCD, podtiocyj anawy (HO SCN). R-e-
akcj e RFT z cząsteczkami organic znymi prowadzą do
powstania wolnych rodników substancji organicznych,
przy czymniesparowany elektron może znajdowac się
wówczas na atomie tlenu, węgla lub azotu. Wolne rod-
niki, w których niesparowany elektron znajdzie się na
atomie tlenu, równiez na|eżądo RFT i sąto, np.: rod-



Tab. 1. Reaktywne formy tlenu (RFT) powstające w żywych
organizmach w procesach metabolicznych

HydroIsylowy (wodorollenowy), 0H

Aloksylowy R0,

Wodoronadllenowy H00,

Peroksylowy R00,

Tlenek azotu N0,

Dwullenek azotu N()r,

Anionorodnik ponadtlenkowy 0r-,

Kwas nadllenoazolawy H()N0,

Kwas podchlorawy HOCl

Kwas podliocyianawy HOSCN

Wodotonadtlenek ROOH

Tlen singletowy 10,

Woda utleniona Hr0,

nik aloksylowy RO', peroksylowy ROO' i wiele in-
nych (tab. 1).

Rodnik wodorotlenowy ('OH) uwazany jest zanaj-
bardziej reaktywny spośrod RFT. W jego powstawa-
niu duzą rolę odgrywają jony metali przejściowych
(w zyvrrych organizmach sąto przede wszystkim zela-
zo i miedż). Uczestnicząone w reakcji zHrO, (reak-

zl7anę, jednak środowisko feakcyjne, pH, obecność
przeciwutl enlaczy w poblizu powstaj ącego rodnika
i wiele innych czynników mogą uniemozliwiac jego
powstanie. Ponadto w warunkach fizjologtcznych
metale przejściowe są siinie chelatowane,tzn. tworzą
kompleksy o budowie pierścieniowej z wielopodstaw-
nymi ligandami, np. : hemoglobiną albuminą cerulo-
plazmtną ferrytyną transferyną. Tak silnie zwlązanę
metale nie uczestntcząwówczas w powstawaniu rod-
nika wodorotlenowego, chociaz w przypadku choro-
by uwalnianie Fe2*/Fe3* jest możliwe, jednak nie jest
do końcajasne, czy na pewno uczestntcząw reakcjach
prowadzących do powstania'OH.

Wolne rodniki mogą powstawaó w organizmie nie
tylko wskutek reakcji metabolicznych, ale mogą być
również wyhłarzane w wyniku ptzemlan substancji
dostarczanych do organizmu (pozywienia, leków
i dzińania czynnikow ftzycznych, np. promieniowa-
nia jonizującego). Wszystkie wyżej wymienione RFT
mogą reagowac bezpośrednio bądź pośrednio, zapo-
czątkowuj ąc szereg reakcj i wolnorodnikowych zaT ow -
no ze składnikami komorkowymi, jak i pozakomór-
kowymi - lipidami, białkami i DNA, tworząc obce dla
organizmu kolejne wolne rodniki lllb związki powsta-
łe w wpiku rekombinacji rodnikow. Lipoproteiny oso-
cza |ub lip i dy błon komórkowych sąnajb ar dziej nara-
żonę na utlenianie ze względu nanajntższąwymaga-
ną energię potrzebną do tej reakcji. Dlatego też są one
celem intensywnych badań i w związku ztym sąnaj-
lepiej poznane.

Enzymy i endogenne plzeciwutleniacze

RFT maj ą zdo lno ść do reagowa nia z pr aw ie wszyst-
kimi strukturami komórkowymi i dlatego w organiz-

mie istnieją specjalne układy nie dopuszczające do
p owstawania us zko dze ń w ażny ch dla ży cia biomol e -

kuł. Wyróżnia się enzymy przeciwutleniające oraz
przec iwutle niacze endo genne.

Do enzymów przeciwutleniaj ących (katalizujących
rozkładRFT) należą:

- dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) - katalizuje
dysmutację anionorodnika ponadtlenkowego O, ' do
wody utlenionej (HrOr) i tlenu (Or);

-katalaza(KAT)--iozkładawodęutlenioną(HrOr)
do wody i tlenu;

-peroksydaza (GPX) i ręduktaza glutationowa (GR)
- peroksydaza katalizuje utlenianie glutationu GSH
przez nadtlenki zarówno wodoru, jak i lipidowe do
GSSG, pełniąc w ten sposób rolę naprawcząreperuje
uszko dzone lip idy ; r eduktaza glutationowa ucze stni-
czy w redukcji utlenionego glutationu GSSG do for-
my zredukowanej glutationu GSH i reguluje stosunek
stężeń zredukowanego i utlenionego glutationu.

Przec iwutl eniaczę endo genne sąto zw iązki obecne
w organizmie i wykazujące zdolnośó znoszenia wol-
nych rodników lub niedopuszczające do ich powsta-
wania, tworząc cząsteczki, które nie mogą jń dalej
uczestniczyć w reakcj ach wolnoro dnikowych. M ozna
te związki podzielić na:

- tozplszczalnę w wodzie:
. witamina C,która znosi O,',H2O2, HOCI, ROO'

rozpuszczalny w wodzie, tlen singletowy,
. kwas moczowy (szcvególnie znosi ozon),
. związki zawierające grupy tiolowe (-SH) - albu-

mina, glutation zredukowany GSH (ktory może dzia-
Łac b ezp ośre dni o j ako przeciwutle nlacz, zno sząc wie -
le rodników lub jako główny substrat dla peroksydazy
glutationowej);

- rozpuszczalne w tłuszczach,,
. witamina E - zapobiega utlenianiu lipidow w bło-

nach komórkowyclri lipoproteinach. MÓże być rege-
nerowana przęz prz e ciwutl ęniacze r ozpuszcza7ne
w wodzie lub glutation zredukowany,

.B-karoten - szczególnie efekty,wnie znosi tlen sin-
gletowy, ale równiez rodniki nadtlenkowe ROO'. Po-
nadto B-karoten jest prekursorem witaminy A, która
też jest przeciwutleniaczem Tozpuszczalnym w tŁlsz-
czach,

. ubichinon-10 - zredukowana forma koenzymu
Q-10.

W tab. 2 przedstawiono przykłady stęzeni a przeciw -
utlentaczy obecnych w osoczu.

Stężenie RFT i przeciwutlen|aczy obecnych w or-
ganizmie or az aktywn o ś ć enzymo w prz e c iwutl e ni aj ą-
cych może być miarą stanu oksydo-redukcyjnego or-
ganizmu.Zaburzęniahomeostazyprowadzącedopod-
wyższenia stęzenia RFT zostało określone jako stres
oksydacyjny, Ocena stanu oksydo-reukcyjnego (red-
-ox) może dotyczyć zarówno stanu fizjologicznego,
jak i patologlcznęgo organizmu lub moze być wyko-
rzystana do badania wpływu związków przeciwutle-
niających podawanych w diecie na ten stan.



Stężenie (pM)

Bozpuszczalne w wOdzie

Wilamina G

KWas mOcz0wy

G lulation

Bilirubina

Albumina

Rozpuszczalne w tłuszczach

a-tokoletol

7łokolerol

lJbichinon-10

30-1 50

1 60-450

,|-2

5-20

530_830

1 5-40

3-5

0,4{

znoszenie wolnych rodników

znoszenie wolnych todników, substral
dla peroksydazy glulationowei

znoszenie wOlnych todników

wiązanie jonów melali ptzejściowych,
znoszenie H()Gl

znoszenie rodnika peroksylowego

Tab. 2. Stężenie i mechanizm działania niektórych przeciwutleniaczy
osocZa

Metody ooeny stanu led-Ox olganizmu iwpływu
plzeDiwutleniaczy na ten stan

Ocena p oprzez oznacztnie p oj edynczych wskaź-
ników. Biochemia RFT jest naukątrudną a możliwości
metodyczne i analiĘczne do badania Ęch zwtązkow
bardzo ograniczone. Bezpośrednią metodą do ozna-
czania RF T j est sp ektrometria elektronowe go rezonan-
su paramagnętycznego (EPR). Technika ta pozwa|a
o znaczaó zw |ązki, które p o s i adaj ą n i e sp arow ane e l ek-
trony. Niestety, czluŁośc tej metody jest bardzo niska
i uniemozliwia pomiar stęzenia wolnych rodników
obecnych w zyłvych organizmach (komórkach). Mo-
dyfikacje metody pozwalają dokonaó pewnych pomia-
rów, ale tylko dla rodnikow stosunkowo trwĄch. ,,Pu-
łapkowanie spinowe" (spin traping) polega na wyko-
r zy staniu zw tązkow, pr ze de w s zys tkim azo towych, do
Bllorzenia połączefi bardziej stabilnych z badanymt
wolnymi rodnikami (addukty), Jednak większośc ad-
duktów przechodzi dosyć szybko w związki niepara-
magneĘczne, których pomiar w EPR jest niemożli-
wy. Inną wadą EPR i,,pułapkowania spinowego" j est
to, że r ożne r o dzaj e woĘch rodnikow daj ą takie samo
widmo. Inna metoda to chemiluminescencja (emisja
świ atła zw iązana z r e,akcj ąchemi c zną) . M eto da ta ma
równiez wiele wad. Swiecenie wywołane przez reak-
cje wolnorodnikowe (ze względu nazblĄniskie stęże-
nie wolnych rodników) jest bardzo słabe. Mozna je
w zmo cnić, wykorzystuj ąc sub stancj e takie, j ak np. lu-
minol czylucygenina, które w reakcji z wolnymi rod-
nikami będą emitowac silniejsze światło. Substancje
te jednak nie są specyficzne dla określonych wolnych
rodników. Jęszcze inną wadą chemiluminescencj i j est
to, że inne procesy zachodzące w układzię reakcyj-
nym, w których powstaj e energi a r ównież będą emito-
wĄ światło, Ponieważ nię ma dobrych bezpośred-
nich metod oznaczania stęzenia wolnych rodników,
dlatego do ich detekcji wykorzystuje sięprzede wszyst-
kim metody pośrednie polegające na ocenie spektro-

fotometrycznej (zmtana koloru, widma). Ak-
tywność enzymów nie j est równiez oznaczana
bezpośrednio. Dlatego reakcje red-ox zacho-
dzące w organizmach ocenia się na podstawie
pomiaru stęzenia substratów lub produktów
reakcj i wolnorodnikowych. Najbardziej pozna-
ne sąreakcje utleniania lipidów. Badane sub-
straty to lipoproteiny osocza lub lipidy pocho-
dząc e z tkanęk. Produktami utleniania lipidow
przez reaktywne formy tlenu są dieny sprzę-
żone, krótkołańcuchowe aldehydy (aldehyd di-
malonowy, 4-hydroksynonenal), alkany, alke-
ny oraz różnę nadtlenki i wodoronadtlenki.
Zv,rykle oznacza się tylko j eden z Ę ch wskaź-
nikóą dlatego otrzymane wyniki przedstawia-
ne jako utlenianie lipidów w płynach ustrojo-
wych znacznie się od siebie rożnią. Na przy-
kład aldehydy mozna oznaczac w reakcji
z kwasem tiobarbiturowym (TBA). Reakcja ta

j est czuła, ale nie sp ecyfi czna. Tą metod ą oznacza się
rownież wszystkie inne produkty reakcji utleniania
dające barwny kompleks z TBA. Dieny sprzężone
oznaQza się przy określonej długości fali, która jest
charakterystyczna dla pochodnych jednego kwasu
tłuszczowego, a nie wszystkich występujących w or-
ganizmie. Obecnie coTaz częściej wykorzystuje się
oznaczanlę F,- izopro stanów j ako pro duktów utl eni a-
nia kwasu aiachidonowego. Oznaczęnte to jednak
wymaga specyficznej aparatlry, a wyniki nie są dosta-
tęcznie wiarygodne.

Podobnie jest przy utlenianiu białek i DNA. W re-
akcj ach utleniania powstaj ą różnorakie specyficzne
produkty, które są wynikiem modyfikacj i aminokwa-
sów lub nukleotydow. Powstałe w tych reakcjach
zw iązkt p o s i adaj ąc e grupy karb onyl owe wykorzy s tu-
je się do oceny stopnia utlenienia białek. Inne metody
badania zmodyf,rkowanych białek obejmują reakcje
RFT z grupami tiolowymi. W łm przypadkupomiar
stęzenia GSH oraz całkowitego stęzenia glutationu
1 Wznaczęnie stosunku GSH/GS SG j est miernikiem
zmian, jakiezaszĘ w białkach wreakcji utleniania (1).
Jęszcze inne metody mogą wykorzystywać reakcje
grup amino!\ych z utlenionymi lipidami.

Innymi wskaźnikami mowiącymi o stanie red-ox
organizmu możebyó pomiar stężenia witamin E, A, C
w osocztl.

Całkowity potencj ał przeciwutleniaj ący (Total An-
tioxidant Stafus - TAS). Czynnlki zewnętrzne mogą
równiez modyfikować stan red-ox organizmów Po-
wszechnie przyjmlje się, ze stres oksydacyjny odgry-
wa istotną rolę w rozwoju wielu chorób, włączając w to
miażdży c ę or az niektóre nowotwo ry p owo duj e stany
zapalne i starzenie sięorganizmow. Wwielu przypad-
kach rzeczyłviście obserwuje się w pĘnach ustrojo-
wych wzrastającą ilość uszkodzonych przez wolne
rodniki biomolekuł, szczegóInie produktow utleniania
lipidów. W większości przypadków jest to zjawisko
wtórne i nie mozna bezpośrednio wykazac roli stresu



oksydacyjnego
w tym procesie.
Aby wykazac rolę
stresu oksydacyjne-
go w określonym
układzie (chorobie)
należy wskazac na
prawdopodobny
mechanizm, przęz
ktory następuje
wzrost,,produkcji"
wolnych rolników
lub obnizenie ak-
Ęwności enzymów
biorących udział
w reakcjach red-ox
bądź zmniejszenie
stęzenia substancji
przeciwutleniają-
cychw organizmie.
Podawanie prze-
c iwutleniaczy powinno zapobie gaó lub hamow ać r oz-
wój choroby. Badania wpływu przeciwutleniaczy eg-
zogennych na mechanizmy powstawania róznych cho-
rób powodowały i nadal powodują rozwój nowych
metod oceny stanu red-ox otgantzmów. W metodzie
analitycznejłącątsięnaogółstresoksydacyjnytdzia-
łanie przeciwutleniaczy. Wszystkie te metody oparte
są na bezpośrednim utlenianiu osocza lub tkanek, lub
dodanego do osocza substratu (kwasów tŁlszczowych,
białka), wykorzystuj ąc różne inicjatory utleniania, a na-
stępnie dokonując pomiaru stęzenia produktu utlenia-
nia w czasie,wyznaczając punkt, w ktorym przestają
działać przeciwutlenlaczę (ryc, 1). Wynik wszystkich
stosowanych metod na ogół przedstawia się w jednost-
kach umownych albo jako ekwiwalent Troloxu (po-
chodna witaminy Erozpllszczalnaw wodzie) i ma on
wskazywać całkowity status antyoksydacfiny. W 1985 r.
Wayner i wsp. (8) pierwsi wprowadzili taką metodę
pod nazwą TRAP (Total Peroksyl Radical-Traping
Antioxi dant P otenti a1). P o dstawą o ceny dziaŁanta pr zę -
ciwutleniaj ącego badanego osocza j est,,konsumpcja"
tlenu zuż;ywane go podczas reakcj i. Wadą metody j est
to, że można w niej oznaczać działanie przeciwutle-
niaczy albo rozpuszczalnychw wodzie, albo rozpusz-
cza|nych w tłlszczach. Innym testem podobnym do
TRAP jest metoda oparta na zdolności przeciwutle-
nlacry do redukcji żelaza związanego w kompleksie
tripyridylo Ęr ozyną - FRAP (Ferric Reducing/Anti-
oxidant Power) (2). Jeszcze inną metodą oceny stanu
red-ox jest metoda ORAC (Oxygen Radical Absor-
bance CapaciĘ) (3) oparta o prace Delange i Glazer
(4, 5). W tej metodzie wyniki wyrńa się w jednost-
kach ORAC lub jako ekwiwalent Troloxu. Jednak
w przypadku, gdy jako inicjatora rodnika hydroksylo-
wego uzywa się Cu2*, Trolox możę być prooksydan-
tem. Uzywanie go wówczas dowyrażania aktywności
przeciwutleniającej jest duzym błędem. Prior i wsp.

PRZECIWUTLENIACZE 1

EGZoGENNE ----------)
(np polifenole, flawonoidy)

sUBSTRAT
(kwas linolowy,
B-phycoerytrina)

oRGANlzM
(PRZEclWUTLENlAcZE
ENDOGENNE - kwas
moczowy, witaminy C, E,
albumina itd., enzymy
przeciwutleniajape)

Ii

OSOCZE, TKANKI

I

Ił
ozNAczENlA
- produktu reakcji w punkcie

końcowym (skoniugowane dieny,
wodoronadtlenki, TBA itd.)

- zmiany fluorescencji
- chemiluminescencja
-,,konsumpcja tlenu"
- hamowania reakcji -,,lag phase"

WoLNE RoDNlKl
(generowane w kontrolowanych
warunkach)
-UV
- Tlen singletowy
- AAPH
- AMVN
- or-
- Ferromioglobina i ABTS
- HrOr/pe ro ks y daza chlzanow a

- Cu'-/Cu-, Fe3'lFe2'

J
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Ryc. 1. Schemat oceny stanu oksydo-redukcyjnego żywych organizmów (drogi: 1,2,3 mogąbyć włą-
czone w schemat oznaczenia pojedynczo lub w kombinacjach: 1-2-3 razem,|-3 razem,2-3 razem)

(7) używali AAPH jako żródła wolnych rodników
i mietzyli stęzenie dienów sprzęzonych powstaĘch
z kwasu linolowego dodanego do osoczajako substra-
tu. Miller i wsp. (6) wprowadzili metodę TAA (Total
Antioxidant ActiviĘ) opańąo pomiar absorbancji ka-
tionorodnika ABTS*'. Rózne warunki (pH, nadmiar
H2O 2, niewystarc zająca ilość ABTS) mogą powodo-
wać powstawanie innych rodnikow absorbujących przy
innej długości fali, odczytpomiaru jest wówczas nie-
prawidłowy.

Podczas oznaczania właściwości przeciwutleniaj ą-
cych osocza lub probek bogatych w białko moze poja-
wiać się teżwpŁyw grup tiolowych. Zastosowanie od-
btaŁczanja badanych probek możę pomóc w uzyska-
niu właściwe go wyniku. I stniej e j es zcze w iele r ó żny ch
metod i ich modyfikacji, które wykorzystylvane są do
ocęny stanu oksydo-redukcyjnego organizmu. Nie jest
jednak celem tego artykułu podanie wszystkich uzy-
tych metod, ale zwrócenie uwagi narożnoraklę czyn-
niki, które wpływają na otrzymane dane.

lnteryretacia wyników
P orównuj ąc wyniki stanu red-ox organizmu uzyska-

nęprzezrożnychbadaczymożnazauważyć,żeznacz-
nie się one między sobą różnią. Wynika to przede
wszystkim z zastosowanego układu doświadczalnego.
Dużąrolę w reakcjach red-ox odgrywająjony metali
przejściowych. Występują one w układach red-ox Fe2*/
lFe3* i Cu*lCu2*, mają wysoki potencjał red-ox, mogą
pobieraó elektrony, katalizowac wiele reakcji utlenia-
nia i redukcji, Ich obecność w układzie reakcyjnym
może zmienić warunki reakcyjne tego układu,tzn. je-
żeli są dwie substancje, które nie przereagowałby ze
sobą ze względu na zbyt małąr óżntcę potencj ałów, to
w obecnośct żęIaza lub miedzi reakcja pomiędzy nimi
jest możliwa. Wiele przeciwutleniaczy możę reago-
wac zjonami metali przejściowych, dając reaktywne
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pochodne bądż inaktywować jony metali uzyte do
wywołania reakcji. Wówczas w metodzie, ktora za-
kładała stechiometrię reakcj i przeciwutle niacz-inicja-
tor wolnych rodników otrzymujemy błędne wyniki.
Efektywność znoszenia wolnych rodników przez ba-
dany przectwutleniacz zależy nie tylko odjego bezpo-
średni e go działania. Na wynik reakcj i wpływać będzie,
opróczjego stęzenia, obecność innych substancji, które
równiez mogą reagować z wolnymi rodnikami (np.
w osoczu obecność albuminy, kwasumoczowego). Do-
stępnośó tego przeciwutleniacza, tzn. czy przeciwu-
tleniaczznajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wol-
nych rodnikóq jest równiez istotna. Przy interpretacji
wyników należy brać pod uwagę interakcj e zacho dzą-
ce pomiędzy przeciwut|eniaczami obecnymi w ukła-
dzie reakcyjnym, jakim jest np. osocze. Redukcja idzie
zawsze w parze z utlenianiem, to znaczy, ze jeden
związek ulega utlenieniu (reduktor), a drugi musi się
redukować (utleniacz). JeżęIi w organizmie znajdują
się obok siebie różne układy red-ox (substancje w sta-
nie zredukowanym-utlenionym), możę dojść do reak-
cji między nimi i to tym łatwiej, imróżnicapotencja-
łow między nimi jest większa. Istotnymi czynnikami
sąrównież: żródŁo wolnych rodników i substrat, zktó-
rym mają reagować. Na ogoł produkty reakcji wol-
nych rodników nie są charakterystyczne dla określo-
nego typu rodników. W podobny sposób mogąreago-
wać wszystkie wolne rodniki i prowadzić do powsta-
nia związków trudnychbądź nawet niemozliwych do
zidenĘfikowania. Moze to obniżać wydajność bada-
nej reakcji i interpretacja wynikówjest nieprawdziwa.
Ważnę są również metody ana7ityczne, uzywane do
oznaczęnjapostępu reakcji i punktu końcowego (pro-
duktu) utleniania. Niekiedy nawet przy użyciu tych
samych technik analitycznych otrzymany wynik bę-
dzie nieprawdziwy ze względu na interakcje substra-
tu, inicjatora i produktu końcowego reakcji.

Podsumowując, we wszystkich uzywanych meto-
dach robi się pewne założenia, które nie zawsze są
spełnione w zyvlym otganizmie. Zakłada się liniowość
otrzymany ch wyników. Nie bierze się pod uwagę obec -
ności innych składników v/ osoczlniżuznany przęz
nas jako substrat. Azatem interpretując wyniki całko-
witego potencj ału antyoksydacyjnego organizmu, na-
leży wziąc pod uwagę wszystkie czynniki mogące ten
potencjał kształtowac, ata}źe pamiętać, ze jednąme-
todą trudno jest ten całkowity potencjał oznaczyć.
P o dej muj ąc b adani a doty c z ąc e ro l i prz e c iwu tleniaczy
i stresu oksydacyjnego w powstawaniu i rozr,voju zmian
chorobowych nalezy jeszczęrwrócić uwagę, ze w nie-
ktorych przypadkach wyższy stan red-ox organizmu
nie oznacza wpły!\.u egzogennych przeciwutlentaczy,
ale wzrost stężenia związków endogennych charakte-
rystycznych dla określonej choroby (np. chroniczna
niewydolność nerek u ludzi). W tym przypadku wzra-
stające stęzenie kwasu moczowego podnosi status an-
tyoksydacyjny osocza u chorych w porownaniu z osob-
nikami zdrowymi.

Na podkreślenie zasfuguje równiez, że RFT odgry-
wająważną rolę w transkrypcji i sygnalingu komór-
kowym. Podawani e przeciwutle niaczy mo żę zakłó cić
równowagę red-ox w organizmie i zamiast oczekiwa-
nego obniżenia ryzyka związanego zę szkodliwym
działantem RFT osiągniemy skutek odwrotny. To, co
miało przynteśc działanie korzystne dla zdrowia,może
przyczyntó się do jego pogorszenia.

Celem niniejszego opracowania nie jest zniechęce-
nie do podejmowania tego Ę.pu badań,. ale zwrócenie
uwagi napewne, często pomijane zjawiska przy tnter-
pretacji wyników. Proponuje się równiez uzycie kilku
metod do oznaczania całkowitego potencjału przeciw-
utleniającego w tych samych próbkach, zantmwysnu-
je się wnioski na temat wpływu przeciwutleniaczy
egzogennych na ten stan.
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Higicna klujników odgrywa ważna tolę rł, produkcji drobiu. Zakażenle ukła-
du oddechowego przez Staphylococcus allreus występujący w powietrzlr jest
często pl,zyczyną zapalenia płuc u indycząt i kurcząt brojlerów. Badano powie-
trze klujników brojlerów w północnej lrlandii rł, czterech oklesach. dwukrotnie
w czasie w,ylęgu i dwukrotnic po zakoticzeniu cyklu produkcyjncgo, oczyszcze-
niu iodkażeniu pomieszczeti. Badano m in powietrze z magazynu jaj, koryta-
rzy, szal klujnikor,vyclr. myjni. Próbki powietrza posiervano na agar z krwią i na
podłoża selektyrł,ne dla paciorkowców/gronkorvców. Liczba baktcrii była rnniej-
sza rł,powietrzLL z magazynu jaj i strefy lęgowej w porórvnanitt z pozostałynri
badanynri sh,efarrri W jednej wylęgarni występował Slap hylot,ocuts attretl,s biotyp
drobiowy. rł,dlugiej biotyp drobiou,y i biowp ludzki. Czyszczenie i odkażanie
znniejszało lvybitnie liczbę bakterli w powictrzu, alc całkowicie nie elinlinowa-
ło z niego potencjalnic patogennych bakterii 
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