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 | STreSZCZeNie

Glikozaminoglikany są elementami konstrukcyjnymi 

proteoglikanów, które łącznie z białkami kolagenowy-

mi i niekolagenowymi stanowią podstawowe składniki 

macierzy pozakomórkowej. Proteoglikany biorą udział 

w krzepnięciu, dyfuzji rozpuszczalnych w wodzie czą-

steczek przez błony komórkowe i chronią strukturę 

komórkową. ilościowe i jakościowe zaburzenia synte-

zy glikozoaminoglikanów są związane z patologią sys-

temową i narządową. Ołów, współdziałając z elemen-

tami macierzy zewnątrzkomórkowej, zaburza metabo-

lizm glikozaminoglikanów. To działanie ołowiu połą-

czone jest ze wzrostem peroksydacji lipidów w ścianie 

naczyń. Glikozaminoglikany mogą być stosowane jako 

biomarker toksycznego działania ołowiu.
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 | ABSTrACT

Glycosoaminoglycans are the constructive elements for 

proteoglycans, which along with collagen and non-colla-

gen proteins constitute the basal extracellular matrix com-

ponents. Proteoglycans take part in coagulation, diffusion 

of soluble in water particles through cellular membranes 

and protect cellular structure and mechanical properties. 

The quantitative and qualitative disturbances in glycoso-

aminoglycans synthesis are associated with organ and sys-

tem pathology. Lead interacts with basal extracellular ma-

trix disturbing metabolism of glycosaminoglycans. This ef-

fect of lead is connected with increasing lipid peroxidation 

in vessel walls. Glycosaminoglicans can be used as an sen-

sitive indicator of toxic influence of lead. 
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 | WPrOWAdZeNie

Macierz zewnątrzkomórkowa eCM (Extracellular Ma-

trix) jest swoistym biologicznym klejem łączącym pu-

ste miejsca pomiędzy komórkami. Podstawowymi jej 

składnikami są białka kolagenowe, niekolagenowe 

oraz proteoglikany (PG). W skórze i tkance podskór-

nej siatkowata budowa PG wywołuje efekt sita, które 

przepuszcza jedynie małe, wartościowe cząsteczki do 

wnętrza skóry. Proteoglikany są środkiem transportu 

przeciwciał, hormonów, mediatorów reakcji zapalnej 

oraz toksyn, odpowiadają za stan napięcia komórek, 

ułatwiają ich ruch i szybką dyfuzję cząsteczek przez 

błony komórkowe, biorą udział w procesach krzep-

nięcia. Chronią strukturę i właściwości mechaniczne 

komórek poprzez wiązanie się cząsteczek oraz innych 

składników macierzy zewnątrzkomórkowej: kolagenu, 

elastyny i fibronektyny. Poprzez oddziaływania, głów-

nie elektrostatyczne, wchodzą w interakcję z cząstecz-

kami macierzy pozakomórkowej, takimi jak enzymy, 

czynniki wzrostu i ich receptory, czynniki transkryp-

cyjne i białka strukturalne.

Zmiany w metabolizmie    
glikozaminoglikanów
pod wpływem działania ołowiu
The effect of lead on the metabolism of glycosaminoglycans
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 | ChArAKTerySTyKA 

Cząsteczkami budulcowymi PG są glikozaminoglikany 

(GAG), złożone z powtarzających się jednostek dwucu-

krowych: hialuronianu, siarczanu heparanu, heparyny, 

siarczanu keratanu, siarczanu 4-chondroityny, siarczanu 

6-chondroityny i siarczanu dermatanu. Glikozaminogli-

kany, nazywane również mukopolisacharydami lub ślu-

zowielocukrami, tworzą skomplikowane struktury prze-

strzenne przez przyłączania się do rdzenia białkowego 

proteoglikanów za pomocą wiązań kowalencyjnych. 

Występują powszechnie w organizmach roślinnych 

i zwierzęcych, większość z nich to substancje podporo-

we tkanki łącznej lub substancje śluzowe, stanowią tyl-

ko 0,1-0,3% całej masy skóry człowieka [1]. Ze wzglę-

du na swoje właściwości znalazły szerokie zastosowa-

nie m.in. w medycynie. Ponadto pełnią bardzo ważne 

funkcje biologiczne i fizjologiczne. Poprawiają cyrkula-

cję krwi i limfy. Znajdują się w wielu kosmetykach oraz 

preparatach antycellulitowych.

Kwas hialuronowy, który jest jednym z głównych 

przedstawicieli GAG w skórze, stanowi 75% wszystkich 

glikozaminoglikanów [2]. Ma zdolność silnego wiązania 

wody i zatrzymywania jej w głębszych warstwach skó-

ry. Jedna cząsteczka kwasu hialuronowego może zwią-

zać do 250 cząsteczek wody. Zastosowany w kosmeto-

logii zapewnia trwały efekt nawilżenia, który jest wi-

doczny w postaci spłycenia zmarszczek oraz świetliste-

go wyglądu. Ponadto wpływa na zwiększenie odporno-

ści skóry, koi i łagodzi.

Zmiany w syntezie GAG, zarówno ilościowe, jak i ja-

kościowe, są związane z patologią układu krążenia i na-

rządów. Patologie te mogą wystąpić z powodu przewle-

kłego narażenia na oddziaływanie ciężkich metali, ta-

kich jak ołów, kadm i rtęć.

 | eKSPOZyCJA NA dZiAłANie OłOWiU

Ołów jest pierwiastkiem znanym od ponad 4500 lat. Na-

leży do grupy metali ciężkich i jest powszechnie obecny 

w środowisku. Pomimo zmniejszenia emisji tego meta-

lu w dalszym ciągu jest jedną z największych trucizn 

w Polsce. Antropogenna emisja ołowiu do atmosfery 

jest ponad stukrotnie większa od naturalnej, wynikają-

cej z wietrzenia skał, erupcji wulkanów i pożarów lasów. 

W Polsce w 2012 roku wyniosła 553 552,3 kg, z czego 

najwięcej przypada na procesy spalania: w przemyśle 

(ok. 292 ton), poza przemysłem (ok. 137 ton) i w sektorze 

produkcji i transformacji energii (ok. 26 ton). Na procesy 

produkcyjne, transport drogowy i zagospodarowanie 

odpadów przypada pozostała ilość emitowanego ołowiu 

[3]. Narażenie zawodowe na działanie ołowiu występu-

je w hutnictwie cynku, miedzi i metali nieżelaznych, 

przy produkcji akumulatorów, kabli, drutów, czcionek 

drukarskich, łożysk, barwników, insektycydów oraz 

podczas prac związanych z czyszczeniem zbiorników 

przemysłowych i przerobem złomu ołowiu. Charakte-

rystycznym i najczęściej spotykanym objawem zatrucia 

ołowiem jest bladoszare zabarwienie skóry o żółtawym 

odcieniu (cera ołowicza) oraz niebiesko-czarna obwód-

ka osadzającego się siarczku ołowiu, która już po kilku 

dniach może powstać na dziąsłach (tzw. rąbek ołowiczy). 

Przy dalszym rozwoju zatrucia występuje ostry, silny 

skurcz mięśni gładkich jelit, zwykle w nocy powodują-

cy silne bóle, obfite poty, biegunkę i wymioty. Ponadto 

mogą wystąpić takie objawy, jak: zwiększona pobudli-

wość nerwowa, zmęczenie, brak łaknienia, upośledze-

nie przyswajania pokarmów. Liczba ostrych zatruć oło-

wiem systematycznie maleje. Wzrasta natomiast ranga 

problemu przewlekłego, środowiskowego narażenia na 

działanie ołowiu, w którym głównym jego źródłem są 

ziemia, kurz, woda, pokarm, farby i lakiery [4]. Ołów 

nie ulega biodegradacji, dlatego gleba i kurz stanowią 

istotne źródło narażenia, szczególnie dla dzieci. Zaab-

sorbowany ołów jest trucizną kumulującą się w organi-

zmie, przenika do krwiobiegu, gdzie jego większa część 

wbudowuje się do erytrocytów, następnie przenika do 

tkanek miękkich (ok. 25-40%) i do kości (ok. 15%), a po-

została ilość jest wydalana. Ołów silnie wiąże się z ami-

nokwasami, hemoglobiną, enzymami, kwasem rybonu-

kleinowym (rNA) i kwasem deoksyrybonukleinowym 

(dNA). W ten sposób zaburzeniu ulega wiele metabo-

licznych dróg przemian. Skutkami toksyczności są: za-

burzenia tworzenia krwi i niedokrwistość, nadciśnienie 

tętnicze, neuropatia, a także uszkodzenia mózgu.

 | WPłyW OłOWiU NA UKłAd KrążeNiA

Narażenie na metale ciężkie: ołów, kadm i rtęć, istotnie 

wpływa na zwiększoną częstość występowania chorób 

układu krążenia. Liczba prac naukowych poruszają-

cych tę zależność zwiększyła się od czasu ogłoszenia 

teorii o śródbłonku naczyniowym jako docelowym 

narządzie dla toksycznego działania metali ciężkich 

[5]. W badaniach doświadczalnych wykazano, że ołów 

i kadm indukują nadciśnienie tętnicze i zmiany miaż-

dżycowe [6]. Mechanizmy świadczące o toksycznym 

działaniu ołowiu na naczynia krwionośne są coraz le-

piej poznane. do badań nad tymi mechanizmami wy-

korzystywane są hodowle komórek śródbłonka i mięśni 

gładkich [7]. Ołów nie wykazuje bezpośredniej toksycz-

ności wobec komórek śródbłonka, ale hamuje proce-

sy naprawcze śródbłonka, w przypadku gdy zostanie 

uszkodzony przez inne czynniki [8]. Wynika to z osła-

bienia odpowiedzi czynników wzrostu fibroblastów, 

w tym pośredniczy zahamowanie syntezy perlekanu, 

dużego proteoglikanu siarczanowo-heparanowego. 

Ołów sprzyja proliferacji komórek mięśni gładkich na-

czyń w ich warstwie środkowej i ma wpływ na syntezę 
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zewnątrzkomórkowych elementów tkanki łącznej, ha-

muje syntezę wersikanu, dużego proteoglikanu siarcza-

nowo-chondroitynowego [9]. Pośredniczy w syntezie 

prostacykliny, mającej silne właściwości wazodilata-

cyjne, oraz hamuje adhezję i agregację płytek. Obniża 

aktywność fibrynolityczną endotelium poprzez hamo-

wanie syntezy tkankowego aktywatora plazminogenu 

i indukowanie syntezy inhibitora typu i aktywatora 

plazminogenu w komórkach śródbłonka [10]. Ołów ma 

także wpływ na krzepnięcie krwi, które jest związa-

ne z obniżeniem stężenia siarczanu heparanu, jedne-

go z glikozaminoglikanów, w komórkach śródbłonka 

[11]. Znajduje się on na powierzchni komórek i bierze 

udział w zapobieganiu tworzenia skrzeplin, a zawarty 

w środowisku podśródbłonkowym hamuje proliferację 

mięśni gładkich, pośredniczy także w syntezie prosta-

cykliny [12]. Zwiększona zawartość GAG w krwiobiegu 

zaobserwowana w grupie hutników ze stężeniem oło-

wiu we krwi, mieszczącym się w zakresie 200-400 µg/l, 

w porównaniu z grupą kontrolną może świadczyć 

o uszkodzeniu ciągłości śródbłonka wyścielającego na-

czynia krwionośne [13]. Podobne obserwacje zwiększo-

nego występowania chorób układu krążenia uzyskano 

w badaniach osób narażonych na ołów w stężeniu do 

400 µg/l [14]. Jednocześnie w wyżej wymienionych ba-

daniach stwierdzono największy wzrost stężenia GAG 

w moczu także w grupie mężczyzn ze stężeniem ołowiu 

we krwi wynoszącym 200-400 µg/l. Ołów w stosunko-

wo małych dawkach może powodować wydalanie wraz 

z moczem dużych cząsteczek GAG. Niezależnie od stę-

żenia ołowiu we krwi w grupach badanych hutników 

stwierdzono występowanie także zależności liniowych 

pomiędzy GAG i stężeniem cynku. Prawdopodobnie jest 

to związane z działaniem metaloproteinaz cynkozależ-

nych rozkładających proteoglikanydo glikozaminogli-

kanów. Wpływ ołowiu na GAG może więc być efektem 

indukowania zmian w ścianie naczyń [15].

 | POdSUMOWANie

Przedstawione powyżej badania wskazują na występo-

wanie związku pomiędzy glikozaminoglikanami i oło-

wiem oraz układem red-ox, a także pomiędzy glikozami-

noglikanami i sprawnością mechanizmów nerkowych 

[16]. dotyczy to jednak tylko tych osób, u których stęże-

nia ołowiu nie przekraczają 150 µg/l (w grupie kontrolnej). 

Ołów, oddziałując na elementy macierzy zewnątrz-

komórkowej, zaburza metabolizm glikozaminoglika-

nów. To zjawisko może być związane z nasileniem pe-

roksydacji lipidów w ścianie naczyń. Oznaczenie GAG 

w surowicy i w moczu, szczególnie w zakresie małych 

stężeń ołowiu we krwi, może służyć jako biomarker 

toksycznego działania ołowiu na układ krążenia.
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