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W wyniku procesów detoksykacji
zachodz¹cych w w¹trobie, ksenobiotyki staj¹ siê bardziej rozpuszczalne w
rodowisku wodnym i przez to ³atwiejsze do usuniêcia z organizmu. Przyjê³o siê rozpatrywaæ ten proces jako
przebiegaj¹cy w dwu fazach. W fazie I
zachodz¹ g³ównie reakcje hydroksylacji, katalizowane przez enzymy zwane
monooksygenazami. W fazie II, zmodyfikowane wstêpnie ksenobiotyki po
sprzê¿eniu ze specyficznymi metabolitami zostaj¹ przekszta³cone w bardziej rozpuszczalne produkty koñcowe. Niedawno, antyportow¹ aktywnoæ
bia³ek w enterocytach, bêd¹cych produktami genu MDR1 odpowiadaj¹cego za tzw. opornoæ wielolekow¹,
uznano za istotny etap detoksykacji
ksenobiotyków, okrelaj¹c j¹ jako III
faza tego procesu.

In the result of liver detoxification,
xenobiotics change into more water
soluble and thus easier for excretion
from the body. It is convenient to consider this process as occurring in two
phases. In phase I, the major reactions
involved are hydroxylation, catalyzed
by monoxygenases. In phase II, the
preliminary modified xenobiotics after
conjugation with some specific
metabolites are transformed into less
toxic and more soluble end-products.
Recently, antiporter activity of MDR1
(MultiDrug Resistence) gene products
in enterocytes was recognized as important stage in detoxification of
xenobiotics, and definied as phase III
of this process.

Wstêp
Pod nazw¹ ksenobiotyki okrela siê substancje, które nie s¹ naturalnymi metabolitami organizmu. W roku 1947 Roger Williams, w swej monografii Detoxifications
Mechanisms przedstawi³ po raz pierwszy
biotransformacjê ksenobiotyków jako proces etapowy, przebiegaj¹cy w nastêpuj¹cych po sobie fazach tzw. funkcjonalizacji i
koniugacji.
Obecnie wiadomo, ¿e w I fazie biotranformacji lipofilne ksenobiotyki ulegaj¹c utlenieniu, redukcji lub hydrolizie przekszta³caj¹ siê w zwi¹zki bardziej hydrofilowe, zawieraj¹ce grupy karboksylowe, aminowe lub
hydroksylowe [2,4]. W katalizie tego etapu
biotransformacji uczestnicz¹ wspó³dzia³aj¹ce z uk³adem cytochomowym P450 enzymy mikrosomalne hepatocytów zwane monooksygenazami. Enzymy te w obecnoci
cz¹steczkowego tlenu oraz zredukowanego dwunukleotydu nikotynamido-adeninowego (NADPH+ + H+), spe³niaj¹cego funkcje koenzymu (rycina 1), modyfikuj¹ ksenobiotyki w sposób wy¿ej opisany i przygotowuj¹ je do dalszych przekszta³ceñ realizowanych w II fazie biotransformacji.
W fazie II biotransformacji, zmodyfikowane podczas reakcji utleniania, redukcji lub
hydrolizy ksenobiotyki zostaj¹ sprzê¿one z
niektórymi reaktywnymi metabolitami ustrojowymi, staj¹c siê przez to lepiej rozpuszczalnymi w wodnym rodowisku p³ynów
ustrojowych i w konsekwencji ³atwiej wydalanymi z moczem [2,4]. Reakcje sprzêgania zachodz¹ce w II fazie biotransformacji
katalizuj¹ g³ównie enzymy klasy transferaz,
a metabolitami, które bior¹ udzia³ w tych

reakcjach s¹ aminokwasy, glutation, oraz
aktywowane kwasy, takie jak octowy, siarkowy i przede wszystkim glukuronowy (rycina 2). Skuteczna detoksykacja ksenobiotyków wymaga skoordynowanego i zrównowa¿onego dzia³ania enzymów uczestnicz¹cych w ka¿dej fazie biotransformacji.
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The role of intestine in detoxification

Udzia³ jelita w detoksykacjach
ustrojowych  III faza procesu
Biotransformacje detoksykacyjne zachodz¹ przede wszystkim w w¹trobie oraz, w
mniejszym stopniu, w b³onie luzowej przewodu pokarmowego. luzówka jelit jest miejscem pierwszego kontaktu organizmu z
wiêkszoci¹ egzogennych ksenobiotyków i
stanowi dla nich barierê fizyczn¹. W ci¹gu
¿ycia przeciêtny cz³owiek przyswaja drog¹
przewodu pokarmowego oko³o 25 ton po¿ywienia. W takiej wielkiej masie po¿ywienia iloci zawartych w nim ksenobiotyków
s¹ z pewnoci¹ niema³e. Nale¿y pamiêtaæ
tak¿e i o tym, ¿e poprzez luzówkê jelit
wch³ania siê znaczna wiêkszoæ przyjmowanych przez nas leków. Niezale¿nie od
tego obecna w przewodzie pokarmowym
mikroflora bakteryjna produkuj¹ca rozmaite
substancje chemiczne mo¿e wch³anianie
ksenobiotyków, a tak¿e ich metabolizm, znacz¹co modyfikowaæ.
Wysok¹ aktywnoæ enzymów katalizuj¹cych pierwszy etap biotransformacji ksenobiotyków (monooksygenazy, np.
CYP3A4) znaleziono w komórkach nab³onka jelitowego (enterocytach), umiejscowionych w okolicy szczytowej kosmków jelitowych. W regionie tym odnotowano równie¿
wysok¹ aktywnoæ uk³adów enzymatycz363

Rycina 1
Przekszta³cenia ksenobiotyków przez mikrosomalny uk³ad cytochromu P450.
Modifications of xenobiotics by microsomal cytochrom P450 system.

nych (pomp) podtrzymuj¹cych aktywny
(energozale¿ny), przezb³onowy, skierowany do wiat³a jelita transport ksenobiotyków,
o charakterze antyportu [4]. Niedawno, opisan¹ funkcjê enterocytarnych uk³adów
transportuj¹cych wpisano w ogólny schemat detoksykacji ksenobiotyków, nadaj¹c
jemu nazwê III fazy detoksykacji ustrojowych (rycina 3). Dziêki aktywnoci wspomnianych uk³adów transportuj¹cych, stê¿enie komórkowe ksenobiotyków we wnêtrzu
enterocytaów maleje, redukuj¹c przez to
znacz¹co ogóln¹ iloæ substancji toksycznych doprowadzanych do w¹troby za porednictwem wrotnego uk³adu kr¹¿enia [1].
Do chwili obecnej zidentyfikowane zosta³y
trzy geny (MDR1, MDR2 i MDR3) kieruj¹ce
syntez¹ bia³ek (glikoprotein P - Pgp) uczestnicz¹cych w aktywnym (ATP-zale¿nym),
przezb³onowym transporcie ksenobiotyków
w tkankach ustrojowych [3]. Kieruj¹c syntez¹ wspomnianych bia³ek geny te odpowiadaj¹ równoczenie za zjawisko tzw. opornoci wielolekowej (multidrug resistance).
W wietle obecnej wiedzy produkty bia³kowe genu MDR1 poprzez swoja aktywnoæ
antyportow¹ wzmagaj¹ lekoopornoæ wielu
rodzajów nowotworów jelit, w¹troby, trzustki, mózgu i innych narz¹dów.
Czynniki wp³ywaj¹ce na aktywnoci
procesów detoksykacyjnych
Wród czynników, które wp³ywaj¹ na
aktywnoæ procesów detoksykacyjnych wymieniæ nale¿y nastêpuj¹ce: czynnik rodowiskowy (ekspozycja na dzia³anie czynników szkodliwych wynikaj¹ca z miejsca zamieszkania czy pracy), czynnik genetyczny
(polimorfizm genetyczny), a tak¿e wiek,
p³eæ, stan zdrowia oraz rodzaj i iloci przyjmowanych leków (hamowanie kompetycyjne aktywnoci enzymów uczestnicz¹cych w
procesach detoksykacyjnych).

Rycina 2
Biotransformacja ksenobiotyków w w¹trobie.
Biotransformation of xenobiotics in the liver.
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Rycina 3
Faza III detoksykacji ksenobiotyków  aktywnoæ antyportowa produktów genu MDR1 [wg 3].
(Pompa antyportowa transportuje zwrotnie czêæ ksenobiotyków do wiat³a jelita, u³atwiaj¹c bardziej efektywne
przekszta³cenie pozosta³ej czêci przez enterocytarny uk³ad CYP3A4.) .
The phase III of metabolism  the antiporter activity of MDR1 gene products.
The antiporter acts as a pump to transport the xenobiotic back into the gut lumen, allowing another opportunity for
metabolism by CYP3A4 in the enterocyte).
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