
115Alkohol a glutation

syntezy (Kaplowitz i współaut. 1985). Tak 
więc, glutation zredukowany dzięki swym 
funkcjom antyoksydacyjnym i detoksykacyj-
nym jest jedną z najważniejszych linii obrony 
przed RFT.

Literatura dotycząca interakcyjnego 
współdziałania glutationu i alkoholu w tkan-
kach człowieka i zwierząt doświadczalnych 
jest bardzo liczna. Wskazuje ona na fakt, że 
intensywność wzajemnych relacji ich me-
tabolicznych produktów zależy od rodzaju 
organu, rodzaju komórek, rodzaju struktur 
komórkowych, wieku organizmu i jego wie-
lokierunkowych uzależnień od warunków 
środowiskowych.

jących go osobników. Możliwość obronnego 
„włączania się” glutationu zredukowanego, 
w charakterze czynnika przeciwdziałającego 
procesom oksydacyjnym, zmniejsza się więc 
istotnie podczas starzenia.

Reasumując, mechanizm ujemnego wpły-
wu etanolu na badane wskaźniki, w szczegól-
ności na poziom GSH i aktywność enzymów 
związanych z jego przemianami, nie jest jesz-
cze dokładnie poznany i wymaga dalszych 
obserwacji. Nie można jednak zapominać, 
iż aldehyd octowy w tkankach, tworzący się 
podczas przemian biochemicznych po przy-
jęciu alkoholu, wiąże np. cysteinę, jeden ze 
składowych aminokwasów glutationu, i w 
ten sposób może ograniczać tempo jego bio-
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Streszczenie

Glutation jest jednym z najsilniej działających 
antyoksydantów, a alkohol w środowisku komórki 
zaburza prawidłowe procesy systemu oksydacyjno-re-
dukcyjnego, wpływając niekorzystnie m.in. na stosu-
nek GSH/GSSG. Powoduje to liczne zaburzenia pra-
wie we wszystkich tkankach i narządach, szczegól-
nie w wątrobie, płucach, mięśniach szkieletowych, 
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Summary

mięśniu sercowym, również w procesie apoptozy i 
mechanizmach odpornościowych komórki. Zjawiska 
te stają się bardziej widoczne u ludzi w starszym 
wieku, u których możliwości obronne tkanek są już 
wyraźnie osłabione, zwłaszcza w odniesieniu do ak-
tywności enzymów glutationowych. 

Glutathione is one of the strongest cellular anti-
oxidants. Presence of ethyl alcohol in cells influenc-
es disadvantageously glutathione redox GSH/GSSG 
equilibrium and evokes numerous disorders in all 
tissues and organs, particularly in liver, lung, skeletal 
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