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Aplication of phytoferritin into food fortification in iron
Summary
Various actions have been taken in object to improve human diet in iron
with high bioavailibility. One of the new possibility of food fortification is introduction phytoferritin into. In order to do this various strategies are used as increasing of native ferritin supply in human diets as far as application genetic engineering for receiving cultivated plants with high expression of this plant. The
most important feature of ferritin introducing into food is its high bioavailability.
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Dostarczanie odpowiednich iloœci ¿elaza w diecie ma podstawowe znaczenie dla prawid³owego funkcjonowania organizmu
cz³owieka, poniewa¿ ¿elazo jest wa¿nym sk³adnikiem wielu bia³ek i enzymów istotnych dla prowadzenia procesów ¿yciowych.
Niedobory tego mikrosk³adnika dotycz¹ olbrzymiej czêœci populacji, powoduj¹c liczne schorzenia, w tym nieodwracaln¹ utratê
zdolnoœci uczenia siê u dzieci czy anemiê (1). Suplementacja
¿ywnoœci w ¿elazo okazuje siê przy tym niezwykle trudna, poniewa¿ wymaga wyj¹tkowo szerokiej wiedzy odnoœnie do zarówno bioprzyswajalnoœci dodawanego sk³adnika, jego dzia³ania
na zdrowie zwierz¹t i cz³owieka, jak i oddzia³ywañ z innymi
sk³adnikami ¿ywnoœci. Uwa¿a siê, ¿e zwiêkszanie wartoœci
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od¿ywczej ¿ywnoœci pochodzenia roœlinnego poprzez biofortyfikacjê spowoduje
bardziej wydajne i zrównowa¿one rozwi¹zanie problemu niedoborów ¿elaza (2).
Wykorzystuje siê w tym celu zarówno klasyczne metody hodowli, metody genetyczne, jak i ich ³¹czenie. G³ównym celem prowadzonych projektów jest wzbogacenie
roœlin w ferrytynê roœlinn¹.

2. Funkcja ferrytyny
Ferrytyna jest bia³kiem istotnym dla funkcjonowania praktycznie wszystkich ¿ywych organizmów, czego dowodzi powszechnoœæ wystêpowania tego bia³ka w ¿ywych organizmach, pocz¹wszy od bakterii do komórek eukariotycznych. Czêsto podkreœlana jest przy tym wysoce konserwatywna struktura przestrzenna, czyli p³aszcz
bia³kowy, nazywany najczêœciej muszl¹, wype³niony ¿elazem. P³aszcz ten utworzony jest z 24 lub 12 podjednostek bia³kowych. Ka¿da z tych podjednostek skrêcona
jest w cztery d³ugie helisy, po³¹czone w pary. Wewn¹trz polipeptydowych ³añcuchów apoferrytyny tkwi konserwatywne centrum ferroksydazy, które warunkuje
zdolnoœæ ferrytyny do utleniania Fe2+ do mniej toksycznego Fe3+ i wi¹zania go
w formie wodorotlenku ¿elazowego w po³¹czeniu ze zmienn¹ iloœci¹ fosforanów.
Ferrytyna roœlina cechuje siê, w porównaniu do zwierzêcej, wysok¹ zawartoœci¹ fosforanów (3).
Ferrytyna jest jedynym znanym bia³kiem, które ma zdolnoœæ do zakumulowania
10-2 M ¿elaza, podczas gdy rozpuszczalnoœæ zwi¹zków ¿elaza (III) w fizjologicznych
warunkach pH, temperatury, w obecnoœci powietrza wynosi zaledwie 10-18 M. Rol¹
ferrytyny jest skoncentrowanie ¿elaza w komórkach do takiego poziomu, który
umo¿liwi ich prawid³owe funkcjonowanie (10-3-10-5 M) (3,4).
Konserwatywnoœæ sekwencji ferrytyny, drugo-, trzecio- i czwartorzêdowej struktury wœród roœlin i zwierz¹t jest bardzo wysoka, co potwierdzone zosta³o mo¿liwoœci¹ wykorzystania fragmentu sekwencji ferrytyny zwierzêcej (¿abiej) do klonowania
genu ferrytyny roœlinnej (sojowej) (5,6).
Fitoferrytyna rozmieszczona jest nierównomiernie w organach roœlin. Znajduje
siê przede wszystkim w plastydach – w chloroplastach liœci, w amyloplastach korzeni i nasion, a w roœlinach motylkowych najwiêcej ferrytyny syntezowane jest
w brodawkach korzeniowych (7,8).
Podstawowe funkcje, jakie pe³ni ferrytyna w organizmach roœlinnych, to: magazynowanie ¿elaza na potrzeby komórek, a zatem tak¿e funkcja donorowa i jednoczeœnie ochronna przed nadmiernym stê¿eniem ¿elaza. Co najwa¿niejsze, ferrytyna
magazynuje ¿elazo w formie Fe3+, czyli niezdolnej do katalizowania tworzenia wolnych rodników. Zdolnoœæ do magazynowania ¿elaza przez ferrytynê jest ogromna
i siêga a¿ do 4500 atomów ¿elaza wewn¹trz p³aszcza bia³kowego, w biodostêpnej
postaci. Dodatkowo bia³ko to reguluje w komórkach stê¿enie metali przejœciowych
(9) i odgrywa podstawow¹ rolê w ³agodzeniu skutków powstawania reaktywnych
36

PRACE PRZEGL¥DOWE

Wykorzystanie ferrytyny roœlinnej do wzbogacania ¿ywnoœci w ¿elazo

form tlenu (10) i ataku patogenów (11). W najnowszych pracach sugeruje siê równie¿ znaczenie ferrytyny w ochronie genomu (12).

3. Ferrytyna i dieta
Coraz czêœciej wspomina siê o kolejnej funkcji ferrytyny roœlinnej, która jest
zwi¹zana z jej znaczeniem w ¿ywieniu cz³owieka. Na szerok¹ skalê prowadzone s¹
badania nad bioprzyswajalnoœci¹ naturalnie wystêpuj¹cej ferrytyny, g³ównie roœlin
str¹czkowych (13). Pocz¹tkowo, podczas doœwiadczeñ przeprowadzonych na grupie
mê¿czyzn – ochotników z prawid³owym poziomem ¿elaza, stwierdzono jego nisk¹
biodostêpnoœæ z roœlin str¹czkowych, czyli g³ównie ¿elaza ferrytynowego. Kiedy
jednak badania te wykonano na grupach szczurów wykazuj¹cych znaczne niedobory
¿elaza, wykazano jego dobr¹ przyswajalnoœæ (14,15). Dobr¹ bioprzyswajalnoœæ ¿elaza stwierdzono równie¿ podczas badañ biodostênoœci izolatów ferrytynowych (16).
Rezultaty te ca³kowicie potwierdzi³y siê w badaniach prowadzonych na grupie Amerykanek wykazuj¹cych niedobory ¿elaza (17). Odmienne wyniki w porównaniu do
tych, które uzyskano podczas doœwiadczeñ z udzia³em zdrowych mê¿czyzn (18), sugeruj¹ przede wszystkim zale¿noœæ biodostêpnoœci ferrytyny od wyjœciowego poziomu ¿elaza u osobników wchodz¹cych w sk³ad grupy eksperymentalnej. Mo¿liwoœæ adaptacji organizmu do wykorzystywania ¿elaza ferrytynowego jest wyj¹tkowa i bardzo po¿¹dana, poniewa¿ nadmierna kumulacja ¿elaza w organizmie wywo³ywaæ mo¿e m.in. oksydacyjne uszkodzenia lipidów i organelli komórkowych.
Obecnie endogenna ferrytyna zosta³a uznana za alternatywne i naturalne Ÿród³o
¿elaza do suplementacji diety cz³owieka (19). Biodostêpnoœæ ¿elaza ferrytynowego
nie ró¿ni siê bowiem od biodostêpnoœci ¿elaza z siarczanu ¿elaza (II), który jest
standardow¹ substancj¹ kontroln¹. Coraz czêœciej sugeruje siê jednak, ¿e jego stosowanie do wzbogacania ¿ywnoœci i suplementacji powinno byæ ograniczane,
przede wszystkim ze wzglêdu na wywo³ywany przez FeSO4 efekt prooksydacyjny,
a tak¿e znaczne przebarwianie ¿ywnoœci (20). Nale¿y przy tym jeszcze raz podkreœliæ, ¿e sens dodawania do diety roœlin, które s¹ bogatym Ÿród³em ferrytyny, polega
na tym, ¿e biodostêpnoœæ ¿elaza zamkniêtego w bia³kowej muszli jest w ma³ym
stopniu zale¿na od zmiennoœci innych sk³adników diety. Bardzo wa¿n¹ z punktu widzenia technologii ¿ywnoœci jest znaczna odpornoœæ ferrytyny na wiele czynników
denaturuj¹cych, takich jak niskie pH, temperatura (do 85°C) i wielu proteolitycznych
enzymów (3,4), co warunkuje utrzymanie ¿elaza ferrytynowego wewn¹trz cz¹steczki
bia³kowej podczas wielu procesów technologicznych. Ferrytyna pozostaje równie¿
odporna na trawienie in vitro (21,22).
Obecnie doskonali siê metody hodowlane dla odmian cechuj¹cych siê wysok¹
zawartoœci¹ tego bia³ka oraz poszukuje nowych odmian soi, przeprowadzaj¹c naturaln¹ selekcjê i krzy¿owanie, aby uzyskaæ odmiany o podwy¿szonej zawartoœci ferrytyny w nasionach (21).
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Nie powiod³o siê natomiast zwiêkszanie zawartoœci ferrytyny, g³ównie w ziarniakach zbó¿ i nasionach roœlin str¹czkowych, metod¹ nawo¿enia œrodkami bogatymi
w sole ¿elaza. Wi¹zanie ¿elaza poprzez korzenie roœlin uprawnych i transportowanie
ich do po¿¹danych fragmentów roœlin, g³ównie nasion i ziarniaków tych roœlin by³o
zupe³nie nieproporcjonalne do iloœci dostarczonego ¿elaza. Metoda ta, jak do tej pory,
jest bardzo kosztowna, ma³o wydajna, a przy tym powoduje wyraŸne zmiany w wygl¹dzie roœlin i ich ¿ywotnoœci (przebarwianie, kar³owacenie) oraz w plonowaniu (21,22).
Inn¹ drog¹ wzbogacania ¿ywnoœci w fitoferrytynê jest wprowadzenie do roœlin
genów koduj¹cych ferrytynê. Na wyj¹tkow¹ uwagê zas³uguje transformacja ry¿u genem ferrytyny sojowej za poœrednictwem Agrobacterium tumefaciens. Zawartoœæ ¿elaza w nasionach transgenicznego ry¿u wzros³a trzykrotnie w porównaniu do zawartoœci w nasionach nietransformowanych (23). Potwierdzono przy tym porównywaln¹ przyswajalnoœæ ¿elaza z otrzymanego transgenicznego ry¿u w badaniach wykonanych na szczurach wykazuj¹cych niedobory ¿elaza (24) do ¿elaza z ferrytyny sojowej. Otrzymany rezultat potwierdzi³ mo¿liwoœæ wykorzystania kolejnej drogi biofortyfikacji ¿ywnoœci w ¿elazo.
Wprowadzenie do kukurydzy dodatkowo, oprócz genów koduj¹cych ferrytynê,
genu fitazy z Aspergillus poza zwiêkszeniem zawartoœci ¿elaza w ziarniakach kukurydzy (20-70%) spowodowa³o wzrost jego biodostêpnoœci (25), jednak w wyniku obróbki termicznej nastêpowa³a degradacja tego enzymu. Ten kierunek eksperymentów nad dodatkowym zwiêkszeniem biodostêpnoœci ferrytyny roœlinnej jest szczególnie intensywnie badany. Poszukuje siê zarówno metod¹ naturalnej selekcji odmian o niskim poziomie fitynianów, jak i mo¿liwoœci wprowadzenia do genomu roœlin hodowlanych termostabilnej fitazy.
Wiele zalet zwi¹zanych z wprowadzaniem ferrytyny roœlinnej do ¿ywnoœci nie
powinno przys³oniæ aspektów, które wymagaj¹ dalszego, dok³adnego przebadania.
Przede wszystkim nale¿y tutaj wymieniæ zdolnoœæ ferrytyny do kumulacji innych metali, w tym berylu, glinu, cynku, kadmu i o³owiu zamiast ¿elaza w mineralnym rdzeniu (26-29). Wysokie stê¿enie toksycznych metali w glebie bezpoœrednio przek³ada
siê na kumulacjê tych metali w roœlinach, a zatem i w ferrytynie roœlinnej, a nastêpnie w organizmach spo¿ywaj¹cych je ludzi. Dlatego nale¿y bardzo dok³adnie kontrolowaæ ryzyko wprowadzenia z ferrytyn¹ innych metali do ¿ywnoœci.
Jednak ze wzglêdu na wyj¹tkowo obiecuj¹ce rezultaty badañ nad biodostêpnoœci¹ ¿elaza ferrytynowego nale¿y spodziewaæ siê szybkiego jej zastosowania do komercyjnego wytwarzania nutraceutyków i wzbogacanej w ¿elazo ¿ywnoœci.

4. Podsumowanie
¯elazo ferrytynowe jest niehemow¹ form¹ ¿elaza, które cechuje siê wysok¹ bioprzyswajalnoœci¹ w organizmie cz³owieka, nie powoduj¹c drastycznych zmian
w ¿ywnoœci, do której jest dodawana. Wymagane s¹ oczywiœcie dalsze badania nad
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wp³ywem na przyswajalnoœæ ¿elaza ferrytynowego substancji poprawiaj¹cych i inhibuj¹cych dostêpnoœæ ¿elaza niehemowego. Uzyskane dotychczas rezultaty wskazuj¹
na potencjalnie du¿e znaczenie ferrytyny w ³agodzeniu ogólnoœwiatowych problemów zwi¹zanych z niedoborami ¿elaza.
Publikacja finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (grant N312 029 31/2098).
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