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Wykład inauguracyjny

Prof, dr hob. med. Ryszard J. Gryglewski

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Regulacyjna rola tlenku azotu w układzie krążenia

W warunkach fizjologicznych tlenek azotu (NO) tworzy się głównie w komórkach śródbłonka naczyń i wsierdzia
z L-argininy pod wpływem aktywowanego kalmoduliną konstytutywnego izoenzymu syntazy NO (NOS-3). Główna
funkcja śródbłonkowego NO polega na stymulacji cytozolowej gwanylowej cyklazy (sGC) w mięśniówce gładkiej
naczyń oporowych, co prowadzi do wzrostu 3',5'-cyklicznego GMP (c-GMP) powodujące obniżenie napięcia
mięśni gładkich, a- w syncytium mięśnia sercowego powstały tam cGMP działa antagonistycznie w stosunku do
metabolicznych i mechanicznych efektów c-AMP. Jednakże nie wszystkie krążeniowe skutki aktywacji NOS-3
można wytłumaczyć na drodze stymulacji sGC przez NO. Np. hamowanie przez NO rozrostu i przebudowy ściany
naczyń i ściany serca wydają się zależeć od hamowania przez NO dekarboksylazy ornityny (ODC), co prowadzi do
lokalnego obniżenia biosyntezy poliamin, które zwykle stymulują rozrost komórek. Ponadto aktywność tkankowej
arginazy jest hamowana przez pośredni produkt w syntezie NO dokonywanej przez NOS-3. Tym produktem jest
NG-hydroksy-L-arginina (NGHLA). Hamowanie arginazy przez NGHLA skutkuje zmniejszeniem tkankowej bio-
syntezy L-ornityny - substratu dla ODC. Tak więc aktywacja śródbłonkowego szlaku NOS-3 prowadzi do supresji
przebudowy naczyń i serca, niezwykle niepożądanych zjawisk w chorobie nadciśnieniowej i w przewlekłej niewy-
dolności serca. Te obronne mechanizmy można wspomagać przy pomocy leków, z których na szczególną uwagę
zasługują ACE inhibitory wiążące się z tkankami (chinapryl, perindopryl) oraz tienopirydyny (tiklopidyna, klopido-
grel). Na drodze różnych mechanizmów molekularnych oba typy leków uwalniają nie tylko NO, lecz równocześnie
współzamieszkujące z nim prostacyklinę (PGI2) i aktywator plazminogenu (t-PA) co w sumie prowadzi do wzboga-
cenia działania nacznio-rozkurczowego i kardioprotekcyjnego NO o działanie przeciwzakrzepowe, przeciwpłyt-
kowe i trombolityczne egzekwowane przez pełną triadę mediatorów śródbłonkowych.

W warunkach patologicznych nie tylko śródbłonek, lecz również inne komórki znajdujące się w układzie krąże-
nia (miocyty, fibbroblasty, makrofagii) mogą w sposób niezależny od wewnątrzkomórkowego sygnału wapniowego
wytwarzać NO pod wpływem indukowalnej NOS-2. Objawy charakterystyczne dla wstrząsu septycznego (wazop-
legia, kwasica metaboliczna) zależą w znacznym stopniu od nadprodukcji NO w układzie krążenia przez NOS-2,
która jest indukowana przez endotoksyny lub endogenne cytokiny. Ale nawet w tej dramatycznej sytuacji wstrząsu
septycznego NO nie działa jako toksyczny mediator, lecz w pierwszej fazie wstrząsu może odgrywać pneumop-
rotekcyjną rolę wobec uszkadzającego działania toksycznych lipidów (PAF, TXA2, LTC4-LTCE4). Stąd inhalacja
niskich stężeń gazowego NO (10-30 ppm) bywa stosowana w leczeniu ARDS. Sumując, NO w układzie krążenia
odgrywa ochronną rolę utrzymując perfuzję tkankową na właściwym poziomie, broniąc ściany naczyń przed
tworzeniem zakrzepów przyściennych oraz osłaniając serce przed przeciążeniem adrenergicznym. W warunkach
patologicznych te regulacyjne mechanizmy mogą przekształcić się w toksyczny ciąg zdarzeń zamykający się
w błędnym kole.
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I-Wykład Kowalencyjna modyfikacja centrum aktywnego arylosulfatazy A

Maksymilian Chruszcz1, Krzysztof Lewiński', Dorota Książek2, Łukasz Lebioda3, Piotr Laidler2

' Wydział Chemii, 2 Instytut Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
3 Department of Chemistry and Biochemistry, University of South Carolina, Columbia

Centrum aktywne sulfataz, które są enzymami hydrolizują-
cymi różnego rodzaju estry siarczanowe, jest poddawane post-
translacyjnej modyfikacji. W wyniku modyfikacji reszty cys-
teinowej lub serynowej powstaje formyloglicyna (kwas 2-ami-
no-3-oksopropionowy) [1, 2], która jest niezbędna dla procesu
katalitycznego. W sulfatazach pochodzących z organizmów
eukariotycznych, a więc również w ludzkiej arylosulfatazie
A (ASA, E.C 3.1.6.1) do formyloglicyny przekształcana jest
cysteina. Czynnik modyfikujący, którego uszkodzenie wywo-
łuje u ludzi chorobę zwaną złożonym niedoborem sulfatazaz,
rozpoznaje fragment sekwencji ASA-LCTPSRA - zawierający
Cys 69 ulegającą przemianie.

Wyizolowany z łożyska ludzkiego enzym krystalizowano
metodą dyfuzji poprzez fazę gazową. Krystalizację prowadzo-
no w układzie wiszącej kropli stosując roztwory zawierające
bufor kakodylanowy o pH=6,5, fluorek sodu oraz PEG 8000
[3]. Następnie jeden z wyhodowanych kryształów nasączono
roztworem O-fosfotyrozyny, która jest inhibitorem ASA, dla
tak przygotowanego kryształu wykonano niskotemperaturowy
pomiar dyfraktometryczny. Uzyskane dane pozwoliły na roz-
wiązanie struktury krystalicznej ASA z rozdzielczością 3,2 A.
Nasączenie kryształu O-fosfotyrozyną nie spowodowało istot-
nych zmian parametrów sieciowych w porównaniu z krysz-
tałami nienasączonymi [4].

Jako model do rozwiązania struktury ASA metodą podsta-
wienia molekularnego posłużyła cząsteczka rekombinantowcj
arylosulfatazy A (1AUK w Protein Data Bank) [5]. W trakcie
udokładniania modelu zlokalizowano grupę fosforanową po-
chodzącą z O-fosotyrozyny kowalencyjnie połączoną z formy-
loglicyna 69. Dzięki zastosowaniu estru fosforanowego
uchwycony został przypuszczalnie fosforanowy analog stanu

przejściowego cyklu katalitycznego. Modyfikacja centrum ak-
tywnego fosforanem pochodzącym z estru, który jest analo-
giem siarczanu występującego w naturalnym substracie ASA
jest zgodna z mechanizmem reakcji zaproponowanym przez
Lukatelę i współpracowników. Dodatkowo analiza wiązań wo-
dorowych tworzonych przez resztę fosforanową pozwala na
identyfikację reszt aminokwasowych oddziałujących z substra-
tem podczas reakcji. Porównanie uzyskanego modelu zmody-
fikowanego centrum aktywnego ASA z modelem zapropono-
wanym dla arylosulfatazy B [6] może wyjaśnić różnice w ak-
tywnościach tych enzymów.

Literatura:
[1] Schmidt B., Selmer T., Ingendoh A., von Figura K. (1995)

Ccii, 82, 271-278.
[2] Knaust A., Schmidt B., Dierks T., von Biilow R., von

Figura K. (1998) Biochemistry, 37, 13941-13946.
[3] Galos A., Lewiński K., Laidler P. (1997) Materiały

XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,
Katowice.

[4] Chruszcz M., Lewiński K., Książek D., Laidler P., Lebio-
da Ł. (1998) Materiały XXXIV Zjazdu Polskiego Towa-
rzystwa Biochemicznego, Białystok.

[5] Lukatela G., Krauss N., Theis K., Selmer T., Giesel-
mann V., von Figura K., Saenger W. (1998) Biochemistry,
37, 3654-3664.

[6] Bond S.C., Clements P.R., Ashby S.J., Collyer C.A., Har-
rop S.J., Hopwood J.J., Guss J.M. (1997) Structure, 5,
277-289.

Praca częściowo finansowana z KBN: Col. Med. UJ, 501/Pk/3/L.
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Enzymy w przemyśle: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Stanisław Bielecki, Marianna Turkiewicz

Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka

Wykład

Zjawisko biokatalizy człowiek wykorzystywał od wieków,
przede wszystkim w produkcji żywności, jednakże świadome
stosowanie enzymów w różnych procesach przemysłowych li-
czy sobie nie więcej niż kilkadziesiąt lat. Obecnie wiemy, że
prawie każda biotechnologia jest oparta na działaniu enzy-
mów. Mogą one być stosowane w formie wolnej, jak i im-
mobilizowanej. Mogą to być również całe komórki mikroor-
ganizmów. Oczywiste korzyści wynikające ze stosowania bio-
katalizy sprawiają, że ciągle poszukuje się nowych enzymów
i projektuje nowe procesy. Olbrzymie znaczenie odgrywa tu
inżynieria genetyczna, inżynieria białka jak i inżynieria en-
zymowa. Coraz większa wiedza o strukturze substratów i en-
zymów dostępna dzięki badaniom krystalograficznym, NMR,
MALTIDOF—MS stwarza możliwości opracowania bardziej
racjonalnych podstaw stosowania enzymów.

Perspektywy biokatalizy znacznie poszerzają badania mik-
roorganizmów bytujących w ekstremalnych biotopach, w któ-
rych inne formy życia najczęściej nie są w stanie przetrwać.
Ich enzymy określane mianem ekstremozymów , mogą funk-
cjonować w temperaturach od bliskich punktowi krzepnięcia

wody morskiej (-1,9"C) do przynajmniej 140°C, a także w na-
syconych roztworach soli, w ekstremalnie wysokich ciśnie-
niach, w środowiskach silnie alkalicznych bądź silnie kwaś-
nych. Uważa się, że zastąpienie obecnie stosowanych enzy-
mów z organizmów mezofilnych ekstremozymami znacznie
ułatwi niektóre procesy i wpłynie korzystnie na ich ekonomikę.

Jednym z zadań współczesnej biotechnologii jest zastąpie-
nie procesów chemicznych, mniej przyjaznych środowisku,
procesami biotechnologicznymi tzw. „procesami zielonymi".
Biorąc pod uwagę, że rozwój nauki powoduje zarówno postęp
w procesach chemicznych jak i biotechnologicznych, decyzja
który z tych procesów jest korzystniejszy jest bardzo trudna
i jej wypracowanie wymaga odpowiedzi na wiele pytań. Jed-
nym z nich jest pytanie czy istnieje układ biologiczny lub
lepiej odpowiedni biokatalizator, który mógłby być zastosowa-
ny w danym procesie. Następne pytania to: w jakiej formie
zastosować biokatalizator? Jaki typ bioreaktorów należy skon-
struować? Jaka jest stabilność nowego biokalalizatora i jak ją
zachować? Jak prowadzić proces? Te i inne problemy, poparte
przykładami, będą rozważane w wykładzie.

Reperacja oksydacyjnych uszkodzeń jądrowego
i mitochondrialnego DNA - znaczenie w etiologii niektórych chorób człowieka

Oliński R.

Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, Akademia Kliniczna w Bydgoszczy

Wykład

Jednym z zasadniczych mechanizmów chroniących komórki
przed szkodliwym działaniem reaktywnych form tlenu (RFT)
jest reperacja oksydacyjnie zmodyfikowanych zasad azoto-
wych. Tego typu uszkodzenia DNA są usuwane przede wszys-
tkim na drodze reperacji przez wycinanie zasad (base excision
repair - BER). W komórkach ludzkich zidentyfikowano kilka
glikozylaz odpowiedzialnych za usuwanie, zarówno oksyda-
cyjnie zmodyfikowanych zasad purynowych jak i pirymidyno-
wych z DNA jądrowego. Białka te są homologami bakteryj-
nych enzymów Endo III i Fpg. Nie brakuje także dowodów
eksperymentalnych, wskazujących na funkcjonowanie wydaj-
nych mechanizmów usuwających oksydacyjnie zmodyfikowa-
ne zasady z mitochondrialnego DNA. Również bardziej złożo-
ny mechanizm naprawy przez wycinanie nukleotydów (nuc-
leotide excision repair - NER) może uczestniczyć w naprawie
tego typu uszkodzeń DNA. Szczególną rolę w usuwaniu zmo-
dyfikowanych zasad mogą pełnić mechanizmy reparacji sprzę-
żone z transkrypcją (transcryption coupled repair - TCR). De-

fektywne, bądź mało wydajne mechanizmy naprawy oksyda-
cyjnych uszkodzeń DNA mogą być jedną z przyczyn starzenia
się i niektórych chorób człowieka takich jak nowotwory, ze-
spół Cockayna czy Xeronderma pigmentosum. Wyniki na-
szych badań wskazują na efektywne usuwanie oksydacyjnie
zmodyfikowanych zasad w warunkach in vivo [I, 2].

Literatura:
[1] Oliński R., Jurga P., Foksiński M., Białkowski K.. Tuja-

kowski J., Epirubicin-induced oxidative DNA damage and
evidence for its repair in lymphocytes of cancer patient
who are undergoing chcmoteraphy. Mol. Pharmacol. 52:
882-885, 1997.

[2] Zastawny T.H., Czerwińska B., Drzewiecka B., Oliński
R., Radiation-induced oxidate DNA base damage and its
repair in nuclear matrix-associated DNA and in bulk DNA
in hepatic chromatin of rats upon whole body g-irradia-
lion. Free Rad. Biol. Med. 22: 101-107, 1997.
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I I Izolacja i charakterystyka enzymów degradujących trehalozę w prątkach

Magdalena Bakun, Tadeusz Szumiło

Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Lublinie

Trehaloza występuje w prątkach w stanie wolnym oraz pod
postacią strukturalnych składników ściany komórkowej, m.in.
wchodzi w skład rodziny lipooligosacharydów (LOS) i acylot-
rehaloz, a wśród nich dimykolilotrehalozy - patogennego
czynnika wiązkowego (cord factor). Poziom trehalozy jest pod
kontrolą syntazy trehalozy oraz trehalazy rozkładającej ten di-
sacharyd. W przeciwieństwie do dobrze scharakteryzowanej
syntazy, trehalaza w prątkach nie była szczegółowo badana.
Jako enzym regulujący poziom wielu składników komórko-
wych zawierających trehalozę, trehalaza zasługuje na bliższą
uwagę.

Nasze dotychczasowe badania świadczą o występowaniu
w prątkach dwóch aktywności trehalazy I i II. Ten pierwszy

enzym jest szczególnie interesujący, ponieważ wykazuje
aktywność jedynie w obecności jonów Mg (II) i HPO4

2",
czego nie obserwowano w przypadku trehalaz z innych do-
tychczas analizowanych organizmów. Natomiast trehalaza
II jest zwykłą trehalaza nie wymagającą dla swojej aktyw-
ności wspomnianych wyżej oraz innych kofaktorów. Treha-
lazę I otrzymano po 610-krotnym oczyszczeniu z Mycobac-
terium smegmatis w postaci bardzo bliskiej homogenności,
zaś trehalazę II oczyszczono tylko częściowo z uwagi na jej
dużą labilność. Masy cząsteczkowe wynoszą 485 kD i 275
kD odpowiednio dla enzymu I i II. Przedmiotem naszych
zainteresowań jest aktualnie charakterystyka i rola fizjolo-
giczna trehalaz.

1-2 Aktywność trehalazy oraz innych kwaśnych glikozydaz
w układzie rozrodczym Ascaris suum (Nematoda)

Katarzyna Białowąs, Małgorzata, Dmitryjuk, Krystyna Żółtowska, Irena Giełwanowska, Elżbieta Łopieńska

Katedra Biologii Ogólnej, Zakład Biologii Rozwoju, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska,
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, w Olsztynie

Trehalaza (EC 3.2.1.28) rozkłada nieredukujący dwucukier
trehalozę. Jest enzymem występującym u przedstawicieli
zwierząt należących do wszystkich grup systematycznych.
U pasożytniczego nicienia Ascaris suum trehalaza jest obecna
we wszystkich tkankach poza płynem z pseudocelomy. Wyso-
ką aktywność enzymu stwierdzano w układzie rozrodczym.
Celem pracy było określenie rozmieszczenia aktywności tre-
halazy oraz towarzyszących jej innych kwaśnych glikozydaz
w układzie rozrodczym samic tego pasożyta.

Materiałem do badań były układy rozrodcze izolowane z doj-
rzałych płciowo samic glisty świńskiej. Dzielono je na 7 odcinków,
trzy pierwsze obejmowały jajniki, wyodrębniano w nich strefę po-
działów oraz I i II część strefy wzrostu oocytów, dalej jajowody
i macice, które dzielono na 3 równej długości odcinki - górny,
przylegający do jajowodu, środkowy i dolny. Poza pierwszymi
dwoma, z pozostałych części układów rozrodczych dodatkowo
izolowano komórki płciowe oraz ściany. W wodnych wyciągach
z całych, wypełnionych jajami odcinków oraz w izolowanych
z nich ścianach układu i komórkach płciowych oznaczano aktyw-
ność trehalazy oraz kwaśnych glikozydaz metodą Dahlqvista, prze-
liczano ją na mg białka oznaczanego wg Lowry i wsp.

Najwyższą aktywność trehalazy obserwowano w ścianach
układu, szczególnie w tkankach z końcowego odcinka macicy
(1061,97±449,95 (g/mg). Była ona wielokrotnie wyższa niż
w jajach z tego odcinka (49,11 ±14,11 (g/mg). Aktywność en-
zymu w strefie podziałów oraz w II strefy wzrostu jajnika
utrzymywała się na zbliżonym poziomie, odpowiednio
55,84+18,05 ]ig/mg i 47,99±8,51 \xglmg. W I strefie wzrostu
oocytów w jajniku była wyższa i wynosiła 99,90±60,70
|ig/mg. W jajowodzie zaś oznaczano najniższą aktywność tre-
halazy (20,61 ±5,28 H-g/mg).

Aktywności trehalazy oraz kwaśnych glikozydaz w komór-
kach płciowych izolowanych z poszczególnych odcinków
układu nie różniła się w sposób znaczący. Wahały się one od
18,76 do 49,11 |i.g/mg dla trehalazy i od 30,44 do 57,46 |ig/mg
dla kwaśnych glikozydaz. Poziom aktywności kwaśnych gli-
kozydaz był stosunkowo wysoki w wyciągach z I strefy wzros-
tu jajnika (70,15±10,36 |J.g/mg), gdzie następuje gromadzenie
i przebudowa związków zapasowych oraz z górnego odcinka
macicy, gdzie tworzone są osłony jajowe (67,76± 19,66
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Badania wstępne nad aktywnością metaloproteinaz
macierzy zewnątrzkomórkowej -2 i -9 w raku krtani

Michał Bogusiewicz', Marta Stryjecka-Zimmer', Andrzej Stepulak', Krzysztof Kupisz2

' Katedra i 7Mkład Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Lublinie,
2 Oddział Otolaryngologii-Chirurgii Głowy i Szyi,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie
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Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-2 i -9 (MMP-2, -9;
matrix metalloproteinases-2, -9) są enzymami proteolitycznymi uczes-
tniczącymi w procesie progresji nowotworów złośliwych. Ich rola
związana jest głównie z degradacją kolagenu typu IV. Przełamanie
bariery błony podstawowej, której podstawowym białkiem struktural-
nym jest kolagen typu IV, jak również uwalnianie czynników wzrostu
z macierzy zewnątrzkomórkowej przez metaloproteinazy ułatwiają
proliferację i migrację komórek oraz powstawanie nowych naczyń.
Dotychczas niewiele uwagi poświęcono roli jaką enzymy te odgrywa-
ją w progresji raka krtani.

Celem pracy była ocena aktywności MMP-2 i MMP-9 w wycinkach ze
zmian pierwotnych oraz przerzutów do węzłów chłonnych raka krtani.

Materiał do badań stanowiły wycinki pobrane: z guza pierwotnego
płaskonabłonkowego raka krtani, przerzutu do węzła chłonnego oraz
prawidłowej błony śluzowej, pochodzące z preparatów pooperacyj-
nych. Materiał zamrażano i przechowywano w temp. -20"C do czasu
podjęcia oznaczeń. Tkanki homogenizowano w 0,25% Tritonie X-100
zawierającym 10 mM CaCl,. a następnie odwirowano. Uzyskany osad
poddano ekstrakcji w 50 mM buforze Trisu (ph=7,5, 100 mM CaCl2,
150 mM NaCl) w temp. 60"C przez 6 min., przy stałym wstrząsaniu.
Aktywność badanych enzymów w ekstraktach oceniano przy pomo-
cy zymografii (elektroforezy substratowej) wykorzystując żelatynę
(type A Porcine Skin Gelatin, Sigma) jako substrat. Po wykonaniu
elektroforezy na 10% żelu SDS-poliakrylamidowym zawierającym

0,8 mg/ml żelatyny, żele inkubowano w buforze 50 mM Trisu
(pH=7,6, 10 mM CaCl2, 5 urn ZnCl2, 1% Triton X-100, 0.02% NaN.)
z 1 mM APMA (aminophenylmercuric acetate) w temp. 37"C przez 18
godzin. Zymogramy analizowano ilościowo przy pomocy programu
komputerowego ONE-Dscan, 1.3, Scanalytics, Inc.

We wszystkich badanych próbkach stwierdzono wyższą aktywność
MMP-9 w porównaniu do aktywności MMP-2. Zaobserwowano śred-
nio ponad dziesięciokrotnie wyższą aktywność MMP-9 w zmianach
pierwotnych raka krtani oraz siedmiokrotnie wyższą aktywność tego
enzymu w przerzutach do węzłów chłonnych w porównaniu do prawi-
dłowej błony śluzowej. Stosunek formy aktywnej do latentnej wynosił
8,3 w wycinkach zmiany pierwotnej, 7,1 w przerzutach oraz 0,03
w błonie śluzowej. W porównaniu do prawidłowej błony śluzowej
aktywność MMP-2 była średnio ośmiokrotnie wyższa w guzie pierwo-
tnym oraz niemal pięciokrotnie wyższa w zmianach przerzutowych.
Stosunek formy aktywnej do latentnej MMP-2 wynosił odpowiednio
1,32 w nacieku pierwotnym, 0,32 w przerzutowym węźle chłonnym
oraz 0,04 w tkance kontrolnej.

Wyniki naszych wstępnych badań sugerują, że metaloproteinazy
macierzy zewnątrzkomórkowej-2 i -9 biorą udział zarówno w miejs-
cowej inwazji jak i przerzutowaniu raka krtani. Różnice w aktywności
badanych enzymów pomiędzy guzem pierwotnym a przerzutem mogą
być wynikiem różnego udziału komórek rakowych i komórek pod-
ścieliska w produkcji metaloproteinaz.

Hamowanie aktywności arginazy przez sacharozę w hodowanych in vitro
organach łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)

Sławomir Borek, Wiktoria Ratajczak

Zakład Fizjologu Roślin Wydziału Biologii i)AM w Poznaniu

1-4

Podstawowym materiałem zapasowym nasion roślin strączkowych
jest białko, którego zawartość może się wahać od 20 do 45% suchej
masy nasienia. Ze względu na szczególnie wysoką zawartość białka
w nasionach łubinu żółtego, występuje u tego gatunku precyzyjnie
działający system regulacji mobilizacji białek i aminokwasów w pro-
cesie kiełkowania i wzrostu siewek. Główną formą zapasową azotu
w nasionach roślin motylkowatych jest arginina, która stanowić może
18% ogólnej zawartości białka w nasionach. W czasie kiełkowania
arginina jest źródłem azotu wykorzystywanego w procesach anaboli-
cznych. Z degradacji tego aminokwasu pochodzi od 14 do 62% wol-
nego azotu.

Postuluje się, że jednym z systemów regulacyjnych może być cu-
kier kontrolujący metabolizm tkanek roślinnych poprzez m.in. ekspre-
sję i/lub represję licznych genów; genów procesów zarówno kataboli-
cznych jak i anabolicznych. Odpowiedź, czy zawartość cukru w hodo-
wanych in vitro organach łubinu żółtego modyfikuje ich metabolizm
azotowy dały oznaczenia aktywności arginazy [EC 3.5.3.1],

Aktywność arginazy oznaczano w hodowanych in vitro przez 96 h
izolowanych osiach zarodkowych, izolowanych Hścieniach oraz
w ostach i liścicniach siewek łubinu żółtego {Lupinus luteus L.) od-
miana Venlus. Materiał hodowano na pożywce Hellcra: 1. Z dodat-
kiem 60 mM sacharozy (wariant odżywiony), 2. Bez dodatku cukru
(wariant głodzony), 3. Przez 72 h bez dodatku cukru + 24 li w obecno-
ści sacharozy (wariant przeniesiony). Aktywność enzymu oznaczano
metodą kolorymetryczną według Nuzuma i Snodgrassa (Plant Physiol,
112, 1996). Źródłem enzymu był supernatant uzyskany z wirowania
homogcnalu ww. organów roślinnych. Miarą aktywności enzymu była

ilość powstającego mocznika, mierzona w spektrofotometrze firmy
Shimadzu, wyrażona jako |J.mole mocznika x mg białka"'.

Aktywność arginazy in vitro w izolowanych osiach zarodkowych
była najwyższa w wariancie głodzonym (117,0 (Jmoli mocznika x mg
białka"1). Obecność cukru w pożywce powodowała znaczny spadek
aktywności enzymu (59,7 (Jmoli mocznika x mg białka"1). Aktywność
arginazy w osiach zarodkowych przenoszonych na cukier wykazywała
wartość pośrednią (94,4 jimole mocznika x mg białka'1). W osiach
zarodkowych i liścieniach pochodzących z siewek aktywność enzymu
wykazywała takie same tendencje jak w izolowanych osiach zarod-
kowych i wynosiła odpowiednio: wariant głodzony - 229,2 i 12.0
|imoli mocznika x mg białka'1, wariant odżywiony - 134.0 i 7,5 |jmoli
mocznika x mg białka"1 i wariant przeniesiony - 174,5 i 9.7 |j.moli
mocznika x mg białka'1. W izolowanych liścieniach produkcja mocz-
nika wynosiła w wariancie głodzonym 5,6 p.moli mocznika x mg
białka"1, odżywionym 2,8 (imola mocznika x mg białka"' i przeniesio-
nym 3,0 |Jmolc mocznika x mg białka"1. Ograiczcnie wytwarzania
mocznika pod wpływem sacharozy w każdym z badanych organów
jest statystycznie istotna.

Interpretacja uzyskanych wyników może być dwojaka. Obecność
cukru w pożywce powoduje jego zwiększenie w tkankach czego wyni-
kiem jest prawdopodobnie represja genów dla białek odpowiedzial-
nych za rozkład innych pozacukrowcowych metabolitów. W warun-
kach głodowych następuje odblokowanie tych genów, czego wyni-
kiem może być wzmożona synteza enzymów rozkładających związki
azotowe. Większe wytważanie mocznika może być również związane
ze zwiększeniem aktywności istniejącego już enzymu w tkankach.
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1-5 Dwoista natura białek układu obronnego łubinu białego {Lupinus albus L.)

Adam Burzyński*, Jarosław Majewski*, Mariola Piślewska, Paweł Bednarek, Przemysław Wojtaszek

Pracownia Fitochemii, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Ściany komórkowe, obok plastydów, stanowią najbardziej
charakterystyczny element strukturalny i funkcjonalny, wyróż-
niający komórki roślinne. Ze względu na ich usytuowanie po
zewnętrznej stronie protoplastu, a także ze względu na ich
plastyczność i dynamiczną zmienność w reakcjach na różno-
rodne bodźce, ściany komórkowe spełniają w roślinach wiele
bardzo ważnych funkcji. Między innymi, ściany komórkowe
roślin stanowią jeden z podstawowych elementów układu
obronnego roślin. Są one nie tylko barierą fizyczną (mechani-
czną), ale także, a nawet przede wszystkim, źródłem cząste-
czek sygnalnych, informujących komórkę o infekcji oraz sa-
modzielnym "podmiotem" szeregu mechanizmów obron-
nych, uruchamianych i niekiedy całkowicie przeprowadzanych
bez aktywacji maszynerii biochemicznej protoplastu.

Analizując białka ścian komórkowych komórek łubinu bia-
łego {Lupinus albus L.) hodowanych w zawiesinie, stwierdzili-
śmy, iż zarówno w normalnych komórkach, jak i w komór-
kach poddanych działaniu elisytora biotycznego (preparat ze
ścian komórkowych drożdży) lub CuCl2, występują białka
uznawane za elementy składowe systemu obronnego roślin
(Wojtaszek et al., 1997, 1998). Białka te zostały zidentyfiko-
wane na podstawie mikrosekwencjonowania ich N-końców
i porównania uzyskanych sekwencji z odpowiednimi bazami
danych. W niniejszym komunikacie prezentujemy wyniki po-
kazujące, iż niektóre z tych białek są białkami aktywnymi

enzymatycznie tak w zdrowych, jak i elisytowanych roślinach
łubinu białego.

Analizie poddane zostały trzy grupy białek: chitynazy, ok-
sydazy kwasu szczawiowego oraz peroksydazy. Wszystkie są
białkami ścian komórkowych i tą lokalizację potwierdzono
biochemicznie na drodze detekcji aktywności enzymatycznej
w płynach zewnątrzkomórkowych (IWF). Określono profile
enzymatyczne w różnych tkankach zdrowych roślin łubinu
drogą ogniskowania izoelektrycznego (IEF) oraz detekcji ak-
tywności enzymów po rozdziale elektroforetycznym. Na tej
podstawie, wykazano zmienność aktywności niektórych izo-
form enzymatycznych wywołaną działaniem elisytora grzybo-
wego. Dodatkowo, analizowano również dystrybucję peroksy-
daz techniką barwienia in vivo całych siewek łubinu.

Literatura:
[1] Wojtaszek et al, 1997. J. Exp. Bot. 48: 2015-2021.
[2] Wojtaszek et al., 1998. Acta Biochim. Polon. 45: 281-285.

* Dwaj pierwsi autorzy (studenci V roku biotechnologii Wydziału
Biologii UAM w Poznaniu) w równym stopniu przyczynili się do
powstania tej pracy. Wyniki tu przedstawiane są częścią badań zawar-
tych w ich pracach magisterskich, wykonanych w IChB PAN.

Badania finansowane są przez Komitet Badań Naukowych w ramach
projektu badawczego 6 P04C 022 13.

1-6 Modelowanie reakcji biosyntezy ścian komórkowych roślin - wykorzystanie
układu GC-MS do analizy produktów reakcji

Maciej Busko *, Przemysław Wojtaszek, Maciej Stobiecki

Pracownia Fitochemii, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Biosynteza ścian komórkowych roślin jest procesem dwu-
etapowym obejmującym 1) syntezę prekursorów i dalej właś-
ciwych polimerów budujących ściany oraz 2) sekrecję i skła-
danie wydzielonych biomolekuł w dojrzałą, funkcjonalną ścia-
nę komórkową. Oba te etapy rozdzielone są zarówno prze-
strzennie, jak i czasowo. O ile znacząca część zjawisk zacho-
dzących podczas pierwszego etapu wydaje się być już dość
dobrze poznana, o tyle wiedza o procesach formowania ścian
jest ciągle jeszcze dość fragmentaryczna.

Jednym ze zjawisk zachodzących w czasie dojrzewania
ścian jest ich wzrastające usieciowanie na drodze enzymatycz-
nego tworzenia kowalencyjnych wiązań krzyżowych, zarówno
między-, jak i wewnątrzcząsteczkowych, w których mogą
uczestniczyć związki aromatyczne, zwłaszcza kwasy fenolo-
we. Jeden z nich - kwas ferulowy, występuje bardzo często
w połączeniach z hemicelulozami ścian, zwłaszcza arabinok-
sylanami, a ostatnio stwierdzono również jego wbudowywanie
do lignin. Sugeruje się także, iż dimery kwasu ferulowego
mogą być elementami wiążącymi glikoproteiny ścian komór-
kowych. Przypuszcza się, że w większości przypadków reak-
cje dimeryzacji kwasu ferulowego katalizowane są przez od-
powiednie izozymy peroksydaz obecne w ścianach. Ze wzglę-
du jednak na chemizm ścian komórkowych, poznanie tych

zjawisk in vivo jest bardzo trudne, stąd bardzo często do tego
celu wykorzystuje się modelowanie in vitro.

Przeprowadzono szereg reakcji utleniania kwasu ferulowe-
go lub jego estru metylowego peroksydazą chrzanową albo
mieszaniną peroksydaz izolowanych ze ścian komórkowych
łubinu białego (Lupinus albus L. odm. Bac) w obecności nad-
tlenku wodoru. Do monitorowania przebiegu reakcji wykorzy-
stano sprzężenie spektrometru masowego z chromatografem
gazowym. Blokowanie funkcji hydroksylowych w cząstecz-
kach dimerów prowadzono zmodyfikowaną metodą Hakomo-
ri, używając do metylowania CH^I albo CD3I. Na podstawie
czasów retencji oraz różnic dróg fragmentacji obu rodzajów
pochodnych możliwe było rozróżnienie struktur poszczegól-
nych produktów. Określono również wpływ izoflawonoidów:
genisteiny oraz jej glikozydu na przebieg reakcji utleniania
kwasu ferulowego.

* Student V roku biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu.
Prezentowane wyniki stanowią część badań zawartych w jego pracy
magisterskiej, wykonanej w IChB PAN.

Badania finansowane są przez Komitet Badań Naukowych w ramach
projektu badawczego 6 P04C 022 13.
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Kowalencyjna modyfikacja centrum aktywnego arylosulfatazy A
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Centrum aktywne sulfataz, które są enzymami hydrolizującymi róż-
nego rodzaju estry siarczanowe, jest poddawane posttranslacyjnej mo-
dyfikacji. W wyniku modyfikacji reszty cysteinowej lub serynowej
powstaje formyloglicyna (kwas 2-amino-3-oksopropionowy) (1,2),
która jest niezbędna dla procesu katalitycznego. W sulfatazach po-
chodzących z organizmów eukariotycznych, a więc również w ludz-
kiej arylosulfatazie A (ASA, E.C. 3.1.6.1) do formyloglicyny prze-
kształcana jest cysteina. Czynnik modyfikujący, którego uszkodzenie
wywołuje u ludzi chorobę zwaną złożonym niedoborem sulfatazaz,
rozpoznaje fragment sekwencji ASA - LCTPSRA - zawierający Cys 69
ulegającą przemianie.

Wyizolowany z łożyska ludzkiego enzym krystalizowano metodą dy-
fuzji poprzez fazę gazową. Krystalizację prowadzono w układzie wiszą-
cej kropli stosując roztwory zawierające bufor kakodylanowy o pH=6.5,
fluorek sodu oraz PEG 8000 (3). Następnie jeden z wyhodowanych
kryształów nasączono roztworem O-fosfotyrozyny, która jest inhibito-
rem ASA, dla tak przygotowanego kryształu wykonano niskotemperatu-
rowy pomiar dyfraktometryczny. Uzyskane dane pozwoliły na rozwią-
zanie struktury krystalicznej ASA z rozdzielczością 3.2 A. Nasączenie
kryształu O-fosfotyrozyną nie spowodowało istotnych zmian paramet-
rów sieciowych w porównaniu z kryształami nienasączonymi (4).

Jako model do rozwiązania struktury ASA metodą podstawienia
molekularnego posłużyła cząsteczka rekombinantowej arylosulfatazy
A (1AUK w Protein Data Bank) (5). W trakcie udokładniania modelu
zlokalizowano grupę fosforanową pochodzącą z O-fosfotyrozyny ko-
walencyjnie połączoną z formyloglicyna 69. Dzięki zastosowaniu est-

ru fosforanowego uchwycony został przypuszczalnie fosforanowy
analog stanu przejściowego cyklu katalitycznego. Modyfikacja cent-
rum aktywnego fosforanem pochodzącym z estru, który jest analogiem
siarczanu występującego w naturalnym substracie ASA jest zgodna
z mechanizmem reakcji zaproponowanym przez Lukatelę i współpra-
cowników. Dodatkowo analiza wiązań wodorowych tworzonych przez
resztę fosforanową pozwala na identyfikację reszt aminokwasowych
oddziałujących z substratem podczas reakcji. Porównanie uzyskanego
modelu zmodyfikowanego centrum aktywnego ASA z modelem za-
proponowanym dla arylosulfatazy B (6) może wyjaśnić różnice w ak-
tywnościach tych enzymów.

Literatura:
[1] Schmidt B., Selmer T., Ingendoh A., von Figura K. (1995) Celi,

82, 271-278.
[2] Knaust A., Schmidt B., Dierks T„ von B(low R., von Figura K.

(1998) Biochemistry, 37, 13941-13946.
[3] Galos A., Lewiński K., Laidler P. (1997) Materiały XXXIII Zjaz-

du Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Katowice.
[4] Chruszcz M., Lewiński K., Książek D., Laidler P., Lebioda Ł.

(1998) Materiały XXXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bioche-
micznego, Białystok.

[5] Lukatela G., Krauss N., Theis K., Selmer T., Gieselmann V., von
Figura K., Saenger W. (1998) Biochemistry, 37, 3654-3664.

[6] Bond S.C., Clements P.R., Ashby S.J., Collyer CA., Harrop S.J.,
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Histochemiczne i biochemiczne badania tyreocytów
świnek morskich po podaniu egzogennej histaminy

Jacek Danowski

Samodzielna Pracownia Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologu, Akademia Medyczna w Łodzi
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U świnek morskich po dożylnym bądź dosercowym podaniu
histaminy w dawkach od 0,5 do 0,75 mg/kg masy ciała wy-
stępuje nieodwracalny, klasyczny wstrząs histaminowy.
W gruczołach tarczowych zwierząt, które zginęły wśród ob-
jawów wstrząsu, stwierdza się szereg zmian, zarówno morfo-
logicznych, jak i biochemicznych. Obserwuje się poszerzenie
naczyń krwionośnych, skurcz komórek śródbłonka, obniżenie
stężenia jonów potasu i sodu a wzrost stężenia jonów wap-
niowych w homogenatach tarczycy, wzrost intensywności od-
czynów histochemicznych na fosfatazę kwaśną w tyreocytach
i na fosfatazę zasadową w śródbłonku naczyń tarczycy.

Badania przeprowadzono na 40 samcach świnek morskich
rasy holenderskiej. Zwierzęta o masie ciała 250-350 g hodo-
wano zgodnie z zaleceniami ICLA. Dwudziestu świnkom mor-
skim podano dosercowo histaminę w dawce 0,75 mg/kg masy
ciała, co powodowało objawy ostrego wstrząsu histaminowe-
go. Grupę porównawczą stanowiło 20 świnek morskich, któ-
rym podano dosercowo fizjologiczny roztwór chlorku sodu. Po
dekapitacji pobrano materiał do badań, tj. próbki krwi oraz
gruczoły tarczowe. Wykonano badania histoenzymatyczne: na
dehydrogenazę mleczanową (LDH; E.C. 1.1.1.27) według me-
tody Jacobsena oraz na adenozynotrójfosfatazy (ATP-aza;
E.C.3.6.I.3.): według Guth i Samaha (Ca2*, Mg2*-ATP-aza),
według Wachsteina i in. (Mg^-ATP-aza) i według Guth i AI-
bersa (Na+, K+-ATP-aza). Biochemicznie w homogenatach tar-
czyc oznaczono aktywność dehydrogenazy mleczanowej

(LDH; EC. 1.1.1.27.) z zastosowaniem testów MPRI 1087592;
a aktywność adenozynotrójfosfataz (ATP-aza; E.C. 3.6.1.3.)
metodą kolorymetryczną na podstawie ilości nieorganicznych
ortofosforanów uwolnionych z ATP przez te enzymy. Badania
stężenia tyroksyny i trójjodotyroniny w surowicy krwi i w ho-
mogenatach tarczycy przeprowadzono metodą immunoenzy-
matyczną z użyciem aparatu AXSYM firmy Abbot.

We wstrząsie histaminowym stwierdzono obniżenie inten-
sywności odczynów histochemicznych na dehydrogenazę mle-
czanową oraz na adenozynotrójfosfatazy: Ca2*, Mg2*-ATP-azę
i Mg2+-ATP-azę, natomiast wzrost intensywności odczynu na
Na+, K+-ATP-azę. Obserwacje te pokrywały się z wynikami
badań biochemicznych, w których stwierdzono w homogena-
tach tarczycy we wstrząsie: obniżenie aktywności LDH (o
około 30%), spadek aktywności Ca2*, Mg2*-ATP-azy i Mg2*-
ATP-azy, natomiast wzrost aktywności Na+,K+-ATP-azy.
Zmianom aktywności enzymów w homogenatach tarczycy we
wstrząsie histaminowym towarzyszył spadek stężenia wolnej
trójjodotyroniny i wolnej tyroksyny, zaś w surowicy krwi
wzrost ich stężenia. Uzyskane wyniki sugerują uszkodzenie
błon komórkowych tyreocytów i wypływanie ich cytoplazmy
do krwi w ostrym wstrząsie histaminowym u świnek morskich.

Praca finansowana z tematu nr 502-11-384(6) prac własnych Akade-
mii Medycznej w Łodzi.
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1-9 Wpływ deksametazonu na zdolność podocytow do stymulowanej tlenkiem azotu syntezy cGMP

Magdalena Dąbrowska, Barbara Lewko, Jan Stępiński

Zakład Immunopatologii, Akademia Medyczna w Gdańsku

W poprzednich badaniach wykazaliśmy, że w kłębkach ner-
kowych szczurów otrzymujących przez 2 doby iniekcje z dek-
sametazonu (DEX) wzrasta wrażliwość rozpuszczalnej cykla-
zy guanylanowej na NO in vitro. Wiadomo też, że podocyty,
będące istotnym elementem bariery filtracyjnej, reagują na
czynniki wazoaktywne zmianami morfologicznymi. W komór-
kach tych wykazano obecność zarówno błonowej jak i cyto-
zolowej cyklazy guanylanowej. Celem naszej pracy było spra-
wdzenie wpływu deksametazonu na stymulowaną przez NO
syntezę cGMP w hodowli podocytow.

Z kłębków nerkowych szczura (Wistar, 120-150 g) uzys-
kano komórki nabłonkowe trzewne (podocyty), które hodowano
przez 2-3 tygodnie w środowisku RPMI 1640 wzbogaconym
10% FCS, 100 U/ml penicyliny i 100 fg/ml streptomycyny.
Pochodzenie i fenotyp sprawdzano immunocytochemicznie, za
pomocą przeciwciał przeciw antygenowi nowotworu Wilmsa
(WT-1) i synaptopodynie. Komórki inkubowano przez okres

6, 18 i 48 godz. w środowisku z lu.M DEX, które wymieniano
następnie na RPMI 1640 z 2% BSA i 1 raM IBMX. Podocyty
stymulowano przez 20 minut luM lub 100 U.M nitropnisydkiem
sodowym (SNP). Cykliczny GMP oznaczano metodą RIA.

6-godzinna inkubacja z DEX nie wpłynęła na syntezę
cGMP stymulowaną przez 16M i 100 \M SNP. Po 18 godzi-
nach odpowiedź na 16M SNP i 100 u,M SNP wzrosła o ok.
50% względem kontroli. Dalsza inkubacja z DEX spowodo-
wała znaczny wzrost syntezy cGMP pod wpływem 1 (jM SNP
(o 74% względem kontroli), natomiast przy 100 U.M SNP pro-
dukcja cGMP była ponownie zbliżona do komórek kontrol-
nych.

Wydaje się że ekspozycja podocytow na deksamelazon po-
woduje spadek aktywności cytozolowej cyklazy guanylanowej
z następczym, kompensacyjnym wzrostem aktywności/wrażli-
wości tego enzymu. Jest to przypuszczalnie związane z syn-
tezą białka de novo.

1-10 Właściwości katalityczne kinazy D-tagatozy z Mycobacterium smegmatis

Krystyna Dworniczak, Tadeusz Szumiło

Katedra i Zakład Biochemii, Akademii Medycznej w Lublinie

Wykryty w naszym Zakładzie enzym prątków kinaza D-taga-
tozy katalizuje fosibrylację tej kctoheksozy przy udziale ATP
do D-tagatozo-6-P. Enzym ten ma charakter indukcyjny
i funkcjonuje w ramach opisanego przez nas szlaku kataboliz-
mu galaktitolu - polialkoholu, który jest źródłem D-tagatozy.

Dotychczasowe nasze starania koncentrowały się głównie
na opracowaniu wydajnej metody otrzymywania homogenne-
go enzymu. Spośród kilku wersji najskuteczniejsza okazała się

procedura oczyszczania enzymu obejmująca następujące eta-
py: dezintegrację komórek ultradźwiękami, wysalanie ekstrak-
tu oraz chromatografię na sorbentach - DEAE-celuloza, Chc-
lating Sepharosc, Phenyl-Sepharosc, hydroksyapatyt i Sepha-
dex G-200. Otrzymany opisaną metodą jednorodny preparat
enzymatyczny posłużył do poznania właściwości fizykochemi-
cznych i katalitycznych kinazy tagatozy, co będzie przedmio-
tem niniejszego doniesienia.
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Fosforylacja białek rybosomowych drożdży Pichia pastoris

Magdalena Frajnt, Małgorzata Cytryńska, Iwona Wojda i Teresa Jakubowicz

Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
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Jednym z najważniejszych mechanizmów regulujących pro-
ces biosyntezy białka jest fosforylacja podstawowych skład-
ników aparatu translacyjnego takich jak: białka rybosomowe,
niektóre czynniki inicjujące i elongacyjne, syntetazy amino-
acylotRNA i inne.

Przeprowadzone badania dotyczą fosforylacji białek ry-
bosomowych przez kinazy ściśle zasocjowane z rybosoma-
mi drożdży metylotroficznych Pichia pastoris. Porównując
endogenną fosforylację białek rybosomowych, pochodzą-
cych z różnych faz wzrostu badanego gatunku drożdży wy-
kazano, że zarówno w fazie logarytmicznej jak i stacjonar-
nej modyfikowane są białka o masie cząsteczkowej 13 kDa
i 38 kDa. Są to białka o charakterze kwaśnym, należące do
dużej podjednostki rybosomowej. Wykorzystując technikę
ogniskowania izoelektrycznego w gradiencie pH 2,5-5 wy-
znakowane in vitro białka o masie cząsteczkowej 13 kDa
rozdzielono na cztery fosfopeptydy różniące się punktem
izoelektrycznym.

Wykazano, że w modyfikację kwaśnych białek rybosomo-
wych zaangażowana jest zasocjowana z rybosomami kinaza
białkowa CK2 (zwyczajowa nazwa kinaza kazeinowa II).
Stwierdzono, że obecność wysokich stężeń heparyny rzędu 40
|Xg/ml powoduje całkowite zahamowanie fosforylacji białek
13 kDa i 38 kDa. W tych samych warunkach pojawia się
natomiast fosforylacja dodatkowego białka o masie 20 kDa.
W modyfikację tego białka zaangażowana jest inna niż CK2
kinaza białkowa zasocjowana z rybosomami Pichia pastoris,
W rybosomach badanego gatunku drożdży stwierdzono również
fosforylację białka o masie 40 kDa, której poziom jest zróżnico-
wany i zależy od fazy wzrostu komórek drożdżowych. Podjęto
próbę izolacji i charakterystyki kinazy białkowej CK2 zaangażo-
wanej w modyfikację białek rybosomowych Pichia pastoris.
Ponadto przeprowadzono badania mające na celu izolację
i wstępną charakterystykę kinazy zależnej od cAMP, uczest-
niczącej w fosforylacji zasadowego białka S6 małej podjed-
nostki rybosomowej.

Lokalizacja i rola fizjologiczna fruktozo(l,6)bisfosfatazy w ludzkiej tkance płucnej

Agnieszka Gizak

Zakład Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Wrocławski

1-12

W tkankach ssaków odkryto trzy izoenzymy frukto-
zo(l,6)bisfosfatazy (Fru(l,6)Pazy) [EC. 3.1.3.11]: wątrobowy
- regulatorowy enzym glukoneogenezy, mięśniowy - uczest-
niczący w glikogenezie oraz mózgowy którego rola fizjologi-
czna nie została poznana. Zarówno struktura pierwszorzędowa
jak i właściwości kinetyczne ludzkiej wątrobowej i mięśnio-
wej Fru(l,6)Pazy zostały zbadane. Izoenzym wątrobowy wy-
stępuje również w innych tkankach o wysokiej aktywności
glukozo(6)fosfatazy takich jak nerka i jelita oraz w monocy-
lach. Ostatnio wyizolowano Fru(l,6)Pazę z tkanki płucnej,
której cDNA oraz właściwości kinetyczne okazały się iden-
tyczne z izoenzymem wątrobowym (Skałecki i wsp. 1999).
Obecność wątrobowego izoenzymu w tkance płucnej, w której
nie stwierdzono aktywności glukozo(6)fosfatazy, rodzi pytanie
o jego rolę fizjologiczną. Płuca stanowią heterogenną popula-
cje komórek, które pełnią zróżnicowaną funkcję fizjologiczną.
W celu wyjaśnienie roli fizjologicznej ludzkiej płucnej
Fru(l,6)Pazy niezbędna jest jej lokalizacja w określonych ro-
dzajach komórek. Cytochemiczne badania przeprowadzono
przy pomocy króliczych poliklonalnych przeciwciał przeciw
ludzkiemu wątrobowemu izoenzymowi Fru(l,6)Pazy.

Ludzką tkankę płucną pobrano operacyjnie, utrwalono, po
czym zatopiono w parafinie. Skrawki grubości 6 6m poddano
standardowej procedurze odparafinowania. Po zahamowaniu

endogennej aktywności peroksydazowej preparaty inkubowa-
no kolejno z: króliczymi przeciwciałami przeciw ludzkiej
Fru(l,6)Pazie; kozimi, znakowanymi biotyną przeciwciałami
przeciw króliczym IgG oraz kompleksem streptawidyna - bio-
tynylowana peroksydaza. Jako substratu dla peroksydazy uży-
to 2,2'-diaminobenzydyny, która utleniona do brunatnego pro-
duktu lokalizuje powstały kompleks białkowy.
Przeprowadzone badania wykazują obecność Fru(l,6)Pazy
w pneumocytach II oraz - zgodnie z przewidywaniami
- w makro fagach. Nie stwierdzono obecności Fru(l,6)Pazy
w innych komórkach płucnych. W pneumocytach II przebiega
synteza surfaktantu. Jest wysoce prawdopodobne, że
Fru(l,6)Paza bierze udział w syntezie z niewęglowodanowych
prekursorów glukozo(6)fosforanu, niezbędnego do syntezy
NADPH. Zarówno glukozo(6)fosforan jak i NADPH są sub-
stratami do syntezy surfaktantu. Podsumowując, fizjologiczna
rola Fru(l,6)Pazy w płucach może polegać na współudziale
w syntezie surfaktantu.

Literatura:
[1] Skałecki K., Rakus D., Wiśniewski J.R., Kołodziej J. and

Dżugaj A. (1999) cDNA sequence and kinetic properties
of human lung fructose(l,6)bisphosphatase. Arch. Bio-
chem. Biophys. w druku.
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1-13 Metoda preparacji enolazy z Alternaria alternata

Marcin Golczak, Irena Kustrzeba-Wójcicka

Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Nadwrażliwość na grzyby i pleśnie w formie alergii inhalacyjnej lub
skórnej wywoływana jest często przez zarodniki lub strzępki Clados-
porium, Alternaria czy Candida. Głównym alergenem grzybów i ple-
śni jest enzym szlaku glikolitycznego enolaza (E. C. 4.2.1.11) [1]. Jest
to białko wysoce konserwatywne ewolucyjnie, np. sekwencje enolaz
z Cladospońum herbarum, Alternaria alternata, Candida albicans
i Saccharomyces cerevisiae wykazują, około 80% homologii [2],

W naszym zespole badawczym prowadzone są od pewnego czasu
prace nad molekularnymi podstawami alergii na grzyby i pleśnie. Zba-
daliśmy immunologiczne właściwości cząsteczki enolazy z Saccharo-
myces cerevisiae [3] oraz wykazaliśmy wysoką przydatność oczysz-
czonej enolazy z Saccharomyces cerevisiae w klinicznej diagnostyce
laboratoryjnej [4, 5]. Opracowaliśmy także metodę izolacji enolazy
z Candida albicans i zbadaliśmy właściwości biochemiczne oczysz-
czonego enzymu [61 oraz przeprowadziliśmy wstępne badania nad
użyciem oczyszczonej enolazy w testach diagnozujących alergie na
Candida.

Celem przedstawionej pracy było opracowanie metody izolacji
i oczyszczania enolazy z Alternaria alternata oraz określenie pod-
stawowych właściwości fizykochemicznych tego enzymu.

Do izolacji enolazy posłużyły szczepy środowiskowe Alternaria al-
ternata. Procedura preparacji enzymu obejmowała mechaniczną dez-
integrację komórek grzybów w młynku Braun'a. wstępne frakcjono-
wanie ekstraktu siarczanem amonu w zakresie 67-100% nasycenia,
chromatografię jonowymienną oraz ullrafiltrację żelową na kolum-
nach z DEAE-Sephadex A-50 i CM-Sephadex C-50. W porównaniu
do metody preparacji opracowanej dla enolazy z Candida albicans
procedura oczyszczania enzymu z Alternaria alternata okazała się
bardziej pracochłonna i obejmowała dodatkowo chromatografię na

QAE-Sephadex. Otrzymany preparat był homogenny elcktroforetycz-
nie. Przeprowadzone zostały także badania właściwości biochemicz-
nych uzyskanego białka. Oznaczono podstawowe właściwości fizy-
kochemiczne enolazy z Alternaria alternata tj. ciężar cząsteczkowy,
optimum pH i termostabilność. Zbadano także kinetykę enzymu oraz
określono wpływ różnych jonów na właściwości enzymu.

Wykazano znaczne podobieństwa we właściwościach enolazy
z Candida albicans i Alternaria alternata co potwierdza doniesienia
o ich wysokiej homologii ewolucyjnej.

Literatura:
[1] Baldo B.A.: „Allergenic crossreactivity of fungi with emphasis on

yeasts: strategies for further study", Clin. Exp. Allergy, 1995, 25,
488-492.
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Allergy Immunol., 1997. 113, 114-117.

[3] Kustrzeba-Wójcicka I. et al.: „Synteza i badanie właściwości im-
munologicznych oktapeptydu odpowiadającego epitopowi enola-
zy z i Saccharomyces cerevisiae", Materiały XXX Zjazd
PTBioch, 1994,229.

[4] Nittner-Marszalska M., Bogacka E., Kustrzeba-Wójcicka I., et al.:
„Enolase cuteneous test in fungal inhalator allergy". Medical My-
cology, IX Int. Mycological Symposium, 1997, 4, 1. 25.

[51 Nittncr-Marszalska M., Kustrzeba-Wójcicka I., et al.: .,Skin test
with enolase in diagnosis of fungal allergy", Allergy, Meeting of
E.A.A.C.I., Birmingham, 1998, 43. 53. 30.
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lacja i charakterystyka enolazy z komórek Candida albicans".
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1-14 Rozmieszczenie białka Fhit w komórce

Filip Gołębiowski, Renata Kowara, Tadeusz Pawelczyk

Zakład Medycyny Molekularnej Akademii Medycznej w Gdańsku

Gen FHIT. uważany za gen supresorowy, koduje białko o masie
cząsteczkowej 16,8 kDa. składające się z 147 aminokwasów i wykazu-
jące aktywność Ap,A hydrolazy. Fhit katalizuje reakcję hydrolizy di-
nuklcotydów adeninowych (Ap3A):

Ap,A -> AMP + ADP

Wkrótce po odkryciu genu FHIT pojawiły się liczne doniesienia
o uszkodzeniach i delacjach tego genu w różnych typach nowotwo-
rów. Wykazano, że ekspresja białka Fhit w komórkach nowotworo-
wych, w których stwierdzono aberracje transkryptu genu FHIT jest
znacznie słabsza lub też całkowicie zahamowana. Okazało się, że
wprowadzenie genu FHIT do komórek nowotworowych ze zdefinio-
waną delecją FHIT nic wpływa jednak w żaden sposób na morfologię
komórek, tworzenie kolonii, proliferację, czy cykl komórkowy. Stwie-
rdzono jednak, że obecność białka w komórkach nowotworowych eli-
minuje lub hamuje rozrost guza u myszy, wywołanego przez wszcze-
pienie tych komórek. Zahamowanie wzrostu guza obserwowano zaró-
wno dla białka typu dzikiego, jak i /.imitowanego, pozbawionego ak-
tywności enzymatycznej, co pozwala stwierdzić, że supresyjna rola
białka Fhit nic zależy od jego aktywności hydrolitycznej. Wyjaśnienie
w pełni udziału białka Fhit w procesie karcynogenezy uzależnione jest
od poznania jego funkcji fizjologicznej. Przypuszcza się, że białko
Fhit może brać udział w przekazywaniu sygnału w komórce, a aktyw-
ną formą biorącą udział w przekazywaniu sygnału jest produkt pośre-
dni Fhit- Ap,A. Poszukiwania białek, które mogłyby oddziaływać
z Fhit w przekazywaniu sygnału doprowadziły do odkrycia w organiz-
mach D. melanogaster i C. elegans białka fuzyjnego NitFhit, powstają-
cego na skutek fuzji genu FHIT i genu kodującego nilrylazę. U ssaków

oba geny kodują oddzielne białka jak dotąd również rola nilrylazy
w organizmie ludzkim jest niewyjaśniona.

Celem naszej pracy było określenie rozmieszczenia białka Fhit
w komórce. Ze względu na dużą homologię i częściową identyczność
pomiędzy ludzkim białkiem Fhit. a białkami występującymi u innych
organizmów, do badań wykorzystano przeciwciała anty-Fhit dla białka
ludzkiego. Analizie poddano tkanki szczurze, z których w wyniku
wirowania gradientowego uzyskano trzy frakcje: błonową, cytosolową
i jądrową. Czystość uzyskanych frakcji sprawdzano poprzez oznacze-
nie aktywności enzymów markerowych. Analizę rozmieszczenia Fhit
w komórce przeprowadzono metodą Western blot z króliczymi prze-
ciwciałami przeciwko Fhit uzyskanymi w naszym Zakładzie. Jako
przeciwciał drugorzędowych użyto przeciwciał (przeciwko przeciw-
ciałom króliczym) znakowanych fosfatazą alkaliczną. Uzyskane wyni-
ki dowodzą, że białko Fhit zlokalizowane jest w błonach plazmatycz-
nych i jądrach, nie występuje natomiast w cytosolu. Badania prze-
prowadzone zarówno na świeżych, jak i mrożonych tkankach szczu-
rzych wykazały, że w przypadku tkanki mrożonej białko występuje
również w niewielkiej ilości w cytosolu. Lokalizacja białka w błonach
plazmatycznych i jądrach komórkowych przemawia za uczestnictwem
Fhit w przekazywaniu sygnału. Doświadczenia z tkanką mrożoną po-
kazały zaś, że Fhit nie jest integralnym białkiem błonowym, ale raczej
białkiem zasocjowanym z błoną. Asocjację tę niszczy proces mrożenia
i rozmrażania tkanki. Ponadto występujące w cytosolu białko Fhit nie
jest uwalniane z jądra komórkowego, ponieważ jednorazowe zamroże-
nie i rozmrożenie tkanki nic niszczy integralności jądra komórkowe-
go. Powyższe dane sugerują zatem, że białko Fhit mogłoby podlegać,
w odpowiedzi na określony sygnał, przemieszczeniu między błoną
plazmatyczną a jądrem komórkowym.
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Aktywność nitrogenazy celulolitycznych bakterii z rodzaju Bacillus wyizolowanych z gleby

Ewa Beata Górska, Stefan Russel

Zakład Mikrobiologii Rolniczej, SGGW Warszawa
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Jednym z bardzo ważnych problemów z punktu widzenia
rolniczego i ekologicznego jest możliwość wykorzystania du-
żego rezerwuaru azotu cząsteczkowego zawartego w atmosfe-
rze przy równoczesnym wykorzystaniu węgla z odpadów celu-
lozowych.

Zdolność do asymilacji azotu cząsteczkowego z wykorzys-
taniem jako żrodło węgla i energii cukrów prostych wykazano
u licznych bakterii wolnożyjących, asocjacyjnych i symbioty-
cznych.

W latach 60 opublikowano pierwsze prace dotyczące wiąza-
nia N-, przez bakterie z rodzaju Bacillus hodowane na pożyw-
kach bezazotowych z dodatkiem glukozy. Wyniki tych prac
zostały potwierdzone w latach 80 metodami redukcji acetyle-
nu w badaniach prowadzonych z B. polymyxa, B. macerans
oraz dwoma gatunkami B. azotofixans i B. psychrosaccharoly-
ricus nic ujętych w systematyce bakterii wg Bergeya.

W ninejszej pracy zbadano zdolność do syntezy nitrogenazy
celulolitycznych szczepów B. polymyxa i B. circulans wyizo-
lowanych z gleby w hodowlach z dodatkiem różnych węg-
lowodanów.

Hodowle bakterii prowadzono w bezazotowej pożywce
płynnej wg Winogradskiego zawierającej odpowiednio gluko-

zę, celobiozę, karboksymetylocelulozę (CMC) lub celulozę
mikrokrystaliczną Avicel jako jedyne źródło węgla. Po 24 go-
dzinach inkubacji w hodowlach z dodatkiem glukozy i celo-
biozy 10% powietrza w naczyńku hodowlanym zastępowano
acetylenem. W przypadku hodowli z dodatkiem CMC i celulo-
zy Avicel acetylen dodawano odpowiednio po 6 i 9 dniach
inkubacji. Hodowle z acetylenem inkubowano przez 24 godzi-
ny w temp. 28"C, a następnie wykonywano pomiar etylenu za
pomocą chromatografu gazowego. Aktywność nitrogenazy
wyrażano w nM etylenu w przeliczeniu na godzinę i 1 mg
białka bakteryjnego.

Przeprowadzone badania wykazały zdolność do syntetyzo-
wania kompleksu nitrogenazy przez oba badane szczepy bak-
terii z rodzaju Bacillus. Aktywność nitrogenazy obu badanych
szczepów bakterii w warunkach doświadczenia była zbliżona
w hodowlach z dodatkiem glukozy i celobiozy. Aktywność
badanego enzymu w hodowlach z CMC obu szczepów była
różna i wynosiła odpowiednio dla B. polymyxa 78,59 nM ety-
lenu, natomiast w hodowli B. circulans około 28 nM etylenu.
W przypadku obu szczepów bakterii hodowanych w pożywce
bezazotowej z dodatkiem celulozy mikrokrystalicznej AviccI
nie wykryto aktywności nitrogenazy.

Wytwarzanie enzymów celulolitycznych przez Bacillus circulans

Ewa Beata Górska, Stefan Russel

Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
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Celulolityczny szczep Bacillus circulans wyizolowano
z gleby bielicowej wieloletniego, statycznego doświadczenia
nawozowego Katedry Chemii Rolniczej w Łyczynie. Badany
szczep bakterii hodowano w warunkach stacjonarnych i wy-
trząsanych w pożywce mineralnej w temp. 28°C. Jako jedyne
źródło węgla w pożywce stosowano karboksymetylocelulozę
(CMC), bibułę filtracyjną lub celulozę krystaliczną Avicel.
Zdolność wyizolowanego szczepu bakterii do rozkładu bada-
nych substratów oceniano na podstawie wytwarzania odpo-
wiednich enzymów celulolitycznych tzn. celobiazy, karboksy-
inelylocelulazy (CMC-azy) oraz enzymów scukrzających celu-
lozę (FP-azy). Aktywność ww. enzymów oznaczano kolory-
metrycznie metodą Ghosa i Mandclsa na podstawie pomiaru
poziomu cukrów redukujących w mieszaninach poreakcyjnych.
Kompleks celulazy wytwarzany przez badany szczep bakterii

nie zawierał celobiazy. Intensywność wytwarzania enzymów
celulolitycznych przez B. circulans zależała od natlenienia ho-
dowli oraz od zastosowanego substratu celulozowego w poży-
wce. Znacznie wyższą aktywność celulolityczną stwierdzono
w supernatantach otrzymanych z hodowli wytrząsanych bada-
nego szczepu bakterii niż stacjonarnych. Niezależnie od stop-
nia natlenienia hodowli najwyższą aktywność karboksymety-
locelulazy (CMC-azy) stwierdzano w pożywkach z dodatkiem
CMC jako źródła węgla. W przypadku produkcji enzymów
scukrzających celulozę (FP-azy) w hodowli wytrząsanej uzys-
kiwano porównywalną aktywność w pożywce z dodatkiem
CMC i celulozy krystalicznej Avicel jako jedynym źródłem
węgla. Optimum aktywności obu badanych enzymów celuloli-
tycznych wytwarzanych przez B. circulans stwierdzono w pH
7,0 i temperaturze 50"C.
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1-17 Inaktywacja anty oksydacyjnych enzymów ochronnych
krwinki czerwonej przez nadtlenoazotyn

Agnieszka Grzelalc, Mirosław Soszyński, Grzegorz Bartosz

Katedra Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego

Nadtlenoazotyn ONOO' jest silnym utleniaczem powstającym
w wyniku reakcji między anionorodnikiem ponadtlenkowym a tlen-
kiem azotu. Wiadomo, że nadtlenoazotyn reaguje z metaloproteinami;
szczególnie szybkie są jego reakcje z selenoproteinami, zwłaszcza
peroksydazą glutationową. Sugerowano, że selenoproteiny mogą peł-
nić rolę ochronną wobec nadtlenoazotynu. Brak jest jednak danych,
czy reakcje nadtlenoazotynu mogą inaktywować anty oksydacyjne en-
zymy ochronne w komórkach i jaka jest ich względna wrażliwość tych
enzymów na działanie nadtlenoazotynu.

Badano wpływ nadtlenoazotynu na aktywność dysmutazy ponad-
tlenkowej (Cu,Zn-SOD), katalazy i peroksydazy glutationowej i he-
molizatach i całych erytrocytach. Nadtlenoazotyn otrzymywano meto-
dą ozonowania wodnego roztworu azydku sodowego [1] i przechowy-
wano w -80°C. Zawiesiny erytrocytów człowieka (hematokryt 1%)
w zbuforowanym roztworze NaCl (145 mM NaCl/10 mM fosforan
sodowy, pH 7,4) i hemolizaty o stężeniu hemoglobiny 26 g dm'3 pod-
dawano działaniu pojedynczych dawek nadtlenoazotynu (stężenia
końcowe 50 U.M - 2 mM). Aktywność SOD oznaczano metodą z ok-
sydazą ksantynową i błękitem nitrotetrazoliowym, aktywność katalazy
spektrofotometrycznie na podstawie rozkładu H2O2, aktywność perok-
sydazy glutationowej na podstawie utleniania NADPH w sprzężonym
układzie z reduktazą glutationową i zmodyfikowaną [2] metodą Mar-
tineza i wsp. [3].

Uzyskane wyniki wskazują, że wszystkie badane enzymy są inak-
tywowane przez nadtlenoazotyn. Stężenia nadtlenoazotynu powodują-
ce 50% inaktywację enzymów wynoszą: 132±8 uM dla peroksydazy

glutationowej w erytrocytach, 79+12 U.M dla peroksydazy glutationo-
wej w hemolizatach, 1,35+0,11 mM dla katalazy w erytrocytach,
195±25 uM dla SOD w erytrocytach i 144±84 \iM dla SOD w hemo-
lizatach. Aktywność peroksydazy glutationowej oznaczana metodą
Martineza i wsp. [3] wykazywała wzrost aktywności pod wpływem
nadtlenoazotynu. Efektu tego nie obserwowano jednak w preparatach
czystego enzymu oraz po potraktowaniu hemolizatów żelazicyjankiem
i cyjankiem. Świadczy to, że stwierdzana tą metodą pozorna aktywa-
cja peroksydazy glutationowej przez nadtlenoazotyn (i prawdopodob-
nie także aktywacja obserwowana przez innych autorów pod działa-
niem wodoronadtlenku rert-butylu) jest artefaktem wynikłym z pseu-
doperoksydazowej aktywności powstającej methemoglobiny.

Wyniki te świadczą, że nadtlenoazotyn inaktywuje antyoksydacyjne
enzymy ochronne w komórkach, co wskazuje na dodatkowy mecha-
nizm indukcji stresu oksydacyjnego przez ten związek. Inaktywacja
peroksydazy glutationowej przez nadtlenoazotyn przemawia przeciw-
ko ochronnej roli tego enzymu wobec nadtlenoazotynu.

Literatura:
[1] Pryor, W.A., Cueto, R., Jin, X., Koppenol, W.H., Ngu-Schwem-

lein, M., Squadrido, G., Uppu, P.L. and Uppu, R.M. (1995) Free
Radic. Biol. Med. 18, 75-83.

[2] Zavodnik, L.B., Zavodnik, I.B., Niekurzak, A., Szosland, K. and
Bryszewska, M. (1998) Biochem. Mol. Biol. Int. 44, 577-588.

[3] Martinez, J.I.R., Launay, J.M. and Dreux, C. (1979) Anal. Bio-
chem. 98, 154-159.

1-18 Bifunkcyjna rola izoenzymu M2 kinazy pirogronianowej z jąder komórek nowotworowych

Jan Ignacak, Maria B. Stachurska

Instytut Biochemii Lekarskiej CM UJ, Kraków

Komórki nowotworowe charakteryzują się podwyższoną
glikolizą tlenową, obniżonym efektem Pasteura co wiąże się
ze wzrostem produkcji energii i niezbędnej dla zwiększonej
syntezy białka i DNA w niekontrolowanych ich podziałach.

Enzymem bezpośrednio związanym z reakcją tworzenia
ATP w komórkach nowotworowych jest izoenzym M2 kinazy
pirogronianowej, regulacja aktywności tego enzymu dokonuje
się poprzez fosforylację i defosforylację. Fosforylacja izoen-
zymu M2 połączonego z DNA prowadzi do jego uwalniania
z chromatyny i do wzrostu jego aktywności.

Izoenzym M2 kinazy pirogronianowej izolowany z jąder ko-
mórek nowotworowych wątrobiaka Morrisa 7777 i raka wysię-
kowego Ehrlicha, jest zdolny do uruchamiania reakcji prze-
kształcenia 2-fosfoenolopirogronianu (PEP) w pirogronian
w nieobecności ADP, co świadczy, że wiąże się on z przenie-
sieniem grupy fosforylowej na histon H,.

Badania przy udziale trzech aminokwasów zasadowych
- argininy, lizyny i histydyny wskazują na lizynę która uru-

chamia reakcję przejścia PEP w pirogronian bez udziału ADP.
Należy przyjąć, że izoenzym M2 kinazy pirogronianowej

z nowotworu jest równocześnie kinazą histonu H, zdolną do
wykorzystania bezpośredniego PEP jako dawcy grupy fosfory-
lowej, bez potrzeby tworzenia ATP.

L-cysteina hamując aktywność izoenzymu M, kinazy piro-
gronianowej izolowanej zarówno z cytozolu jak i z jąder ko-
mórek nowotworowych w reakcji przenoszenia grupy fosfory-
lowej z PEP na ADP, stymuluje bardzo wyraźnie kinazę histo-
nową przenoszącą grupę fosforylową z PEP na resztę e-amino-
wą lizyny histonu H,. Podobnie cAMP, który nie wywiera
wpływu na nowotworowy izoenzym M2 kinazy pirogroniano-
wej w reakcji przeniesienia grupy fosforylowej z PEP na ADP,
to stymuluje reakcję fosforylacji histonu H,.

Ten nowy typ reakcji niewątpliwie podporządkowany jest
strategii enzymatycznej nowotworów, które wykazują zwięk-
szoną szybkość podziałów komórkowych oraz zwiększoną
syntezę DNA i białka.
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Aminopeptydaza alaninowa bakterii glebowych Pseudomonas sp.

Urszula Jankiewicz, Janina Droese, Wiesław Bielawski

Katedra Biochemii, SGGW, Warszawa
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Przeprowadzone wcześniej przez autorów badania wykaza-
ły, że bakterie Pseudomonas sp. mają zdolność do syntezy
i wydzielania do podłoża co najmniej dwóch aminopeptydaz,
w tym fenyloaminowej i alaninowej. Stąd też celem tych ba-
dań było uzyskanie preparatów enzymatycznych wewnątrz
i zewnątrzkomórkowej aminopeptydazy alaninowej o najwyż-
szej aktywności właściwej, oczyszczenie jej do homogenności
oraz scharakteryzowanie pod względem właściwości kinetycz-
nych, budowy podjednostkowej, masy cząsteczkowej oraz
określenie lokalizacji wewnątrzkomórkowej.

Hodowlę bakterii prowadzono przez 3 dni na pożywce mi-
neralnej z dodatkiem 4% kwasu glutaminowego w temp. 27°C
z napowietrzaniem. Aktywność aminopeptydazową oznaczono
metodą kolorymetryczną (Kolehmainen i wsp.) z użyciem
aminokwasowych pochodnych s-naftyloamidu. Oczyszczanie
enzymu prowadzono metodami: elektroforezy preparatywnej,
chromatografii jonowymiennej i molekularno - sitowej z wy-
korzystaniem HPLC.

Prowadzone badania pozwoliły na uzyskanie 600 krotnie

oczyszczonego preparatu aminopeptydazy o najwyższej akty-
wności i najwyższym powinowactwie w obecności L-Ala-NA
(alanylo-naftyloamid). Enzym ten jest monomerem o m. cząs-
teczkowej 65kDa silnie hamowany przez inhibitory enzymów
cysteinowych i aktywowany przez cysteinę, zredukowany glu-
tation i 2-ME.

Optimum temp. enzymu wynosiło 45°C i wykazywał on
wyjątkowo wysoką termostabilność. Charakteryzował się sze-
roką specyficznością substratową, gdyż obok Ala - NA może
wykorzystywać Arg - NA, Lys - NA, Met - NA i Leu - NA
jako substraty. Jednakże w obecności tych substratów obser-
wowano niższą aktywność. Badana aminopeptydaza zlokalizo-
wana jest w cytoplazmie (80%) i tylko częściowo w periplaź-
mie i błonkach komórkowych.

Literatura:
[1] Kolehmainen L., Mikola J. 1971; Arch Bioch. Biophys.

145:633-642.
[2] Laemmli U., K. 1970; Nature 227, 680.

Histochemiczne i biochemiczne badania nad uwalnianiem adrenaliny
z rdzenia nadnerczy świnek morskich po podaniu egzogennej histaminy

Bogumił L. Kmieć

Samodzielna Pracownia Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii, Akademia Medyczna w Łodzi
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Mechanizmy działania histaminy (Hi) na wydzielanie adrenaliny
z rdzenia nadnerczy są nadal mało poznane (Borges R. Life Sci 1994,
54:631-640; Borges R. Cell Develop Biol 1997, 8:113-120; Kmieć
B.L. Polish J Endocrinol 1996, 47:57-63). Dotyczy to zwłaszcza rdze-
nia nadnerczy świnek morskich, który zbudowany jest tylko z epinef-
rocytów tj. komórek wytwarzających i wydzielających adrenalinę po
stymulacji cholinergicznego receptora muskarynowego.

Celem pracy była ocena niektórych mechanizmów komórkowych
w czynności wydzielniczej rdzenia nadnerczy świnek morskich po
podaniu im egzogennej Hi oraz wpływu swoistych antagonów recep-
tora histaminowego H, (mepyramina) i receptora histaminowego H2

(ranitydyna) oraz receptora muskarynowego (ipratropium ) na to wy-
dzielanie.

Użyto 90 dojrzałych płciowo, samców świnek morskich pozbawio-
nych dostępu do karmy przez 1 noc przed wykonaniem doświadczeń.
Zwierzęta te podzielono na sześć grup. I grupę stanowiły zwierzęta
kontrolne. II, III, IV, V i VI grupę stanowiły świnki morskie, którym
podano dosercowo Hi w dawce 0,75 mg/kg masy ciała. Zwierzęta
w grupie III otrzymały dodatkowo mepyraminę, w grupie IV ranitydy-
nę, w grupie V mepyraminę i ranitydynę w dawkach 5 mg/kg masy
ciała, a w grupie VI ipratropium w dawce 50 g/kg masy ciała na 30
minut przed podaniem im Hi. Wszystkie zwierzęta w grupie II, IV i VI
wykazywały objawy ostrego wstrząsu w czasie 3-5 minut od momentu
podania Hi. Po dekapitacji wszystkich świnek morskich z sześciu grup
- do badań pobrano ich nadnercza. Histochemiczną reakcje na ad-
renalinę wykonano metodą chromafinowo-srebrową, a zawartość ad-

renaliny w homogenatach nadnerczy oznaczono metodą THI. Ponadto
na skrawkach kriostatowych nadnerczy ujawniono histochemicznie,
zaś w ich homogenatach oznaczono biochemicznie aktywność mono-
amino-oksydazy (MAO, E.C. 1.4.3.4.) i aktywność dehydrogenazy
mleczanowej (LDH, E.C.l.1.1.27.) odczynnikami testowymi MPR
1 1087592 firmy Boehringer Mannheim GmbH Niemcy.

W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono różnic w aktyw-
ności LDH w homogenatach nadnerczy oraz w intensywności odczy-
nów histochemicznych na ten enzym we wszystkich badanych gru-
pach.Stwierdzono spadek intensywności odczynów histochemicznych
na adrenalinę jak i na MAO w rdzeniach nadnerczy świnek morskich
grup II, IV i VI. Również w tych grupach zwierząt stwierdzono spadek
zawartości adrenaliny oraz spadek aktywności MAO w homogenatach
ich nadnerczy.

Uzyskane wyniki wskazują, że egzogenna Hi pobudza wydzielanie
adrenaliny z epinefrocytów rdzenia nadnerczy świnek morskich. Wy-
dzielanie to jest wydzielaniem wybiórczym, przebiega bez utraty cyto-
plazmy epinefrocytów i zachodzi na drodze egzocytozy poprzez pobu-
dzenie ich receptora histaminowego HI. To wydzielanie nie jest zwią-
zane ze stymulacją receptora muskarynowego. Potwierdzeniem tego
są uzyskane wyniki spadku intensywności odczynów histochemicz-
nych na adrenalinę i MAO oraz spadek zawartości adrenaliny i aktyw-
ności MAO w homogenatach nadnerczy zwierząt grup II, IV i VI oraz
brak zmian w intensywności odczynów histochemicznych i aktywno-
ści LDH tj. enzymu z grupy enzymów rozpuszczalnych i nie związa-
nych cytoplazmatycznie.
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1-21 Oznaczanie wewnątrzkomórkowego poziomu cGMP i cAMP

Marcin Kobiałka, Iwona E. Kochanowska, Wojciech A. Gorczyca

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Zmiany poziomu cAMP i/lub cGMP w komórce pociągają
za sobą zmiany w aktywności kinaz zależnych od cAMP
(PKA), kinaz zależnych od cGMP (PKG), regulowanych przez
cGMP fosfodiesteraz cAMP (PDE2 i PDE3) oraz otwieranych
przez cykliczne nukleotydy kanałów jonowych. Możliwość
precyzyjnego oznaczania poziomu cAMP i cGMP w komór-
kach stanowi zatem punkt wyjścia do badania wewnątrzkomó-
rkowych szlaków przekazywania sygnałów zależnych od oby-
dwu nukleotydów. Dostępne na naszym rynku zestawy do
oznaczania cAMP i cGMP są niezwykle kosztowne. Postano-
wiliśmy wobec tego opracować własny test do oznaczeń.
W wyniku immunizacji królików koniugatami nukleotydów
z albuminą surowicy ludzkiej uzyskaliśmy poliklonalne suro-
wice, które były następnie krzyżowo absorbowane w celu

otrzymania swoistych przeciwciał przeciwko każdemu z nuk-
leotydów z osobna. Dysponując wysoce specyficznymi prze-
ciwciałami opracowaliśmy czuły test typu ELISA, który umo-
żliwia oznaczenie femtomolowych ilości nukleotydu w bada-
nej próbie. Test nasz weryfikowaliśmy mierząc aktywność re-
gulowanej przez jony wapnia cyklazy guanylanowej w komór-
kach siatkówki oka. Ponadto w otrzewnowych makrofagach
szczura mierzyliśmy indukowaną przez peptyd natriuretyczny
typu A (ANP, Atrial Natriureńc Peptide) aktywność cyklazy
guanylanowej i indukowaną przez forskolinę aktywność cyk-
lazy adenylanowej. W każdym przypadku uzyskaliśmy powta-
rzalne wyniki potwierdzające przydatność opracowanego testu
do oznaczania bardzo niskich stężeń cAMP i cGMP w mate-
riale komórkowym.

1-22 Aktywność ceruloplazminy w surowicy krwi u jesiotra syberyjskiego
(Acipenser baeri Brandt) i u hybryda , jesiotr syberyjski x jesiotr sachaliński"

(A. medirostris Ayres) chowanych na wodzie morskiej

Kolman H.', R. Kolman2, B. Arciszewski3, K. Skóra3

1 Katedra Biologii Ogólnej, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, WSP Olsztyn
2 Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn - Kortowo

3 Stacja Morska w Helu, Uniwersytet w Gdańsku

Większość białek ostrej fazy (bof) u kręgowców jest syn-
tetyzowana w wątrobie pod wpływem limfokin. Wykazano, że
ceruloplazmina (Cp) u jesiotrów należy do bof (Kolman et al.
1998, 1999). Celem badań było określenie norm fizjologicz-
nych aktywności Cp u ciężkiego narybku jesiotra syberyjskie-
go oraz u jego hybryda z jesiotrem sachalińskim w czasie
chowu w wodzie morskiej.

Materiał stanowiły ryby w wieku 3+ o średniej początkowej
masie ciała 31631539 g i 3145+672 g u hybryda. Ryby były
chowane w Stacji Morskiej w Helu, w basenach, zasilanych
morską wodą przepływową z naturalną termiką. Badania pro-
wadzono w okresie od lipca do września tzn. w okresie inten-
sywnego pobierania pokarmu przy naturalnej termice od 18 do
10"C oraz w lutym w okresie głodowania ryb przy temperaturze
wody 4°C. Ryby karmiono wysokobiałkową paszą granulowa-
ną. Od ryb wprowadzonych w stan anestezji ogólnej pobierano
krew, każdorazowo od 5 sztuk z każdej grupy. W surowicy krwi
oznaczano aktywność Cp wg mikrometody, opisanej przez Si-
wickiego i Andersona (1994), z wykorzystaniem w charakterze
substratu chlorowodorku p-fenylenodwuaminy w buforze octo-
wym, hamowano reakcję azydkiem sodu, ekstynkcje odczyty-

wano na czytniku ST AT FAS 2100 (Alab Plate Reader ELISA).
Wyniki. Aktywność Cp rosła od lipca do sierpnia od ok. 14

do 25 mg/ml u jesiotra syberyjskiego i od 13 do 20 mg/l
u hybryda, we wrześniu kształtowała się na zbliżonym pozio-
mie. W lutym (w okresie gdy ryby nie pobierały pokarmu)
aktywność Cp znacznie spadała w obydwu grupach jesiotrów
i wynosiła ok. 2 mg/ml, tj następowało ok. 10-krotne obniże-
nie. Przebieg zmian aktywności Cp u badanych jesiotrów
w okresie od lipca do września wykazano tendencję wzros-
tową, podobnie jak u jesiotra rosyjskiego chowanego w sa-
dzach, u którego w wieku 1+ i zmianach masy ciała od 218 do
820 g odnotowywano zmiany aktywności Cp od 12,3±2,5 do
17,3±6,0 mg/ml (Kolman et al. 1998).

Wnioski. Różnice w aktywności Cp pomiędzy badanymi
grupami w poszczególnych miesiącach były statystycznie nie-
istotne a tendencje zmian w czasie badań - podobne. Wyraźne
podwyższenie aktywności Cp w sierpniu może być odpowiedzią
na spadek temperatury. W czasie głodowania i przy niskich
temperaturach w porównaniu z okresem aktywnego pobierania
pokarmu i wysokich temperatur u badanych jesiotrów w oby-
dwu grupach stwierdzono znaczne obniżenie aktywności Cp.
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Aktywność lizozymu w surowicy krwi u jesiotra syberyjskiego
(Acipenser baeri Brandt) i u hybryda , jesiotr syberyjski x jesiotr sachaliński"

(A. medirostris Ayres) chowanych na wodzie morskiej

Kolman R.', H. Kolman2, B. Arciszewski3, K. Skóra3

1 Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn - Kortowo,
2 Katedra Biologii Ogólnej, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, WSP Olsztyn,

3 Stacja Morska w Helu, Uniwersytet w Gdańsku

1-23

Wykazano, że lizozym (LZM) u jesiotrów jest bardzo wraż-
liwym wskaźnikiem i może służyć do oceny stanu fizjologicz-
nego tych ryb i warunków lub wpływów środowiskowych (Vi-
chman 1996; Kolman et al. 1997-1999).

Celem badań było określenie norm fizjologicznych aktyw-
ności LZM u ciężkiego narybku jesiotra syberyjskiego oraz
u jego hybryda z jesiotrem sachalińskim w czasie chowu
w wodzie morskiej.

Materiał stanowiły ryby w wieku 3+ o początkowej masie
ciała 3 163+539 g u jesiotra syberyjskiego i 3145±672 g u.hy-
bryda. Narybek był chowany w Stacji Morskiej na półwyspie
Helskim, w basenach, zasilanych morska wodą przepływową
z naturalną termiką. Badania prowadzono w okresie od lipca
do września tzn. w okresie intensywnego pobierania pokarmu
(i wzrostu) przy naturalnej termice od 18 do 10°C oraz w lu-
tym w okresie głodowania ryb (temperatura wody 4°C). Od
ryb po znieczuleniu ogólnym pobierano krew, każdorazowo od
5 sztuk z każdej grupy. W surowicy kiwi oznaczano aktyw-
ność lizozymu (LZM) metodą turbidymetryczną używając ba-
kterie Micrococcus lysodeikticus (Sigma) i buforu fosforano-

wego (Siwicki i Anderson 1994), inkubując w termostacie
„EPOLL" przez 60 min. przy 25°C, ekstynkcje odczytywano
na spektrofotometrze „EPOLL-2". Do krzywej wzorcowej wy-
korzystywano lizozym jaja kurzego (Sigma).

Wyniki. W badanych grupach aktywność LZM zmieniała
się podobnie, tj. w sierpniu charakteryzowała się najwyższymi
wartościami, w lutym zaś - najniższymi. U hybryda stwier-
dzono zmiany w aktywności LZM od 3 mg/l w sierpniu do 1,4
mg/l w lutym, a u jesiotra syberyjskiego od 5 mg/l w sierpniu
do 3,5 mg/l w lutym. Zmiany te prawdopodobnie zależne są
od liczby krążących na obwodzie neutrofili, odpowiedzialnych
w głównej mierze za aktywność LZM w krwi, albowiem u je-
siotra rosyjskiego chowanego w sadzach wykazano, że w cza-
sie obniżenia temperatury wody zmniejszała się liczba neu-
trofili w krwi (Kolman et al. 1998).

Wnioski. U hybryda stwierdzano niższą aktywność LZM
niż u czystego gatunku. Przy najniższej temperaturze zarówno
u czystego gatunku jak i u hybryda stwierdzano najniższe ak-
tywności LZM.

System antyoksydacyjny krwi chorych z cukrzycą typu 2

Katarzyna Komosinska-Vassev', Krystyna Olczyk', Katarzyna Winsz',
Renata Korbut2, Grzegorz Wisowski'

1 Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej,
Śląska Akademia Medyczna, Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu

2 Laboratorium Analiz Lekarskich Szpitala Rejonowego w Kłobucku
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Stres oksydacyjny - leżący u podłoża wielu chorób, bądź towarzy-
szący ich przebiegowi - jest wyrazem zwiększonej generacji reaktyw-
nych form tlenu (RFT) i/lub niedostatecznej aktywności obrony anty-
oksydacyjnej ustroju. Na tę ostatnią składają się zarówno białka en-
zymatyczne i nieenzymatyczne, jak i szereg innych - o zróżnicowanej
naturze chemicznej - substancji. Za przedmiot niniejszej pracy przyję-
to ocenę aktywności czterech enzymów układu anty oksydacyjnego
(dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CT), peroksydazy gluta-
tionowej (GPx) - w erytrocytach oraz - reduktazy glutationowej (GR)
- w surowicy krwi), a ponadto - ocenę całkowitego stężenia przeciw-
utleniaczy krwi (TAS).

Materiał do badań uzyskano od 40 chorych z cukrzycą typu 2 oraz
40 osób zdrowych. U chorych, przed rozpoczęciem badań, obejmują-
cych ocenę aktywności enzymów układu anty oksydacyjnego, jak i cał-
kowitego stężenia przeciwutleniaczy krwi, rutynowo oznaczono: stę-
żenie glukozy w osoczu, stężenie cholesterolu całkowitego, choleste-
rolu HDL, triacylogliceroli, mocznika i kreatyniny - w surowicy krwi
oraz - stężenie glukozy, białka i ciał ketonowych - w moczu. Ponadto,
w hemolizacie krwinkowym oznaczono stężenie glikowanej hemoglo-
biny, jako parametru retrospektywnie odzwierciedlającego stopień wy-
równania cukrzycy. W oparciu o wyniki wymienionych badań, jak
i kryteria wyrównania cukrzycy sformułowane przez Europejskie To-
warzystwo Badań Cukrzycy, chorych podzielono na dwie grupy
- z wyrównaną i niewyrównaną metabolicznie cukrzycą. Na podsta-
wie obecności powikłań naczyniowych, o charakterze mikro- i/lub
makroangiopatii, w obrębie chorych z cukrzycą wyrównaną i niewy-
równaną, wyróżniono kolejne dwie podgrupy osób, w związku z obec-
nością bądź też niewystępowaniem wspomnianych powikłań. Rozpoz-

nanie mikroangiopatii oparto na wynikach oftalmoskopowego badania
dna oka (retinopatia cukrzycowa), oraz - na podstawie wyników ba-
dań laboratoryjnych, obejmujących oznaczenie stężenia mocznika
i kreatyniny w surowicy krwi, jak i - na podstawie obecności mikroal-
buminurii lub proteinurii (nefropatia cukrzycowa). Wyrazem makro-
angiopatii była rozpoznana choroba niedokrwienna serca, przebyty
zawał mięśnia sercowego, oraz - niedokrwienie kończyn dolnych,
stwierdzone u badanych pacjentów.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż we krwi
chorych z cukrzycą typu 2 dochodzi do wzrostu aktywności SOD, lecz
obniżenia aktywności CT, GPx i GR. Zmiany aktywności enzymów
wewnątrzkomórkowego układu antyoksydacyjnego - SOD i CT - na-
silały się w przebiegu cukrzycy niewyrównanej, zaś wszystkich trzech
enzymów - wraz z obecnością powikłań naczyniowych. Zmiany ak-
tywności GR nie wykazywały korelacji ani ze stopniem glikemii, ani
z obecnością powikłań naczyniowych. Ocena całkowitego stężenia
przeciwutleniaczy we krwi chorych z cukrzycą typu 2 wykazała spa-
dek poziomu tych związków, szczególnie wyraźny w przebiegu cuk-
rzycy niewyrównanej i nasilający się przy współistniejących powik-
łaniach naczyniowych. Przedstawione wyniki wskazują - iż w prze-
biegu cukrzycy typu 2 - dochodzi do modyfikacji wewnątrz- i ze-
wnątrzkomórkowego układu antyoksydacyjnego, sprowadzającej się
w zdecydowanej większości do obniżenia jego aktywności, a stano-
wiącej tym samym o niedostatecznej ochronie ustroju przed RFT
w omawianej jednostce chorobowej. Zmiany aktywności systemu an-
tyoksydacyjnego korespondują ponadto - w przypadku większości ba-
danych wskaźników - zarówno ze stopniem metabolicznego wyrów-
nania cukrzycy jak i obecnością późnych powikłań cukrzycy.
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1-25 Wpływ orki melioracyjnej na aktywność katalazy i arylosulfatazy
w glebie na użytkach zielonych

Jan Koper, Anna Piotrowska

Zakład Biochemii, Wydział Rolniczy ATR Bydgoszcz

W praktyce rolniczej coraz częściej stosuje się orki głębokie, które
mają szczególne korzystne oddziaływanie na glebach z natury cięż-
kich. Gleby takie cechują się zwykle wysokim zagęszczeniem mate-
riału w warstwie podornej, powodującym niekorzystne właściwości
fizyko-chemiczne, a w szczególności wodno-powietrzne, Takie wa-
runki powodują słabą aktywność biologiczną i enzymatyczną głęb-
szych warstw gleby. Orka głęboka zmniejszająca zagęszczenie i zwię-
złość głębszych warstw gleby poprawia warunki wodno-powietrzne,
co zmniejsza dysproporcje między ich aktywnością, a aktywnością
warstw wierzchnich.

Celem badań było określenie wpływu orki melioracyjnej, zastoso-
wanej w glebie pod trwałym użytkiem zielonym , na aktywność kata-
lazy i arylosulfatazy glebowej.

Próbki gleby do badań pobrano z obiektu doświadczalnego IMUZ,
Oddział w Bydgoszczy - Rojewice k/ Inowrocławia, założonego na
glebie należącej do rzędu gleb pobagiennych oraz typu gleb murszo-
wych. Gleby do analizy zostały pobrane w sierpniu i w październiku,
z dwóch głębokości profilu glebowego: 5-25 cm i 30-50 cm. Doś-
wiadczenie obejmowało następujące zabiegi: orka normalna na 25 cm,
orka melioracyjna z pogłębiaczem do głębokości 70 cm oraz uprawa
bez orki. Oznaczono: aktywność katalazy manganometrycznie wg
Johnson'a i Temple'a, aktywność arylosulfatazy spektrofotometrycz-
nie wg Tabatabai i Bremnera oraz niektóre właściwości fizykochemi-
czne gleby: skład mechaniczny, pH w H2O i KC1, oraz zawartość Co r g

i No g, wykorzystując powszechnie stosowane metody.
W wierzchnich warstwach badanej gleby występował piasek glinia-

sty mocny, a warstwa głębsza wykazywała skład gliny lekkiej piasz-
czystej. Badana gleba posiadała odczyn alkaliczny z uwagi na dużą
zawartość węglanów. Kwasowość czynna wynosiła średnio 8,0, pod-

czas gdy pH w KG średnio 7,0. Zawartość Cms w warstwie 5-25 cm
wynosiła od 4,9 do 6,9%, natomiast w warstwie głębszej (30-50 cm)
zawartość ta była niższa i wynosiła 3,0-4,4%. Zawartość azot ogółem
kształtowała się na poziomie 0,4% w warstwie wierzchniej, natomiast
na głębokości 30-50 cm stwierdzono około 50% niższe ilości tego
pierwiastka.

Nie stwierdzono istotnego zróżnicowania aktywności katalazy
w próbkach gleby, w których zastosowano orkę do głębokości 25 cm
i 70 cm. Kształtowała się ona w przedziale 58-62 nM H2O2-100g''-h''
(średnio dla terminów i głębokości). Wyższa była ona natomiast
w glebie uprawianej bez orki: 76 nM H2O2-100g"1-h"1. Orka meliora-
cyjna miała natomiast istotny wpływ na aktywność arylosulfatazy gle-
bowej. W próbkach gleby, gdzie zastosowano orkę do 70 cm, jej
aktywność wynosiła 41 (M PNP-lOOg^-h"1, natomiast o 10% niższa
była w próbkach gleby po zastosowaniu orki na 25 cm, a najniższa
aktywność: 28 \sM PNP-100g''-h'' stwierdzono w glebie kontrolnej.

Aktywność obu enzymów istotnie zmieniała się w zależności od
terminu pobierania prób glebowych. Katalaza najaktywniejsza była
w próbkach gleby pobranej w październiku: 64 nM H2O2 -lOOg^-h"1

natomiast nieco niższa dla próbek pobranych w sierpniu: 59 nM
H2O2'100g"'-h''. Aktywność arylosulfatazy była wyższa natomiast
w próbkach gleby pobranej w I terminie, średnio o 15% w stosunku do
jej aktywności w próbkach gleby pobranej w październiku. Aktywność
katalazy i arylosulafatazy zależała także istotnie od głębokości po-
brania prób glebowych i dla obu badanych enzymów była zawsze
wyższa w warstwie 5-25 cm. Z przeprowadzonej analizy korelacji
badanych parametrów uzyskano wysokie współczynniki korelacji dla
aktywności katalazy i zawartości Co r g (r=67) oraz No g (r=0,55) oraz dla
aktywności arylosulfatazy i zawartości Cms (r=0,79).

1-26 Zmiany aktywności arylosulfatazy i rodanazy glebowej
na tle okresu wegetacyjnego pszenicy ozimej

Jan Koper, Anetta Siwik

Zakład Biochemii, Wydział Rolniczy ATR Bydgoszcz

Przebieg procesów enzymatycznych w glebie zmienia się w zależ-
ności od właściwości fizyko-chemicznych oraz od głębokości profilu
glebowego. Zmiany aktywności enzymów glebowych są także kształ-
towane przez skład gatunkowy szaty roślinnej i okres wegetacji roślin.
Według wielu autorów najwyższa aktywność enzymatyczna gleby wy-
stępuje latem oraz na początku jesieni. Wyniki prac wskazują, że
enzymy są mniej aktywne latem, a aktywność ich wzrasta wiosną
i jesienią. Wielkości zmian aktywności enzymów w zależności od
okresu wegetacyjnego związane są także z różnorodnością przemian,
które one katalizują przy zmieniającym się okresowym nagromadze-
niu w glebie substratów odpowiednich reakcji.

Celem pracy było określenie aktywności enzymatycznej arylosul-
fatazy i rodanazy glebowej w okresie wegetacyjnym pszenicy ozimej
uprawianej w monokulturze w zależności od głębokości i terminu
pobrania prób glebowych.

Materiał do badań pochodził z doświadczenia polowego prowadzone-
go przez Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin ATR na terenie RZD
w Mochełku k/Bydgoszczy. Doświadczenie prowadzone jest dla nastę-
pujących roślin uprawianych w monokulturze: burak cukrowy, pelusz-
ka, jęczmień jary, żyto, rzepak ozimy, pszenica ozima; na glebie należą-
cej do typu pseudobielicowego należąca do piasku gliniastego lekkiego.
Próbki glebowe do analizy pobierane były z poletek, na których upra-
wiano pszenicę ozimą w monokulturze z trzech głębokości: 0-20,
30-50 i 60-80 cm w następujących terminach: maj, czerwiec, sierpień,
wrzesień, październik. Aktywności enzymatyczne oznaczono spektro-
fotometrycznie dla arylosulfatazy wg M.A. Tabatabai i J.M. Bremnera,
natomiast dla rodanazy wg M.A. Tabatabai i B.B. Singh. Właściwości
fizykochemiczne gleby: skład granulometryczny, pH w H2O i KC1 oraz

zawartość Corg. określono wykorzystując powszechnie stosowane metody.
Wartość pH w KC1 wynosiła średnio 5,8 a pH w H2O 6,5. Zawar-

tość Co r s. w próbach z poziomu 0-20 cm wynosiła średnio 0,47% dla
wszystkich terminów. Natomiast próbki pobrane z warstw głębszych
zawierały 0,34% Co r g.

Aktywność obu badanych enzymów zmieniła się istotnie w zależno-
ści od terminu pobrania prób glebowych. Najwyższą ich aktywność
stwierdzono w maju. Aktywność arylosulfatazy glebowej w tym ter-
minie poboru prób wynosiła od 7,5 nM PNP-lOOg'-h"1 na głębokości
0-20 cm do 4,5 nM PNP-lOOg-'-h"1 na głębokości 60-80 cm. W prób-
kach z czerwca nastąpił spadek jej aktywności do ok. 3-4 nM
PNP-100g"'-h"\ a w sierpniu aktywność była najwyższa i wynosiła
2,5-3,5 nM PNP-100g"'-h"' (średnio dla próbek z wszystkich głęboko-
ści). Natomiast we wrześniu zaobserwowano okresowy wzrost jej ak-
tywności, a w ostatnim terminie ponowny spadek do poziomu obser-
wowanego w sierpniu. Aktywność rodanazy w maju kształtowała się
w granicach 10-11,5 U.M SCN^-lOOg'1^-'. W czerwcu nastąpił 50%
spadek jej aktywności, a w sierpniu aktywność ta obniżyła się nawet
do poziomu 2-3,5 |i.M SCN'-lOOg'-h"1. W dwóch ostatnich terminach
pobrania materiału glebowego obserwowano wzrost aktywności roda-
nazy do 5-9,5 |i.M SCN"-100g"'-h"'. Stosunkowo niska aktywność
omawianych enzymów, w porównaniu do wyników uzyskanych na tej
glebie w poprzednich latach, może być wywołana niskimi opadami
oraz wysoką temperaturą powietrza glebowego panująca wiosną i la-
tem w roku pobierania prób glebowych.

Analiza korelacji badanych parametrów wykazała istotne zależności
pomiędzy aktywnością arylosulfatazy a zawartością Co r g. (r=0,68) i ak-
tywnością rodanazy a COfg. (r=0,59).
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Hem jako sensor obecności tlenu?
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Istnieje wiele dowodów na udział hemu w regulacji eks-
presji genów zależnych od dostępności tlenu. Dotyczy to zaró-
wno białek hipoksji [1], jak i białek produkowanych jedynie
w obecności tlenu [2,3]- Jednakże mechanizm działania hemu
jako sensora obecności tlenu nie jest znany. Powszechnie
przyjęty postulat opiera się na założeniu, że tlen jest u euka-
riontów jedynym akceptorem elektronów w procesie utlenia-
nia koproporfirynogenu III [4] i protoporfirynogenu IX [5]
przez ich oksydazy. W sytuacji gdy obecność tlenu warunkuje
syntezę hemu, pojawienie się go wydaje się stanowić dowód
na obecność tlenu. Dlatego też uważa się, że hem jest ideal-
nym sensorem obecności tlenu [1].

Nasze wyniki wskazują jednak, że synteza hemu może prze-
biegać w warunkach ściśle beztlenowych. Dowodem tego jest
indukcja syntezy aktywnej katalazy T w drożdżach Saccharo-
myces cerevisiae w warunkach beztlenowych po stresie ter-
micznym i osmotycznym. Poziom aktywności tego enzymu
odpowiada obserwowanemu w komórkach poddanych streso-
wi w obecności tlenu. W tej pracy wykazujemy, że grupa
hemowa katalazy T jest syntetyzowana de novo w warunkach
ściśle beztlenowych. Świadczy o tym wynik doświadczenia
z użyciem mutanta hem 1, niezdolnego do syntezy kwasu
8-aminiIewulinowego. Stwierdzono, że mutant heml po poda-
niu do hodowli w anaerobiozie prekursora hemu tuż przed

stresem, jest zdolny do syntezy aktywnej katalazy T w tych
warunkach.

Zdolność do syntezy hemu pod nieobecność tlenu wskazuje
na konieczność przeprowadzenia weryfikacji utartych poglą-
dów na temat mechanizmu regulacji syntezy hemu, monitoru-
jących obecność tlenu w środowisku. Nasz wynik nie podważa
poglądów na temat regulacyjnej roli hemu lecz jedynie wska-
zuje, że rola hemu jako sensora obecności tlenu może polegać
raczej na zmianach potencjału redox lub stanu spinowego he-
mu wchodzącego w skład białek regulatorowych [6], niż samej
obecności hemu jako czynnika regulacyjnego.

Literatura:
[1] Zitomer R.S, Lowry CV. (1992) Microbiol. Rev. 56, 1-11.
[2] Zhang L., Hach A., Wang C. (1998) Mol. Celi. Biol. 18,

3819-3828.
[3] Pinkham J., Keng T. (1994) in Metal Ions in Fungi (Win-

kelmann G., Winge D.R., eds) p.p 455-501, Marcer Dek-
ker Inc., New York.

[4] Porra R.J., Falk J.E. (1964) Biochem. J. 90, 69-75.
[5] Sano S., Granick S. (1961) J. Biol. Chem. 236,

1173-1180.
[6] Rouault T.A., Klausner R.D. (1996) Trends Biochem. Sci.

21, 174-177.

Efekty mutacji związane z brakiem aktywności dysmutazy ponadtlenkowej
a lokalizacja enzymu w komórce drożdży Saccharomyces cerevisiae
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Drożdże Saccharomyces cerevisiae są modelowym organizmem
w badaniach nad toksycznym działaniem produktów redukcji tlenu
cząsteczkowego. Wykształcony przez nie system ochrony przed wol-
nymi rodnikami zorganizowany jest na dwu poziomach. Pierwszy
z nich tworzą niskocząsteczkowe związki o charakterze antyoksydan-
tów i skompleksowane jony metali grup przejściowych. Drugi poziom
obrony to enzymy antyoksydacyjne: dysmutazy ponadtlenkowe, kata-
lazy i peroksydaza glutationowa. Drożdże posiadają dwa typy dys-
mutaz ponadtlenkowych, zlokalizowaną w cytoplaźmie CuZnSOD
i mitochondrialną MnSOD. Produkt dysmutacji rodników ponadtlen-
kowych katalizowanych przez dysmutazę ponadtlenkową, którym jest
H2O2, jest substratem dla enzymów usuwających nadtlenek wodoru,
takich jak katalazy i peroksydazy. Komórki drożdży mają dwa typy
katalaz: zlokalizowaną w cytoplaźmie katalazę T i występującą w pe-
roksysomach katalazę A. Aktywność peroksydazy glutationowej
u drożdży Saccharomyces cerevisiae jest około 1000x mniejsza od
poziomu aktywności w szczurzych hepatocytach.

Mutanty drożdży nie wykazujące aktywności katalazy i dysmutazy
są interesującym obiektem do badań nad fizjologiczną rolą i znacze-
niem kompartmentacji tych enzymów w komórce. Wcześniejsze bada-
nia prowadzone na mutantach o zmienionym poziomie aktywności
katalaz wykazały, że wrażliwość komórek drożdży na egzogenny nad-

tlenek wodoru nie zależy od rodzaju enzymu i jego lokalizacji, a jedy-
nie od aktywności katalazowej komórki. Nadtlenek wodoru może
swobodnie dyfundować i pokonywać barierę jaką są błony organelli
komórkowych, tak więc mutacje prowadzące do braku aktywności
jednej z katalaz nie powodują wyraźnie negatywnych skutków w prze-
ciwieństwie do mutacji sod.

Wyniki prezentowanych badań wskazują, że rola dysmutaz ponad-
tlenkowych w usuwaniu toksycznych produktów redukcji tlenu ogra-
nicza się jedynie do kompartmentów w których te enzymy funkcjonu-
ją. Porównano przeżywalność mutantów sod po 24 h inkubacji
w 100% tlenie i stwierdzono, że mutant pozbawiony dysmutazy mito-
chondrialnej przeżywa w 74%, podczas gdy mutant pozbawiony dys-
mutazy cytosolowej nie przeżywa w tych warunkach.

Badania kondycji układu mitochondrialnego w starzejącej się popu-
lacji komórek drożdży wykazały, że mutanty sodl pobierają tlen na
poziomie szczepu dzikiego i mają wykształcone widma cytochromo-
we. W mutancie sod 2 obserwujemy niski poziom pobierania tlenu
przez komórki i płaskie widma cytochromowe, chociaż w warunkach
adaptacji oddechowej po anaerobiozie w mutancie sod 2 na widmie
cytochromowym obserwuje się wyraźne piki. Supresję braku aktywno-
ści dysmutazy ponadtlenkowej, także w warunkach hiperoksji, zaob-
serwowano jedynie w przypadku mutantów sod 1.
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1-29 Model regulacji aktywności mięśniowej kinazy pirogronianowej
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Obecnie zostało wyjaśnione zagadnienie regulacji biosyntezy oraz
budowy izoenzymów kinazy pirogronianowej. Znany jest także wpływ
fosforanu oraz dużych stężeń substratów i produktów na kinetykę re-
akcji izoenzymu Ml kinazy pirogronianowej, który nie ma domeny
wiążącej efektory allosteryczne. W niniejszej pracy zaproponowano
inny niż allosteryczny model regulacyjnego wpływu fosforanu i est-
rów fosforanowych.

Reakcję katalizowaną przez kinazę pirogronianową (PK) najczęś-
ciej śledzi się za pomocą reakcji utlenienia NADH przez powstający
pirogronian z zastosowaniem pomocniczego enzymu dehydrogenazy
mleczanowej (LDH). Reakcja katalizowana przez LDH wykazuje efe-
kty początkowe. Jeżeli postęp reakcji mierzy się jako ubytek stężenia
NADH, czyli rejestruje się spadek absorbancji przy 340 nm, wówczas
często można zaobserwować fazę opóźnienia lub także początkowy
niewielki wzrost absorbancji i następnie jej powolny, zależny od ak-
tywności wiodącego enzymu, spadek. Zjawisko to zostało wyjaśnione
jako następstwo kilku katalizowanych przez dehydrogenazę mleczano-
wą reakcji, których przebieg ma charakter oscylacyjny. W zwykle
stosowanych do badania kinetyki reakcji warunkach mogą występo-
wać jedynie oscylacje gasnące. Te początkowe oscylacje pomocniczej
reakcji zakłócają cały rejestrowany przebieg sprzężonych reakcji
i szczególnie silnie wpływają na kształt krzywej postępu reakcji w jej
początkowym przebiegu.

Przebieg reakcji sprzężonych (PK i LDH) opisano minimalnym
układem dwóch równań kinetycznych reakcji i równaniem bilansu.
Celem uwzględnienia równowagowego charakteru obu reakcji przyję-
to warunek początkowy stężenia produktu większy od zera. Założony
prosty układ równań umożliwiał skorygowanie zakłóconego począt-

kowymi oscylacjami przebiegu i przybliżenie doświadczalnie rejest-
rowanej krzywej postępu reakcji do klasycznego równania Michaelis
Menten. Po przedstawieniu w postaci wykresu Lineweavera Burka
otrzymano liniową zależność obliczonej szybkości zmian stężenia fos-
foenolopirogronianu dla całego zakresu reakcji.

Zbadano przebieg reakcji w mieszanych buforach imidazolowym
z fosforanowym. Zależność pozornej stałej Michaelisa względem PEP
i pozornej szybkości maksymalnej od stężenia fosforanu w zakresie
stężeń fosforanu powyżej 16 raM jest zgodna z równaniem reakcji
pingpong. W zakresie małych stężeń fosforanu proste podwójnych
odwrotności przyjmują przebieg przypominający mechanizm sekwen-
cyjny uporządkowany. Natomiast wykresy odwrotności szybkości ma-
ksymalnej i odwrotności stałej Michaelisa od odwrotności stężenia
fosforanu odbiegają od linii prostej.

Zjawisko stymulującego wpływu fosforanu oraz zależnie od warun-
ków początkowych reakcji stymulującego lub hamującego wpływu
substratów i produktów reakcji na kinazę pirogronianową wyjaśniono
tworzeniem przez te związki kompleksów z kompleksem enzymstan
przejściowy substratu(ów). W takim kompleksie fosforan jako katali-
zator kwasowy przyspiesza przejście stanu przejściowego w jeden ze
stanów stabilnych. W przypadku braku fosforanu w mieszaninie reak-
cyjnej rolę katalizatora kwasowego pełnią estry fosforanowe. Taka
interpretacja jest zbieżna z wcześniejszymi obserwacjami powstawa-
nia przejściowo pirofosforanu oraz zbieżna z obserwowanym przez
nas autokatalitycznym przebiegiem nieenzymatycznej hydrolizy PEP.
W ogólnym zarysie mechanizm reakcji jest podobny do powszechnie
znanego mechanizmu migracji grupy fosforanowej pomiędzy węglami
2' 3' rybonukleotydów.

1-30 Wapniozależne zmiany konformacji białek rodziny NCS

Ewa Kurowska, Katarzyna Karwacka-Krupińska, Marcin Kobiałka, Wojciech A. Gorczyca

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Zidentyfikowane ostatnio w siatkówce kręgowców białka
GCAP1, GCAP2 oraz rekoweryna biorą udział w procesie za-
miany sygnału świetlnego na impuls nerwowy w komórkach
fotoreceptorowych i należą do rodziny tzw. neuronowych sen-
sorów wapnia (NCS, neuronal calcium sensors). Białka rodzi-
ny NCS zawierają 4 motywy EF-hand (tylko 2-3 z nich wiążą
jony wapniowe), są acylowane (głównie przez kwas mirysty-
nowy) na N-końcowej glicynie i posiadają zbliżony ciężar czą-
steczkowy (ok. 23,5 kDa). Uważa się, że związanie jonów
wapniowych prowadzi do zmian konformacyjnych białek NCS

oraz zmiany ich hydrofobowości w wyniku eksponowania mo-
dyfikującego N-koniec kwasu tłuszczowego (tzw. przełącznik
wapniowo-mirystynowy w rekowerynie). Rezultatem są zmia-
ny aktywności enzymów efektorowych a według niektórych
autorów także translokacja tych białek z cytozolu do błon.
Białka GCAP (Guanylyl Cyclase Activating Proteins) aktywu-
ją błonową cyklazę guanylanową w komórkach fotoreceptoro-
wych przy niskim stężeniu (50 nM) jonów wapnia i hamują
aktywność enzymu przy stężeniu jonów wapnia 500 nM. Re-
kowerynie przypisuje się rolę wapniozależnego regulatora ki-
nazy rodopsynowej. Wykazano, że GCAP1 i rekoweryna mają
związek z neurodegeneracyjnymi schorzeniami siatkówki.
Wszystkie trzy białka zawierają dwie konserwatywnie usytuo-

wane reszty tryptofanu: jedną w pobliżu nieaktywnego moty-
wu EF1 (pozycja 31 w rekowerynie, 21 w GCAP1, 27
w GCAP2), drugą w pobliżu aktywnego motywu EF3 (pozycja
104 w rekowerynie, 94 w GCAP1, 99 w GCAP2). Ponadto
zawierają one od 1 do 3 reszt tryptofanu, które zlokalizowane
są w każdym z badanych białek odmiennie. Zmiany konfor-
macji białka w wyniku związania jonów wapnia badaliśmy
zapisując widma fluorescencyjne każdego z wymienionych
białek przy różnych stężeniach Ca2 + w próbie. Ponadto porów-
naliśmy widma fluorescencyjne białek acylowanych, izolowa-
nych z siatkówek z ich rekombinacyjnymi niemodyfikowany-
mi odpowiednikami uzyskanymi w bakteriach. Emisyjne wid-
ma fluorescencji obydwu białek GCAP wykazują charakterys-
tyczne obniżenie intensywności fluorescencji odpowiadające
wzrostowi stężenia Ca2+. Nie obserwowaliśmy przesunięcia
A.max emisji. Widmo emisyjne rekoweryny wykazuje zarówno
obniżenie intensywności jak i przesunięcie ^ n l a x w kierunku
czerwieni. Uzyskane wyniki sugerują, że rekoweryna i białka
GCAP, chociaż zbliżone strukturalnie, w wyniku wiązania wa-
pnia zmieniają swą konformację w różnym stopniu. Sądzimy,
że ma to znaczenie zarówno przy oddziaływaniach tych białek
z efektorowymi enzymami, jak i oddziaływaniach z błonami
komórkowymi.
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Regulacja aktywności syntazy glukozamino-6-fosforanu w komórkach Candida albicans
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Candida albicans jest oportunistycznie patogennym drobno-
ustrojem grzybowym, znanym jako przyczyna grzybic powie-
rzchniowych u ludzi i zwierząt, ale mogącym także wywoły-
wać ciężkie grzybice układowe, szczególnie u pacjentów
z osłabionym układem odpornościowym. Zdolność do prze-
kształcania się z saprofitycznych form drożdżoidalnych (Y) do
uznawanych za inwazyjne form mycelialnych (M) jest uważa-
na za jeden z czynników patogenności C. albicans. Podczas
przekształcenia Y—>M dochodzi do ponad pięciokrotnego
wzrostu zawartości chityny w ścianie komórkowej tego grzy-
ba. Uczestnicząc w badaniach zmierzających do poznania mo-
lekularnego mechanizmu morfogenezy C. albicans, zwróciliś-
my uwagę na enzym katalizujący pierwszy wyjątkowy etap
w cytoplazmatycznym szlaku biosyntezy UDP-GlcNAc - nuk-
leotydowego prekursora chityny. Enzymem tym jest amidot-
ransferaza L-glutamina: D-fruktozo-6-fosforan (izomeryzująca
heksozę), zwana zwyczajowo syntazą glukozamino-6-fosfora-
nu (GlcN-6-P). W ramach naszych prac opracowaliśmy uprze-
dnio metodę izolacji czystego białka i dokonaliśmy wstępnej
charakterystyki jego właściwości. Obecnie przedstawiamy wy-
niki dalszych badań, których celem było poznanie mechaniz-
mu regulacji aktywności syntazy GlcN-6-P.

Stwierdziliśmy, że syntaza GlcN-6-P, obecna w surowym
ekstrakcie otrzymanym z komórek Y C. albicans jest silnie
hamowana przez UDP-GlcNAc (IC50 = 0,67 mM). Podczas
oczyszczania enzym traci w sporym stopniu wrażliwość na
inhibitor. Aktywność czystego białka jest hamowana zaledwie

w 32% przez UDPGlcNAc, 5 mM. Z drugiej strony, podobnie
niską wrażliwość na inhibitor wykazuje syntaza GlcN-6-P
znajdująca się w surowym ekstrakcie otrzymanym z form
M C. albicans. Oczyszczony enzym odzyskuje natomiast po-
datność na UDP-GlcNAc w obecności innego ligandu - gluko-
zo-6-fosforanu (Glc-6-P). Wiązanie UDP-GlcNAc z oczysz-
czoną syntazą GlcN-6-P w obecności Glc-6-P jest ujemnie
kooperatywne (nH = 0,54), podczas gdy w nieobecności Glc-6-
P nie obserwuje się efektu kooperatywnego.

Oczyszczona syntaza GlcN-6-P jest substratem dla kinazy
białkowej zależnej od cAMP. Fosfory lacj a enzymu w wyniku
działania kinazy prowadzi do znacznego zwiększenia aktyw-
ności syntazy GlcN-6-P, przy czym wzrost ten jest skorelowa-
ny ze stopniem ufosforylowania białka. Maksymalny poziom
aktywności zanotowano dla syntazy GlcN-6-P zawierającej
1,21 moli P/mol enzymu. Działanie kinazy białkowej nie
wpływa w istotny sposób na podatność syntazy GlcN-6-P na
inhibicję powodowaną przez UDP-GlcNAc.

Badając w warunkach in situ zmiany we właściwościach
syntazy GlcN-6-P znajdującej się w komórkach C. albicans,
stwierdziliśmy, że podczas przekształcenia morfologicznego
Y —> M, indukowanego niskim poziomem glukozy w pożyw-
ce hodowlanej, znacząco wzrasta aktywność enzymu, a ma-
leje podatność na UDP-GlcNAc. Na podstawie uzyskanych
wyników zaproponowaliśmy prawdopodobny mechanizm re-
gulacji aktywności syntazy GlcN-6-P podczas przekształce-
nia Y->M.

Udział transferaz glutationowych w biotransformacji
leków przeciwdepresyjnych w mózgu człowieka

Magdalena Kuźma, Jacek Sawicki, Anna Barańczyk-Kuźma

Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Warszawie
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Transferazy glutationowe (GST; EC 2.5.1.18) są grupą bia-
łek odpowiedzialnych za biotransformację wielu związków
chemicznych. Unieczynniają one związki o charakterze elekt-
rofilowym poprzez wiązanie ich ze zredukowanym glutatio-
nem, a także wiążą i transportują wewnątrz komórki związki
o charakterze hydrofobowym. Ponieważ wśród substratów
i/lub efektorów transferaz glutationowych mogą znajdować się
leki, możliwe jest że enzymy te obniżają ich skuteczność tera-
peutyczną, a także poprzez zwiększanie hydrofilowości ułat-
wiają usuwanie z organizmu.

We wcześniejszych badaniach wykazaliśmy obecność trans-
ferazy glutationowej w różnych części mózgu świni i jej udział

w wiązaniu wybranych leków działających na OUN. Celem
obecnej pracy było wyizolowanie transferaz glutationowych
z mózguczłowieka i określenie ich roli w biotransformacji le-
ków stosowanych w terapii depresji.

Badania prowdziliśmy na enzymach izolowanych z cyto-
zolu kory płata ciemieniowego. Określiliśmy wpływ leków
o różnym mechanizmie działania przeciwdepresyjnego na ak-
tywność dwóch najaktywniejszych form GST, a w przypadku
leków hamujących, typ inhibicji. Wśród badanych leków były
inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i/lub serotoni-
ny, inhibitory receptorów serotoniny i histaminy, inhibitory
monoaminooksydaz (MAO A i MAO B) oraz sole litu.
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1-33 Metabolizm ektopuryn w naczyniach krwionośnych człowieka
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W świetle naczyń nukleotydy pojawiają się wskutek egzocytozy
i/lub uszkodzenia komórek przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne
(mechaniczne uszkodzenie komórek lub nadmierny wzrost ciśnienia
w układzie). Głównym źródłem adenozyny (ADO) w świetle naczynia
są procesy degradacji ATP i ADP. Badania wykazały obecność we
krwi człowieka następujących nukleotydów ATP, ADP, AMP, ADO
i inozyny (INO). ATP, ADP i ADO pełnią funkcję przenośników
informacji. Precyzyjna regulacja stężenia tych związków poza komór-
ką jest wynikiem działania szeregu ektoenzymów zakotwiczonych
w błonach plazmatycznych komórek układu krwionośnego. Aktyw-
ność enzymów endotelium oznaczano na fragmentach posekcyjnych
i pooperacyjnych naczyń krwionośnych. Doświadczenia prowadzono
w warunkach w których po 1 godzinie inkubacji uszkodzonych zostało
nie więcej niż 3% komórek z analizowanej powierzchni aorty brzusz-
nej. Uzyskane produkty hydrolizy ATP, ADP, AMP i ADO wskazują,
że z endotelium aorty brzusznej człowieka związane są następujące
ektoenzymy: ATPaza, apiraza, 5'-nukleotydaza i deaminaza adenozy-
ny. Z powierzchnią endotelium związana jest również kinaza adenyla-
nowa bowiem w obecności ADP w mieszaninie inkubacyjnej syntety-
zowany był ATP, a 40 U.M Ap5A, inhibitor miokinazy, całkowicie
hamował syntezę . Jest to pierwsza obserwacja wskazująca na obec-
ność miokinazy w świetle naczyń krwionośnych. W przeciwieństwie
do tego miokinaza nie występuje na powierzchni synaps mózgu. Po-
wyższe obserwacje wskazują, że ADP odgrywa bardzo ważna funkcję
w przemianach ektopuryn w naczyniach krwionośnych bowiem tkanka

wytworzyła aż dwa mechanizmy, których celem jest utrzymanie stęże-
nia tego związku poniżej granicy aktywacji hemostazy (1,5-2,0 | lM).
Regulacja ta odbywa się z udziałem: apirazy oraz miokinazy.

Takie ektoenzymy jak miokinaza, ADPaza i -5'-nukleotydaza oraz
difosfohydrolaza ATP posiadały tylko jedno optimum pH mieszczące
się w obszarze alkalicznym (8,0-9,0). Należy jednak zaznaczyć, że
optimum pH apirazy względem ADP i ATP różniło się i wynosiło
odpowiednio 8,0 i 9,0. Ten rezultat sugeruje obecność w naczyniach
kolejnego enzymu ekto-ADPazy. Ekto-ATPaza naczyń krwionośnych
posiadała dwa (6,0 i 8,5) optima pH. W przypadku deaminazy adeno-
zyny optimum pH zmieniało się w zależności od stanu fizjologicznego
użytych do badań fragmentów naczyń krwionośnych. W tkankach
osób zdrowych wynosiło ono 8,0 podczas gdy w tkankach z miaż-
dżycą 6,5 i 8,0. 5'-nukleotydaza związana z powierzchnią membran
endotelium naczyń krwionośnych człowieka w przeciwieństwie do
rozpuszczalnej formy wykazywała tylko nieznaczną wrażliwość na
2 mM ATP i ADP. Wynika z tego, że w naczyniach krwionośnych
o prawidłowym metabolizmie związki te nie modyfikują (hamują)
aktywności 5'-nukleotydazy. Na podstawie uzyskanych wyników mo-
żemy stwierdzić, że metabolizm puryn w naczyniach człowieka prze-
biega w następujący sposób:

=> ATPaza =* ADP U- => ADPaza? U

ATP *= miokinaza =* AMP=> 5'-nukleotydaza => ADO=> deaminaza=> INO

=* apiraza =>

1-34 Aktywność oksydazy polifenolowej i peroksydazy w tkankach mszycy

czeremchowo-zbożowej żerującej na pierwotnym i wtórnym żywicielu

Iwona Łukasik, Bogumił Leszczyński, Sylwia Szynkarczyk, Agnieszka Wójcicka, Anna Urbańska

Katedra Biochemii, Wyższa Szkoła Rolniczo Pedagogiczna w Siedlcach

Wśród wtórnych metabolitów roślinnych negatywnie od-
działujących na roślinożerne owady ważną rolę odgrywają
związki fenolowe, będące inhibitorami licznych enzymów. Do
szczególnie aktywnych inhibitorów należą o-dihydroksyfenole
oraz garbniki, tworzące wiązania wodorowe z białkami. Sze-
reg gatunków roślinożernych owadów posiada w swoich tkan-
kach oksydazę polifenolową (E.C. 1.10.3.1) i peroksydazę
(E.C. 1.11.1.7 ), które uczestniczą w metabolizmie roślinnych
fenoli. Oksydaza polifenolową katalizuje dwa typy reakcji
chemicznych: 1) hydroksylację monofenoli do o-dihydroksy-
fenoli; 2) utlenianie polifenoli do chinonów i barwników me-
laninowych. Peroksydaza katalizuje natomiast reakcje utlenia-
nia i polimeryzacji związków fenolowych w obecności nad-
tlenku wodoru.

W prezentowanej pracy badano aktywność oksydazy poli-
fenolowej i peroksydazy w tkankach różnych morf mszycy
czeremchowo-zbożowej Rhopalosiphum padi (L.) żerujących
na żywicielu pierwotnym - czeremcha. Badaniom poddano
założycielki rodu (fundatrix), bezskrzydłe samice (fundatrige-
niae) oraz uskrzydlone migrantki {migrants). Przeprowadzono
również eksperyment dotyczący wpływu zmiany roślinnego
żywiciela na aktywność badanych enzymów. W tym celu

uskrzydlone osobniki przeniesiono z pędów czeremchy (żywi-
ciel pierwotny) na 4-dniowe siewki pszenżyta jarego (żywiciel
wtórny). Po upływie 2, 4 i 24 godzin żerowania, porównano
aktywność badanych enzymów w tkankach mszyc występują-
cych na żywicielu pierwotnym i wtórnym.

Przeprowadzone badania wykazały wysoką aktywność ok-
sydazy polifenolowej i peroksydazy w tkankach badanych sta-
diów rozwojowych mszycy czeremchowo zbożowej. Najwyż-
szą aktywność badanych oksydoreduktaz stwierdzono w tkan-
kach form uskrzydlonych (migrantki), a najniższą u bezskrzy-
dłych założycielek rodu. Obserwowano wyraźny wzrost akty-
wności obu enzymów w tkankach mszycy czeremchowo-zbo-
żowej, w okresie bezpośrednio poprzedzającym zmianę roślin-
nych żywicieli (migracja). Po zasiedleniu wtórnego żywiciela
(pszenżyto jare), wystąpił powolny spadek aktywności zarów-
no oksydazy polifenolowej jak i peroksydazy w tkankach
R. padi.

Uzyskane wyniki sugerują, że zmiany w aktywności bada-
nych enzymów mogą stanowić ważny mechanizm adaptacyjny
mszycy czeremchowo-zbożowej do roślinnych związków fe-
nolowych, który jest uruchamiany szczególnie bezpośrednio
w okresie poprzedzającym zmianę roślinnych żywicieli.
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Acid phosphatase and hydrolysis of thiamine triphosphate in parsley leaves

Alexander Makarchikov, Irina Goulyai, Ivan Chernikevich

Institute of Biochemistry, Academy of Sciences of Belarus, Grodno
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Thiamine triphosphate (ThTP) is believed to be an activator of maxi
Cl" channel in nervous tissue [1]. In the brain the hydrolysis of ThTP
was found to proceed under the action of specific soluble ThTPase
(EC 3.6.1.28) which regulates the intracellular concentration of this
compound [2]. The wide occurrence of the enzyme in mammalian
tissues [3,4] may indicate the common function of ThTP in different
cell types. In a previous report [5] we showed the extract of parsley
leaves to contain a soluble ThTPase which was distinguished from the
enzyme of animal sources by having other pH optimum, molecular
mass, affinity for substrate and metal ion requirement. The aim of the
present work was to purify parsley leaf ThTPase and study the proper-
ties of the enzyme in more detail.

The purification procedure developed included four steps: extract
preparing, ammonium sulfate precipitation in the range of 40-75%
of saturation, Sephacryl S-200 and Servacel CM32 chromato-
graphy. Two peaks of ThTPase activity were revealed when the
high protein concentration ammonium sulfate precipitate was-
fractionated on a Sephacryl S-200 column, a main peak containing
about 74% of activity and a higher molecular mass shoulder co-
ming before. These two fractions subjected separately to a further
purification on a column of Servacel CM32, however, turned out
to have the same molecular mass, specificity and kinetic properties
indicating the presence of an only enzyme capable to form rever-
sibly a high molecular mass aggregates with the enzyme concen-
tration rising. Molecular mass of- non-aggregated enzyme was
106.4 kDa as estimated by gel filtration on a Toyopearl HW-60
column calibrated with protein size standards of 17.8, 67.5, 228 and
480 kDa.

Kinetic experiments showed that in the presence of Mg2+ ions the
rate of ThTP hydrolysis was not linear with respect to time or protein

concentration implicating the allosteric nature of the enzyme. ThTPase
had a broad substrate specificity in the order of preference:
PPt > p-nitrophenyl phosphate > phosphoenolpyruvate > 6-phosphoglu-
conic acid > ATP >NADP>glycerol 2-phosphate>ThTP> ADP>
AMP > fructose 1 -phosphate >pyridoxal 5-phosphate>ThDP> gluco-
se 6-phosphate > ThMP. It is of importance to note that p-nitrophenyl
phosphatase activity co-purified with ThTPase during all the steps of
purification indicating that the two activities were expressed by one
enzyme. pH optimum of the enzyme was found to be the same for
both p-nitrophenyl phosphate and ThTP lying between 4.0-4.5.
ThTPase obeyed Michaelis-Menten kinetics in the range of substrate
concentrations examined. The apparent KM values were calculated
from the Hanes plots to be 28 and 80 |lM for ThTP and p-nitrophenyl
phosphate, respectively. Nitrophenyl phosphatase activity of the en-
zyme was inhibited with various divalent cations, Cu2+ and Zn2+ being
the most potent inhibitors, Ni2+, Ca2+ and Co2+ affected ThTPase to
a less extent, whereas Mg2+ had no inhibitory effect.

Thus, the results presented in this work indicate that ThTPase of
parsley leaves is non-specific metal independent acid phosphatase.
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Trehalaza z brodawek korzeniowych lucerny i łubinu
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Bakterie brodawkowe (rizobia) mogą tworzyć układy sym-
biotyczne z roślinami rodziny Leguminosae (motylkowate).
W wyniku infekcji włośników korzeniowych przez te bakterie
powstają na korzeniach nowe organy- brodawki korzeniowe,
w których rizobia redukują azot atmosferyczny. Tworzenie
brodawki korzeniowej wymaga współdziałania między partne-
rami symbiozy i jest procesem niezwykle skomplikowanym.
Ostatnio coraz częściej zwraca się uwagę na występowanie
w brodawkach korzeniowych nieredukującego dicukru, treha-
lozy. Interesujące są dane wskazujące, że brodawki korzeniowe
roślin motylkowatych mogą zawierać również znaczne ilości
trehalazy (THA) (a-cc-glukohydrolazy [EC 3.2.1.28]. Występo-
wanie tego enzymu najczęściej opisywano w brodawkach soi.

Celem pracy było określenie aktywności trehalazy w bro-
dawkach korzeniowych lucerny oraz łubinu, które pod tym
względem nie są dobrze poznane.

Materiałem do badań były brodawki korzeniowe zebrane
z roślin rosnących w warunkach naturalnych po okresie ich
kwitnienia. Brodawki korzeniowe natychmiast po zebraniu za-
mrożono w -70"C i sporządzono ekstrakty bezkomórkowe.
Aktywność enzymu wyrażano w )xg wytworzonej glukozy
x mg"1 białka x min"1.

Wykazano, że brodawki korzeniowe łubinu wieloletniego
(Lupinus polyphylluś) zawierają wysoką aktywność trehalazy

w porównaniu z innymi niesymbiotycznymi organami tej roś-
liny jak np. liść, łodyga czy korzeń. W przypadku lucerny
siewnej (Medicago sativa) aktywność THA w brodawkach by-
ła niska względem aktywności enzymu z innych części tej
rośliny, jak również w porównaniu z aktywnością enzymu
z brodawek łubinu. Stwierdzono, że sole metali ciężkich w stę-
żeniu poniżej 1 mM (Hg 2 +> Cu 2 +> Fe3+) hamują aktywność
THA w ekstraktach z obydwu rodzajów brodawek. Jony Zn 2 +

w stężeniu 10 mM powodują 50% inhibicję enzymu z brodawek
łubinu podczas gdy w przypadku THA z brodawek lucerny
następuje w tych warunkach całkowite zahamowanie aktywno-
ści enzymatycznej. Natomiast inne jony dwuwartościowe jak
Mg2+ i Ca2+ praktycznie nie wywierają wpływu na aktywność
THA z brodawek korzeniowych obydwu roślin. Nukleotydy
ATP i AMP, znane inhibitory trehalaz grzybowych, hamują
aktywność tego enzymu w ekstraktach bezkomórkowych z oby-
dwu typu brodawek. Optimum temperatury trehalazy z broda-
wek wynosi 55°C a czas inkubacji w tych warunkach może być
przedłużony z 60 do 90 minut. Wstępne wydzielenie frakcji
symbiosomów z brodawek łubinu sugeruje, że aktywność THA
związana jest z frakcją tkanki roślinnej (85% aktywności) a zni-
koma część (około 10%) pochodzi z bakteroidów. Czy w broda-
wkach lucerny aktywność THA jest również pochodzenia roś-
linnego - wymaga to dalszych doświadczeń.
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1-37 Domena Cys2 kinazy białkowej C-y wiążąca estry forbolu posiada także zdolność

do oddziaływania z białkami komórkowymi w sposób zależny od Ca2+ oraz fosfolipidów

Andrzej Matecki, Tadeusz Pawełczyk

Zakład Medycyny Molekularnej, Akademii Medycznej w Gdańsku

Kinaza białkowa C-y (PKC-y) należy do grupy typowych (klasycz-
nych) izoenzymów PKC (a,p 1/(32, y). Izoenzymy te są stymulowane
przez diacylglicerol (DAG) oraz są zależne od Ca2+. Farmakologicz-
nym substytutem DAG używanym do badań in vivo nad PKC są estry
forbolu, które aktywują PKC poprzez wiązanie się do enzymu w tym
samym miejscu co DAG. Poza DAG, również szereg lipidów obdarzo-
nych ładunkiem ujemnym posiada zdolność do aktywacji PKC.
W grupie tej fosfatydyloseryna (PS) jest fizjologicznym kofaktorem
PKC. W części regulatorowej PKC-y znajdują się dwa regiony bogate
w cysteinę (Cysl i Cys2) w obrębie których dochodzi do oddziaływań
z DAG oraz innymi lipidami. Powinowactwo obu domen do DAG
i estrów forbolu jest porównywalne. Jednak bardziej szczegółowe ba-
dania strukturalne oraz funkcjonalne wykazały, że w warunkach in
vivo tylko domena Cysl wiąże z wysokim powinowactwem DAG
i estry forbolu oraz jest odpowiedzialna za aktywację kinazy. W świet-
le tych wyników uzasadnione i niejako naturalne staje się pytanie
o funkcjonalne znaczenie domeny Cys2. W związku z tym za cel
naszych badań postawiliśmy sobie, zbadanie zdolności domeny Cys2
do oddziaływania z innymi białkami komórkowymi. Badania ostatnich
lat dowiodły bowiem, że oddziaływania izoenzymów PKC z szere-
giem białek komórkowych odgrywają istotną rolę w kotwiczeniu PKC
w pobliżu miejsca działania enzymu, jak i w przenoszeniu enzymu
w komórce do miejsc działania. Co ciekawe, oddziaływania między
tymi białkami, a PKC zachodzą w obrębie domeny regulatorowej
kinazy.

Dla przeprowadzenia planowanych badań niezbędne było dyspono-
wanie dostateczną ilością czystego białka Cys2. W celu otrzymania

białka Cys2 fragment cDNA kodujący tą domenę został wklonowany
do bakteryjnego wektora ekspresyjnego pGEX-2TKG. Po ekspresji
w E. coli jako białko fuzyjne GST-Cys2 zostało ono oczyszczone do
homogenności. Oddziaływanie domeny Cys2 z białkami prowadzono
z użyciem złoża glutationowego z zasocjowanym białkiem GST-Cys2.
Do badań użyto ekstraktów białkowych poszczególnych frakcji komó-
rkowych. Jako alternatywną metodę stosowano „blot kanapkowy".
W metodzie tej białka komórkowe poddano elektroforezie na żelu
akrylamidowym (PAGE-SDS) i po elektrotransferze na błonę nylono-
wą, inkubowano z białkiem Cys2 w obecności odpowiednich kofak-
torów. Powstałe na błonie nylonowej kompleksy Cys2-białko utrwala-
no glutaraldehydem i po inkubacji z przeciwciałami dla Cys2 oraz
następującej po tym inkubacji z przeciwciałami drugorzędowymi,
miejsca powstałych kompleksów Cys2 uwidaczniano za pomocą od-
powiedniej reakcji barwnej. Obydwa typy doświadczeń pokazały, że
domena Cys2 PKC-y zdolna jest do wiązania niektórych białek komór-
kowych w sposób zależny od PS oraz w mniejszym stopniu od fosf-
atydyloinozytolu. Inne fosfolipidy nie stymulowały wiązania białek do
Cys2. Wiązanie domeny Cys2 z niektórymi białkami było potęgowane
przez Ca2+. Białkami, które wiązały się do domeny Cys2 były białka
cytoplazmatyczne. Nie wykazano natomiast żadnego wiązania dome-
ny Cys2 do białek ekstrahowanych z błon komórkowych.

Otrzymane wyniki wskazują, że domena Cys2 PKC-y posiada zdol-
ność do wiązania dwóch klas białek cytosolowych. Jedna z nich wiąże
się z domeną Cys2 w sposób zależny od PS, natomiast druga klasa
białek wiąże się z Cys2 w sposób zależny od Ca2+ i niezależny od
obecności fosfolipidu.

1-38 Wpływ czynników antyoksydacyjnych
na aktywność aromatazy w mikrosomach łożyska ludzkiego

Ryszard Milczarek, Jerzy Klimek, Leon Żelewski

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna, Gdańsk

Badania przeprowadzone na mikrosomach izolowanych
z dojrzałego łożyska ludzkiego wykazały, że wraz ze wzros-
tem NADPH-zależnej peroksydacji lipidów zachodzi bardzo
silne obniżenie syntezy estrogenów, którą mierzono uwalnia-
niem trytowanej wody w wyniku aromatyzacji [1(3-3H] andro-
stendionu. Sprawdzono wpływ czynników zapobiegających
NADPH-zależnej peroksydacji lipidów na aktywność aromata-
zy. Użyto dwóch różnych antyoksydantów: dysmutazę ponad-
tlenkową i oc-tokoferol. Dysmutaza ponadtlenkowa hamuje
NADPH zależną peroksydację lipidów usuwając jony ponad-

tlenkowe inicjujące ten proces. Natomiast a-tokoferol wy-
chwytując lipidowe rodniki nadtlenkowe hamuje proces pro-
pagacji peroksydacji lipidów. Zaobserwowano, że dysmutaza
ponadtlenkowa i a-tokoferol silnie obniżając NADPH-zależną
peroksydację lipidów przeciwdziałają hamowaniu aktywności
aromatazy.

Otrzymane wyniki potwierdzają nasze przypuszczenia, że
za hamowanie syntezy estrogenów odpowiedzialne są wolne
rodniki lipidowe powstające podczas NADPH-zależnej perok-
sydacji lipidów w mikrosomach łożyska ludzkiego.
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Wpływ pochodnych pirymidynowych na aktywność fosforylazy tymidynowej

w rakach sutka kobiet
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Fosforylaza tymidynowa (EC 2.4.2.4.), (PT), utożsamiana
ostatnio z piytkopochodnym czynnikiem wzrostowym komó-
rek śródbłonka (PD-ECGF), może brać udział w angiogenezie
guzów, prawdopodobnie poprzez swój mechanizm katalizy en-
zymatycznej uwalniając z tymidyny angiogenny 2'-deoksyry-
bozo-1-fosforan. Ponadto bierze ona udział w metabolizmie
niektórych leków przeciwnowotworowych takich jak 5-fluoro-
uracyl, 5-fluoro-2-deoxyurydyna, 5'deoksy-fluorourydyna, de-
cydując ostatecznie o ich aktywności cytostatycznej.

Zbadano wpływ około 50 związków na aktywność PT mie-
rzoną spektrofotometrycznie wg. Yoshimura i wsp. (1990)
w cytosolu raka sutka. Najsilniejszymi inhibitorami są pocho-
dne pirymidynowe: 5-bromouracyl, 5-nitrouracyl, a spośród

acyklonukleozydów - alliloksymetylotymina. Dla związków
najsilniej hamujących aktywność enzymu określony został
uprzednio (we frakcji częściowo oczyszczonego enzymu
z mięśniówek i mięśniaków macicy) typ hamowania i stałe
inhibitorowe. Pochodne deoksyurydynowe dodane do miesza-
niny inkubacyjnej podwyższają wynik uzyskanej aktywności
PT. Substratami dla PT w cytosolu są oprócz tymidyny
(2'dThd), 5'-deoksytymidyna (5'dThd), 3'-deoksytymidyna
(3'dThd ) i 3'-amino-3'-deoksytymidyna (3'amino-3'dThd).

Przedstawione wyniki mogą być istotne przy stosowaniu
inhibitorów nie tylko ze względu na hamowanie angiogenezy,
ale również ze względu na regulowanie aktywności PT uczest-
niczącej w metabolizmie cytostatyków.

Wykrywanie i oczyszczanie chloropastowej dehydrogenazy (NAD(P)H)

Marian Oczkowski', Sławomir Bartkowiak 2, Halina Augustyniak'
1 Zakład Biologii Molekularnej Roślin, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologu,

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
2 Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk, Poznań

1-40

Chloroplastowe genomy roślin wyższych zawierają 11 genów (ndh)
kodujących podjednostki chloroplastowej dehydrogenazy (kompleks
NDH) homologiczne z podjednostkami kompleksu I. Sugeruje się, że
chloroplastowa dehydrogenaza jest związana zarówno z występującym
w chloroplastach procesem chlororespiracji jak i z cyklicznym transpor-
tem elektronów wokół PSI. Polipeptydowe produkty 6 genów ndh wy-
kryto w błonach tylakoidowych. Kompleks NDH został częściowo
oczyszczony z tylakoidów grochu i jęczmienia. Stwierdzono, że wyka-
zuje on aktywność utleniania NADH, a w mniejszym stopniu NADPH.
Aktywność enzymatyczną kompleksu wiązano z obecnością poszczegó-
lnych podjednostek, które identyfikowano odpowiednich przeciwciał.

Celem naszych badań była próba oczyszczenia kompleksu dehyd-
rogenazy z łubinu oraz powiązania aktywności enzymatycznej z iden-
tyfikacją immunologiczną produktów genów ndhC, ndhJ i ndhK w łu-
binie żółtym. Produkty genów ndhJ i ndhK identyfikowano w kilku
okresach rozwoju i pod wpływem działania szoku cieplnego.

W celu uzyskania nadprodukcji białka podjednostek NdhK i NdhJ,
fragmenty zawierające większą część obu genów wklonowano do we-
ktora ekspresyjnego pRSET. Uzyskanymi konstruktami transformowa-
no szczep E. coli pBL21. Nadekspresję białek uzyskiwano za pomocą
indukcji IPTG. Produkty nadekspresji oczyszczano na żelu poliakryla-
midowym z SDS. Wyeluowanymi z żelu białkami immunizowano
króliki. Frakcję IgG z surowicy oczyszczano za pomocą wytrącania
siarczanu amonu i chromatografii na DEAB-celulozie. Surowicę oczy-
szczano również za pomocą chromatografii powinowactwa na CNBr-
Sepharozie ze związanym antygenem. Białka rozdzielano na 17% żelu
akrylamidowym z SDH według Laemmli. Identyfikację immunologi-
czną przeprowadzano po przeniesieniu białek na filtr PVDV wykorzy-

stując reakcję barwną, którą dawała peroksydaza chrzanowa. W celu
oczyszczania kompleksu dehydrogenazy chloroplasty izolowano
z użyciem wirowanioa w gradiencie sacharozy, natomiast tylakoidy
otrzymywano stosując liżę osmotyczną. Błony tylakoidowe solubilizo-
wano za pomocą deoksycholanu sodowego lub n-dodecylo-P-D-mal-
tozydu. Oczyszczanie enzymu przeprowadzono za pomocą natywnej
elektroforezy lub chromatografii jonowymiennej na DEAE-celulozie
i kolumnie Mono-Q FPLC. Oznaczano aktywność utleniania NADPH,
NADH oraz aktywność dehydrogenazy bursztynianowej.

W wyniku nadekspresji białek podjednostek NdhK i NdhJ uzyskano
wystarczającą ilość antygenu, zapewniającą otrzymanie przeciwciał.
Pomimo prób klonowania różnych fragmentów genu ndhC w wektorze
pRSET nie udało się uzyskać nadekspresji białka NdhC. Nie otrzyma-
no również nadekspresji tego białka przy użyciu wektora ekspresyj-
nego pMAL-c2. Reakcja immunologiczna przeciwciał anty-NdhK
i anty-NdhJ wykazywały właściwą specyficzność. Białka NdhK
i NdhJ wykrywano immunologicznie w puli białek poddanych wstęp-
nemu oczyszcaniu na Sephacrylu S-300 jak również w białkach izo-
lowanych z siewek roślin 14, 17, 18, 19 dniowych. Obecność tych
białek wykrywano również w roślinach poddanych szokowi cieplne-
mu. Analiza za pomocą densytometru laserowego pozwoliła wykryć
zróżnicowanie w ekspresji badanych podjednostek zarówno w okre-
sach rozwoju jak i w wyniku działania szoku cieplnego. Oczyszczania
kompleksu dehydrogenazy za pomocą DEAE-celulozy oraz kolumny
anionitowej Mono-Q doprowadza do wzbogacenia enzymu we frakcje
wykazującą aktywność utleniania NADH, jednak procedura ta jest
mało efektywna. Porównywalne oczyszczenie uzyskuje się za pomocą
elektroforezy natywnej.
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1-41 Charakterystyka katabolicznego szlaku L-sorbozy w prątkach

Katarzyna Paradowska, Elżbieta Kędziora

Katedra i Zakład Biochemii Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie

Analiza reakcji enzymatycznych zaangażowanych w kata-
bolizmie L-sorbozy w prątkach bezkomórkowych Mycobacte-
rium smegmatis, bakterii wyhodowanych w obecności tego
cukru jako substratu wzrostowego, umożliwiła zaproponowa-
nie następującego szlaku:

L-sorboza —> D-sorbitol —• D-fruktoza —> D-fruktozo-6-P.
W przemianie tej reakcją inicjującą jest redukcja L-sorbozy

do D-sorbitolu zachodząca w obecności NADPH i specyficz-
nej reduktazy L-sorbozy. Następnie D-sorbitol ulega odwodo-
rowaniu do D-fruktozy w reakcji wymagającej NAD+ oraz
dehydrogenazy sorbitolowej.

Z kolei zachodzi fosforylacja D-fruktozy do D-fruktozo-6-P
przy pomocy ATP i fruktokinazy. Dalsza przemiana odbywa
sie w glikolizie.

Enzymy tego szlaku rozdzielono na kolumnie Sephadex
G-200, zaś metabolity wyizolowano i zidentyfikowano wstęp-
nie przy pomocy TLC i charakterystycznych reakcji barw-
nych. Charakteryzując enzymy zwrócono szczególną uwagę
na reduktazę L-sorbozy, która nie była dotychczas szczegóło-
wo badana w innych organizmach.

1-42 Charakterystyka nowego szlaku katabolizmu erytrytolu w Mycobacterium smegmatis

Katarzyna Paradowska, Teodozja Pycka, Jarosław Sawiniec, Tadeusz Szumiło

Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Lublinie

Celem badań była identyfikacja reakcji metabolicznych
czterowęglowego polialkoholu w M.smegmatis. Metabolizm
tego związku był przedmiotem badań w niektórych organiz-
mach (Propianibacterium, Brucella). Wykazano, że reakcją
inicjującą metabolizm erytrytolu jest jego fosforylacja przy
udziale ATP i odpowiedniej kinazy do erytrytolo-4-fosforanu.
Nasze badania nie potwierdziły istnienia tej reakcji w prąt-
kach. Natomiast wskazywały na odwodorowanie tego polial-
koholu do L-erytrulozy. Katalizujący tę reakcję, zależny od
NAD enzym - dehydrogenazę rybitolową, która działa rów-
nież na erytrytol i glicerol - otrzymano uprzednio w postaci

homogennej. Dalsze losy erytrulozy nie były znane. W toku
niniejszych badań wykazano, że L-erytruloza jest fosforylowa-
na z udziałem Mg, ATP do L-erytrulozo-1-fosforanu. Uzys-
kano też radioaktywny ester w reakcji z ATP (32P). Analiza
chemiczna otrzymanego na skalę preparatywną estru potwier-
dziła jego autentyczność. Reakcję fosforylacji L-erytrulozy
katalizuje kinaza erytrulozy - enzym dotychczas nie znalezio-
ny w żadnym organizmie. Śledząc dalsze reakcje tej przemia-
ny udało się wykazać, że L-erytrulozo-4-fosforan ulega roz-
padowi pod wpływem specyficznej aldolazy do fosfodihydrok-
syacetonu i formaldehydu.
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Wytwarzanie substancji powierzchniowo-czynnej o charakterze bioemuigatora
u grzyba mikroskopowego Curvularia lunata

Katarzyna Paraszkiewicz, Jerzy Długoński

Zakład Mikrobiologii Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego

1-43

Zdolność do syntezy substancji powierzchniowo-czynnych
(surfaktantów) zazwyczaj obserwowana jest u drobnoustrojów
rosnących w obecności związków o niskim powinowactwie do
wody (węglowodory alifatyczne, aromatyczne). Producenci
scharakteryzowanych dotąd mikrobiologicznych surfaktantów
należą głównie do bakterii {Bacillus, Pseudomonas, Aclneto-
bacter) oraz drożdży {Candida, Torulopsis, Saccharomyceś).
Stosunkowo niewiele wiadomo o substancjach powierzchnio-
wo-czynnych wytwarzanych przez grzyby mikroskopowe.

Celem podjętych badań była ogólna charakterystyka zew-
nątrzkomórkowego luzu produkowanego przez Curvularia
lunata IM 2901 - grzyba mikroskopowego zdolnego do
llp-hydroksylacji korteksolonu (K. Paraszkiewicz i J. Długo-
ński, 1998). Szczep ten pochodził z kolekcji kultur Zakładu
Mikrobiologii Przemysłowej UŁ.

Drobnoustrój hodowano na podłożu Sabouraud bez dodatku
związków aromatycznych oraz w obecności antracenu (25
mg/l). Substancję śluzową, wydzielaną przez grzybnię do pod-
łoża wytrącano acetonem. Do wyznaczania zdolności emul-
gujących przesączu pohodowlanego stosowano kerosen. Bada-
nia składu chemicznego śluzu prowadzono w oparciu o testy
biochemiczne, analizę acetylowanych pochodnych cukrów
metodą GC/MS oraz kwasów tłuszczowych metodami GC/MS
i TLC. Zawartość białka określano metodą Folina natomiast
glukozy metodą fenolową z kwasem siarkowym.

Stwierdzono, że grzyb C. lunata w hodowli wstrząsanej wy-
twarza zewnątrzkomórkowy luz zdolny do obniżania napięcia
powierzchniowego. Produkcja tej substancji rozpoczyna się po
zakończeniu fazy przygotowawczej wzrostu. Wykazano zróż-
nicowanie zdolności do tworzenia emulsji z kerosenem przez
surfaktant pochodzący z kolejnych faz wzrostu hodowli. Naj-
wyższą wartość współczynnika emulgacji (E24) oraz najwięk-
szy udział podłoża pohodowlanego w emulsji wyznaczono dla
prób ze środka fazy logarytmicznego wzrostu. Obecność ant-
racenu, związku o niskiej rozpuszczalności w wodzie, nie
wpłynęła na kinetykę wytwarzania śluzu, nie zmieni a także
zdolności do emulgacji kerosenu. Stwierdzono, że charaktery-
zowany śluz jest heteropolimerem złożonym z części cukrowej
(zbudowanej z reszt glukozy) i białkowej, zawiera także ślado-
we ilości kwasów tłuszczowych. Zawartość glukozy w liofili-
zacie surfaktanta określono na poziomie 30-35%, natomiast
białka 10-12%.

Literatura:
[1] K. Paraszkiewicz i J. Długoński (1998). Cortexolone lip-hydro-

xylation in protoplasts of Curvularia lunata. J. Biotechnol. 65,
217-224.
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Enzymatyczne mechanizmy obrony antyoksydacyjnej
w stanach różnej aktywności ruchowej

Wojciech Pawlak

Zakład Fizjologii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

1-44

Aktywność ruchowa znacząco wpływa na równowagę proksydacyj-
no-antyoksydacyjną organizmu. Wysiłek fizyczny powoduje wyraźne
zwiększenie produkcji reaktywnych form tlenowych (RFT), których
głównym źródłem są w tym wypadku komórki mięśni szkieletowych.
Mechanizmy obrony antyoksydacyjnej są w takiej sytuacji narażone
na znacznie większe obciążenia. Przesunięcie równowagi w kierunku
procesów prooksydacyjnych prowadzi do rozwoju stanu znanego pod
nazwą stresu oksydacyjnego. Generowane w nadmiarze RFT powodu-
ją wtedy uszkodzenia lipidów, białek i kwasów nukleinowych, co mo-
że prowadzi do głębokich zaburzeń czynnościowych i strukturalnych
w obrębie komórki. Organizmy tlenowe dysponują szeregiem mecha-
nizmów przeciwdziałających uszkodzeniom wywoływanym przez
RFT. Wśród nich bardzo ważną rolę odgrywają enzymy antyoksyda-
cyjne, z których główne to: dysmutazy ponadtlenkowe (Cu,Zn-SOD,
Mn-SOD i EC-SOD), katalaza (CAT), peroksydaza (GSH-Px) i reduk-
taza (GSH-Rc) glutationowa.

Celem pracy jest przedstawienie - w oparciu o dane z piśmiennict-
wa i wyniki badań własnych - wpiywu zmian w zakresie aktywności
ruchowej na czynność enzymatycznych mechanizmów obrony antyok-
sydacyjnej. Analizie poddano różne rodzaje wysiłku fizycznego (sub-
maksymalny, maksymalny i supramaksymalny), oraz stany zmniejszo-
nej aktywności ruchowej (hipokinezja i bed rest - unieruchomienie
w łóżku). W badaniach własnych dokonano porównania między na-
stępującymi grupami: 1) osoby unieruchomione w łóżku z powodu

urazów kończyn dolnych i miednicy, 2) osoby z hipokinezja odcin-
kową (unieruchomiona kończyna górna), 3) osoby poddane wysiłkowi
fizycznemu maksymalnemu. W hemolizatach krwinek czerwonych
oznaczano aktywność CuZn-SOD, CAT i GSH-Px, oraz stężenie sub-
stancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) - jako wy-
kładnik peroksydacji lipidów.

Dane z piśmiennictwa oraz wyniki badań własnych wydają się
wskazywać na kilka prawidłowości. Wysiłek fizyczny o umiarkowa-
nym natężeniu działa w sposób stymulujący na aktywność enzymów
antyoksydacyjnych. Z kolei wysiłki maksymalne i supramaksymalne
mogą zmniejszać aktywność enzymatycznych układów obrony anty-
oksydacyjnej. Jednak u osób o bardzo wysokiej wydolności fizycznej
pomimo niezwykle dużego natężenia wykonywanych wysiłków praw-
dopodobnie nie dochodzi do supresji omawianych mechanizmów,
a nawet następuje ich dalsza aktywacja. Interesujące jest, że ograni-
czenie aktywności ruchowej prowadzi do rozwoju stresu oksydacyj-
nego, choć pobór tlenu przez organizm jest w tej sytuacji zmniejszony.
U osób unieruchomionych w łóżku występuje znaczne zmniejszenie
aktywności enzymów antyoksydacyjnych, które normalizuje się stop-
niowo w miarę wydłużania czasu unieruchomienia.

Zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie aktywności ruchowej wy-
wiera wyraźny wpływ na enzymatyczne mechanizmy antyoksydacyj-
ne. Wydaje się, że w tym zakresie korzystniejsze dla organizmu jest
utrzymywanie stanu zwiększonej aktywności.
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1-45 Zmiany aktywności wybranych enzymów glebowych
na użytkach zielonych w glebie murszowej

Anna Piotrowska, Jan Koper

Zakład Biochemii, Wydział Rolniczy ATR Bydgoszcz

Aktywność enzymatyczna różnych typów gleb zmienia się w zależ-
ności od właściwości fizycznych i chemicznych oraz od głębokości
profilu glebowego. Zmiany aktywności enzymów glebowych są także
kształtowane przez sktad gatunkowy szaty roślinnej i okres wegetacji
roślin. Większość badań z dziedziny enzymologii gleb dotyczy aktyw-
ności gleb ornych, znacznie mniej natomiast jest prac, zwłaszcza w li-
teraturze polskiej, dotyczących aktywności enzymatycznej gleb pod
trwałymi użytkami zielonymi.

Celem badań było określenie aktywności katalazy i inwertazy
w glebie pod trwałym użytkiem zielonym w zależności od terminu
i głębokości pobrania prób glebowych.

Materiał do badań pobrano z obiektu doświadczalnego Instytutu
Melioracji i Użytków Zielonych, Oddział w Bydgoszczy - Rojewice
k/ Inowrocławia. Występujące tu gleby należą do rzędu gleb poba-
giennych oraz typu gleb murszowych. Próbki gleby do analizy zostały
pobrane w trzech terminach: początek lipca, początek września i po-
czątek grudnia, z dwóch głębokości profilu glebowego: 5-25 cm
i 30-50 cm. Oznaczono: aktywność katalazy manganometrycznie wg
Johnson'a i Temple'a, aktywność inwertazy spektrofotometrycznie wg
Hoffmann'a i Pallauf a oraz niektóre właściwości fizykochemiczne
gleby: skład granulometryczny, kwasowość czynną i wymienną, oraz
zawartość Co t g i Nu g, wykorzystując powszechnie stosowane metody.

W poziomach próchnicznych badanej gleby występował piasek gli-
niasty mocny, a warstwa głębsza zawierała większą ilość części spła-
wialnych i wykazywała skład gliny lekkiej piaszczystej. Kwasowość
czynna wynosiła średnio 8,4, natomiast pH w KC1 średnio 7,2. Zawar-

3,1-4,7%. Zawartość azotu ogółem kształtowała się na poziomie 0,3%
w warstwie powierzchniowej, podczas gdy na głębokości 30-50 cm stwier-
dzono mniejsze ilości tego biopierwiastka, wynoszące średnio 0,14%.

Aktywność katalazy była najwyższa w I terminie pobrania pró-
bek i wynosiła, średnio dla obu badanych poziomów, 17 mM
H2O2-10gr1>h"1. Niższą jej aktywność stwierdzono w glebie pobranej
we wrześniu, natomiast najwyższy jej spadek odnotowano dla próbek
pobranych w grudniu. Wynosił on 45-50% wartości oznaczonej
w próbkach pobranych w lipcu. Aktywność katalazy glebowej była
zawsze wyższa w próbkach, w których stwierdzono jednocześnie wyż-
szą zawartość Co r g, co świadczy o tym, że jej działalność katalityczna
związana jest ściśle z zawartością substancji organicznej w glebie.

Zawartość cukrów redukujących również istotnie zmieniała się
okresie badań. Najniższą aktywność inwertazy oznaczono w próbkach
pobranych w początku lipca. W próbkach gleby pochodzącej z pozio-
mu 5-25 cm aktywność jej wynosiła średnio 0,7 mg cukru inwert.
10g"'-3h"', a w głębszej warstwie: 0,5 mg cukru inwert. 10g"'-3h"'.
Najwyższą aktywność katalityczną inwertazy stwierdzono w próbkach
pobranych w grudniu. W warstwie wierzchniej gleby aktywność sięga-
ła wówczas nawet 1,36 mg cukru inwert. 10g"'-3h'' i była kilkanaście
razy większa od jej aktywności w poziomie głębszym (średnio 1,1 mg
cukru inwert. 10 g"1-Sir1). Wysoka aktywność omawianego enzymu
późną jesienią wskazuje na intensywną przemianę substancji organicz-
nej w glebie w tym okresie. Z przeprowadzonej analizy korelacji ba-
danych parametrów uzyskano wysokie współczynniki korelacji dla
aktywności katalazy i zawartości Co r g (r=0,65) oraz dla aktywności

tość C„s w warstwie 5-25 cm wynosiła od 5,2 do 6,6%, natomiast inwertazy i zawartości Co r g (r=0,82) oraz N o g (r=0,59), co świadczy
w warstwie głębszej (30-50 cm) zawartość ta była niższa i wynosiła o dużej sile ich wzajemnego powiązania.

1-46 Właściwości fizykochemiczne arylosulfatazy nasienia jesiotra

Beata Piros', Andrzej Ciereszko', Ryszard Kolman2, Jan Głogowski'

' Zakład Androłogii Molekularnej, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
2 Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn

Arylosulfatazy - stanowią grupę enzymów zaliczanych do
grupy sulfohydrolaz arylosiarczanów (E.C.3.1.6.1.)- Arylosulfa-
taza A jest lizosomalnym enzymem powodującym degradację
siarczanów glikolipidów. Enzym ten jest obecny w lizosomopo-
dobnej strukturze plemników ssaków i ptaków - akrosomie.

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że w nasieniu
ryb doskonalokostnych, których plemniki nie posiadają akro-
somu brak jest białek o aktywności arylosulfataz, natomiast
w nasieniu jesiotra - ryby chrzęstnokostnej, którego plemniki
posiadają akrosom wykazaliśmy aktywność arylsulfatazy
A zarówno w plemnikach jak i w plazmie nasienia. Wykazali-
śmy ponadto, że podczyszczony enzym posiada optimum pH
około 4,9; Km wobec siarczanu p-nitrokatecholu l,8xlO"4M
i jest aktywowany jonami chlorkowymi.

Celem badań była izolacja oraz wstępna charakterystyka
właściwości fizyko-chemicznych arylosulfatazy występującej
w nasieniu jesiotra.

Nasienie uzyskano od jesiotrów hodowanych w Instytucie
Rybactwa Śródlądowego (Olsztyn), w ośrodku nad jeziorem
Dgał Wielki. Oddzielenia plemników od plazmy nasienia do-
konano poprzez wirowanie przez 10 min. przy 10 tys. x g.
Plemniki poddano godzinnej ekstrakcji w 20 mM Tris-HCl,
pH 7,6; w temperaturze 20°C. Ekstrakty plemników (traktowa-
ne butanolem schłodzonym do 0cC i odwirowane), oraz plaz-

mę nasienia poddano chromatografii i rechromatografii jono-
wymiennej, na kolumnie Hi Load Q Sepharose, z wykorzys-
taniem systemu FPLC, w ciągłym gradiencie NaCl. Pomiaru
aktywności arolosulfatazy dokonano używając siarczanu p-nit-
rokatecholu jako substratu.

W wyniku chromatografii jonowymiennej uzyskano jeden
pik aktywności enzymu zarówno z plazmy jak i z ekstraktu
plemników. Tak oczyszczony enzym poddano chromatoognis-
kowaniu w gradiencie pH 6^1, używając następujących bufo-
rów: 0,025 M histydyny HC1 (pH 6,2) oraz polibuforu 74-HC1
(pH 4,0) firmy Pharmacia. Oznaczony punkt izoelektryczny
arylosulfatazy występującej w plemnikach wynosi 5,04. Chro-
matoogniskowanie spowodowało znaczną utratę aktywności
enzymatycznej. Masę cząsteczkową enzymu ustalono podczas
sączenia molekularnego z wykorzystaniem kolumny Superdex
200 firmy Pharmacia, i użyciu, jako standardowych białek ka-
talazy (210 kDa), aldolazy (172 kDa) i albuminy (64,6 kDa).
Oczyszczone białko enzymatyczne, zarówno z plazmy nasie-
nia jak i z ekstraktu plemników posiadało masę cząsteczkową
około 172 kDa. Elektroforeza w żelu poliakrylamidowym
PAGE-SDS wykazała, że enzym ten jest dimerem, zbudowa-
nym z dwóch jednakowych podjednostek.

Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN nr 5 P06D 012 13.
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Właściwości nowej kinazy L-erytrulozy z Mycobacterium smegmatis

Teodozja Pycka, Katarzyna Paradowska, Jarosław Sawiniec, Tadeusz Szumiło

Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Lublinie
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Opisany przez nas nowy szlak katabolizmu erytrytolu, czte-
rowęglowego polialkoholu, prowadzi poprzez następujące me-
tabolity:
erytrytol —> L-erytruloza —> L-erytrulozo-1 -P -+ P-dihydroksya-
ceton + HCOH. Wśród reakcji enzymatycznych tego szlaku
występuje fosforylacja L-erytrulozy do L-erytrulozo-1-P, kata-
lizowana przez kinazę erytrulozy, enzym dotychczas nie wy-
kryty w żadnym organizmie. Celem niniejszych badań była
izolacja i charakterystyka kinazy L-erytrulozy z Mycobacte-
rium smegmatis.

Dysponując częściowo oczyszczonymi preparatami enzy-
matycznymi poznano niektóre cechy badanej kinazy L-eryt-
rulozy. Enzym wykazuje dużą specyficzność gdyż działa jedy-
nie na L-erytrulozę i w znacznie mniejszym stopniu - na fos-
fodihydroksyaceton. Wartość Km dla L-erytrulozy ustalono na
5xlO"4M. Wśród kationów metali niezbędnych dla aktywności
najlepsze okazały się jony Ca (II), Mn (II) i Mg (II); znacznie
niższą aktywność uzyskano z jonami Zn (II), Fe (II), Fe (III).
Optimum pH enzymu zmieściło się w zakresie 7-7,8. Dalsza
charakterystyka tego enzymu jest w toku.

Wpływ hydrokortyzonu na aktywność arginazy w tkankach szczura

Dorota Rapp', Wojciech Graboń', Liliana Konarska2

' Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Warszawie
2 Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
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Dotychczasowe fragmentaryczne badania dotyczyły wpły-
wu hormonów steroidowych na całkowitą aktywność arginazy
w wyciągach z tkanek ssaków. Do tej pory nie badano ich
wpływu na aktywność poszczególnych izoenzymów arginazy
w rożnych kompartmentach komórkowych.

Badania przeprowadzono na samcach i samicach szczurów
rasy Wistar. Szczury podzielono na 4 grupy; grupie kontrolnej
podawano domięśniowo olej słonecznikowy w dawce 25
mg/kg masy ciała, grupom badanym odpowiednio: hydrokor-
tyzon w dawce 25 mg/kg m.c, hydrokortyzon z antagonistą
hormonów steroidowych - RU-486 w dawce 10 mg/kg m.c,
oraz sam związek RU-486 w dawce 10 mg/kg m.c. Wstrzyk-
nięcia rozpoczęto w 21 dniu życia szczurów i powtarzano
4-krotnie co drugi dzień.

Wśród badanych tkanek hydrokortyzon nie miał wpływu na
aktywność arginazy w żołądku, jelicie grubym oraz mózgu.
Indukowany hormonem wzrost aktywności enzymu wykazano
w ekstraktach z wątroby, jelita cienkiego oraz nerki. Zarówno
u samic jak i samców był on 5-krotny w wątrobie, 2-krotny
w jelicie cienkim oraz nerce. W tkankach tych nie obserwowa-

no wzrostu aktywności arginazy przy jednoczesnym podawa-
niu hydrokortyzonu oraz antagonisty hormonów steroidowych
- RU-486.

Na podstawie rozdziału chromatograficznego na CM- i DE-
AE-celulozie oraz immunoblotingu metodą Western blot okre-
ślono wpływ hydrokortyzonu na poszczególne izoenzymy ar-
ginazy. W wątrobie hormon indukował wzrost aktywności ar-
ginazy A2 pozostając bez wpływu na aktywność arginazy A5.
W jelicie cienkim, pod wpływem hydrokortyzonu rosła aktyw-
ność cytozolowej arginazy A4, przy niezmienionej aktywności
mitochondrialnej arginazy A,. W nerce hydrokortyzon powo-
dował wzrost aktywności obu występujących tam form argina-
zy - cytozolowej A4 i mitochondrialnej A,.

Wzrost aktywności arginazy w wątrobie, jelicie cienkim
i nerce oraz brak indukcji enzymu przy jednoczesnym poda-
waniu hydrokortyzonu i jego antagonisty wydaje się potwier-
dzać udział hormonu na poziomie transkrypcji i syntezy białka
de novo. W każdej z badanych tkanek, indukcja aktywności
arginazy dotyczyła innych form enzymu, przypuszczalnie spe-
łniających w komórce różne funkcje fizjologiczne.
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1-49 Deaminaza ektoadenozyny synaptosomów kory mózgu

Małgorzata Romanowska, Filip Kukulski, Michał Komoszyński

Zakład Biochemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Transmisja sygnałów z udziałem adenozyny i purynorecep-
torów Pl odgrywa istotną rolę w regulacji metabolizmu komó-
rek kory mózgu. Adenozyna pełni funkcję neuromodulatora,
który stymulując presynaptyczne receptory Al hamuje wy-
dzielanie neurotransmiterów stymulujących aktywność komó-
rek CNS. Adenozyna ogranicza również intensywność meta-
bolizmu komórek docelowych. Tak więc zasadniczą funkcją
adenozyny w CNS jest redukcja aktywności neuronów i ob-
niżenie konsumpcji tlenu przez komórki mózgu. Podstawo-
wym źródłem adenozyny jest degradacja znajdującego się
w przestrzeni synaptycznej ATP oraz egzocytoza. Dotychcza-
sowe badania nie wykazywały jednak obecności w przestrzeni
synaptycznej kory mózgu deaminazy ektoadenozyny [1] pod-
stawowego jak się wydaje czynnika uwalniającego receptory
Pl od agona [2],

Materiałem do badań były synaptosomy izolowane z kory
mózgu świni. Aktywność deaminazy oznaczano na podstawie
powstającej w procesie deaminacji inozyny stosując do roz-
działu i identyfikacji produktu HPLC. Aktywności deaminazy
adenozyny stwierdziliśmy na powierzchni wysoko oczyszczo-
nych membran synaptycznych oraz w frakcji rozpuszczalnej
komórek kory mózgu (supernatant po 100 tys. x g). Oba en-
zymy posiadały dwa wyraźne optima pH. Deaminaza związa-
na z membranami synaptycznymi posiadała optimum pH=6,8
i 9,2 podczas gdy enzym z frakcji rozpuszczalnej 7,6 i 8,8.

W środowisku izotonicznym aktywność deaminazy membra-
nowej była w pH 9,2 około 2x wyższa od aktywności w pH
6,8. Po rozpuszczeniu detergentem pęcherzyków synaptoso-
malnych i uwolnieniu enzymu z błon aktywność w obu pH
była zbliżona. Sugeruje to, iż z błonami synaptosomów zwią-
zane są dwie deaminazy, oraz że po zewnętrznej stronie błony
znajduje się enzym o silnie alkalicznym pH=9,2. Wysokie al-
kaliczne pH zdecydowanie różniło enzym z ekstracytoplazma-
tycznej strony synaptosomów od większości dotychczas opisa-
nych deaminaz. Aktywność właściwa enzymu związanego
z membranami wynosiła 3,3 |J.M/min/mg białka. Synaptosomy
nie posiadały aktywności deaminazy AMP. Enzym izolowano
z membran z udziałem DOC zachowując stały stosunek Biał-
ko/Detergent = 1:1 (lmg B : 1 mg D). Po ekstrakcji DOC
w błonach pozostawało 18% aktywności deaminazy adenozyny.
Aktywność właściwa izolowanego z membran enzymu wzras-
tała około 2,5x. Izolowany z membran enzym nie wiązał się
z Con A Sepharose możemy więc sądzić, że nie jest glikoproteiną.

Literatura:
[1] P.J. Richardson, S.J. Brown, E.M. Bailyes J.P. Luzio „Ectoen-

zymes control adenosine modulation of immunoisolated choliner-
gic synapses." Nature vol. 327; pp. 232-234, 21 May 1987.

[2] U. Windscheif „Purinoceptors: from history to recent progress.
A review." J. Pharm. Pharmacol. 48; pp. 993-1011, 1996.

1-50 Aktywność i ekspresja kinazy adenozyny w cukrzycy

Monika Sakowicz, Tadeusz Pawełczyk

Zakład Medycyny Molekularnej, Akademii Medycznej w Gdańsku

Cukrzyca jest przewlekłym stanem chorobowym, którego zespół
objawów klinicznych jest następstwem zaburzeń gospodarki węglowo-
danowej w organizmie. Jako wynik długotrwałej cukrzycy u diabety-
ków rozwija się w jawnej formie klinicznej nefropatia cukrzycowa.
Wczesnym symptomem cukrzycy w nerce jest hiperfiltracja. Wykaza-
no, że u szczurów z doświadczalnie wywołaną cukrzycą typu I stęże-
nie adenozyny w żyle nerkowej jest znacznie wyższe niż u szczurów
zdrowych. Można przypuszczać, że jedną z przyczyn podwyższonego
poziomu adenozyny w tkance nerkowej u szczurów z indukowaną
cukrzycą mogą być zmiany w metabolizmie tego nukleozydu. We-
wnątrzkomórkowo generowana adenozyna przemieszcza się przez
błony plazmatyczne na drodze dyfuzji, za pośrednictwem specyficz-
nego nośnika nukleozydowego. Stężenie adenozyny jest wypadkową
transportu oraz aktywności enzymów ją produkujących i enzymów
przemieniających do innych związków. Głównym enzymem utylizują-
cym adenozynę w komórce w zakresie stężeń fizjologicznych jest kina-
za adenozyny. Katalizuje ona reakcję fosforylacji adenozyny do AMP.

Celem tej pracy było zbadanie aktywności oraz ekspresji tego en-
zymu w tkankach szczurów z cukrzycą typu I, indukowaną podaniem
streptozotocyny. Streptozotocyna działa wybiórczo na komórki beta
trzustki niszcząc je nieodwracalnie, co prowadzi do zaniku produkcji
insuliny. Szczury z tak wywołaną cukrzycą zabijano i pobierano
od nich serce, wątrobę oraz nerki. Z połowy pobranego narządu izo-
lowano całkowite RNA, a z drugiej części tkanki preparowno frakcję
cytoplazmatyczną, w której oznaczano aktywności enzymów: kinazy
adenozyny (AK), deaminazy adenozyny (ADA), deaminazy AMP,
5'-nukleotydazy (5'-NT) oraz hydrolazy S-adenozylohomocysteiny

(SAH). Otrzymany RNA w reakcji odwrotnej transkrypcji z oligo(dT)
przeprowadzano w cDNA. Wyniki uzyskane z pomiaru aktywności
enzymów wykazały, że aktywność żadnego z badanych enzymów po-
za aktywnością AK nie ulegała zmianie u zwierząt cukrzycowych
w żadnej z badanych tkanek. Aktywność AK była obniżona o 70%
w nerce cukrzycowej, natomiast w sercu i wątrobie zwierząt cukrzyco-
wych spadek ten wynosił 30%. Analiza densytrometryczna produktów
reakcji kompleksowego PCR z beta-aktyną jako genem referencyjnym
wykazała, że poziom transkryptu genu AK w nerce cukrzycowej ob-
niżony był o 50% w stosunku do zwierząt zdrowych. Spadek ekspresji
genu AK obserwowano także w sercu i wątrobie. Otrzymane wyniki
wskazują, że obserwowany w cukrzycy zanik aktywności AK wynika
ze spadku ekspresji genu kodującego ten enzym. Analiza zależności
między poziomem glukozy u zwierząt zdrowych a aktywnością AK
w nerce wykazała, że wzrostowi stężenia glukozy towarzyszył rów-
nież wzrost aktywności AK (wsp. korelacji 0,80). Z kolei analiza ta
przeprowadzona u zwierząt cukrzycowych wykazała ujemną korelację
(wsp. korelacji 0,85). Innymi słowy w nerce cukrzycowej wzrostowi
stężenia glukozy towarzyszył spadek aktywności AK. Te pozornie
rozbieżne wyniki wskazują, że czynnikiem mającym wpływ na aktyw-
ność AK nie jest poziom glukozy. Wiadomo, że w zdrowym organiz-
mie wraz ze wzrostem glukozy dochodzi do wzrostu stężenia insuliny,
natomiast u zwierząt cukrzycowych podwyższonemu stężeniu nie to-
warzyszy wzrost insuliny.

Można zatem wnioskować, że spadek aktywności i ekspresji AK
w cukrzycy typu I nie jest następstwem wzrostu poziomu glukozy, ale
spowodowany jest brakiem insuliny.
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Wpływ neurotransmiterów na aktywność transferaz
glutationowych w mózgu człowieka

Jacek Sawicki, Magdalena Kuźma, Anna Barańczyk-Kuźma
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Transferazy glutationowe (GST, EC 2.5.1.18) są enzymami
drugiej fazy biotransformacji unieczynniającymi toksyczne
związki elektrofilowe przez sprzęganie ich z glutationem. Po-
wstające hydrofilne produkty są usuwane z moczem lub żółcią
bądź przekształcane do merkapturanów. Enzymy te wiążą też
i transportują wewnątrz komórki różne endo- i egzogenne
związki chemiczne. Wiążąc ww. związki jako substraty lub
efektory, mogą one tracić swoją aktywność katalityczną, a tak-
że obniżać w komórce stężenie wolnej, czynnej terapeutycznie
lub fizjologicznie formy związku.

W poprzednich badaniach wykazaliśmy hamujący wpływ
amin katecholowych oraz ich licznych metabolitów na trans-

ferazę glutationową wyizolowaną z różnych części mózgu
świni.

W obecnej pracy badaliśmy wpływ neurotransmiterów na
aktywność transferaz glutationowych z mózgu człowieka. Wy-
izolowaliśmy trzy izoformy tego enzymu z cytozolu kory i hi-
pokampa. Określiliśmy ich specyficzność substratową oraz
wrażliwość na neurotransmitery pobudzające (acetylocholina,
adrenalina, noradrenalina, dopamina, histamina, asparaginian
i glutaminian, serotonina) i hamujące (GABA, glicyna, taury-
na), a także na niektóre z ich metabolitów (neurotoksynę 6-OH
dopaminę, 5-OH dopaminę, melatoninę, kwas 5-hydroksyin-
dolooctowy).

Aldolaza L-erytrulozo-1-fosforanu z Mycobacterium smegmatis

Jarosław Sawiniec, Katarzyna Paradowska, Teodozja Pycka, Tadeusz Szumiło

Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Lublinie

1-52

Aldolaza L-erytrulozo-1-fosforanu to liaza katalizująca od-
wracalną reakcję rozpadu tego związku do fosfodihydroksya-
cetonu i HCOH. Enzym ten ma charakter indukcyjny i wy-
stępuje w komórkach prątków wyhodowanych na erytrytolu
jako źródle węgla i energii. Uczestniczy on w końcowej fazie
katabolizmu tego czterowęglowego polialkoholu. Katabolizm
ten wiedzie nowym opisanym przez nas szlakiem:
erytrytol —* L-erytruloza —> L-erytrulozo-1 -fosforan —> fosfodi-
hydroksyaceton + HCOH. Aldolaza L-erytrulozo-1-fosforanu
nie była szczegółowo badana i jest przedmiotem niniejszego
doniesienia.

Enzym izolowano z komórek M.smegmatis wyrosłych na
podłożu erytrytolowym, po czym dezintegrowano je ultra-
dźwiękami, uzyskując ekstrakt bezkomórkowy. Dalsze oczy-
szczanie enzymu odbywało się na kolumnach DEAE-celulozy,
Sephadex G-200 i Phenyl-Sepharose, dając preparat częściowo
oczyszczony lecz pozbawiony pozostałych enzymów kataboli-
zmu erytrytolu. Posłużył on do przeprowadzenia charakterys-
tyki aldolazy L-erytrulozo-1-fosforanu.
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1-53 Wiązanie mięśniowej fruktozo(l,6)bisfosfatazy do F-aktyny i właściwości kinetyczne

immobilizowanej formy enzymu

Krzysztof Skałecki, Dariusz Rakus, Andrzej Dżugaj

Zakład Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Wrocławski

Fruktozo(l,6)bisfosfataza (Fru( 1,6)Paza) [EC 3.1.3.11] katalizuje
hydrolizę fruktozo(l,6)bisfosforanu do fruktozo(6) fosforanu i P,. Fiz-
jologicznymi inhibitorami enzymu są: AMP i fruktozo(2,6)bisfosforan
(Fru(2,6)P2), które działają synergistycznie. W tkankach ssaków od-
kryto trzy izoenzymy Fru(l,6)Pazy: mózgowy, wątrobowy, i mięśnio-
wy. Fizjologiczna rola Fru(l,6)Pazy mózgowej jest nieznana. Izoen-
zym wątrobowy jest regulatorowym enzymem glukoneogenezy. Izo-
enzym mięśniowy bierze udział w syntezie glikogenu z mleczanu oraz
w regulacji szybkości glikolizy tworząc cykl substratowy z fosfofruk-
tokinazą. Najbardziej wrażliwa na hamowanie przez AMP jest
Fru(l,6)Paza mięśniowa, której I 0 5 wynosi od 0,1 do 1 (J.M, a więc jest
dziesięć do stu razy niższe od stężeń AMP w mięśniach, zarówno
pracujących jak i pozostających w spoczynku. Biorąc pod uwagę fiz-
jologiczne stężenie Fru(2,6)P2 (ca 1 \xM) i AMP (20 |lM) oraz zjawis-
ko synergizmu, mięśniowa Fru(l,6)Paza powinna być zahamowana
w ponad 99%. Rodzi to pytanie o sposoby aktywacji enzymu in vivo.
Wiele enzymów glikolitycznych (fosfofruktokinaza, aldolaza, kinaza
pirogronianowa) wiąże się do cytoszkieletu, a związane formy są
mniej podatne na działanie efektorów. Założyliśmy więc, że aktywna
forma Fru(l,6)Pazy mięśniowej nie jest białkiem wolnym ale związa-
nym z cytoszkieletem. Taka immobilizowana forma mogłaby być
w mniejszym stopniu podatna na inhibicję przez AMP.

Badanie wpływu F-aktyny na mięśniową Fru(l,6)Pazą przeprowa-
dzono na białkach otrzymanych z mięśni szkieletowych królika. En-
zym wyizolowano wg. Skałecki i wsp. (1995), a aktynę oczyszczono
zgodnie z procedurą Pardee i Spudich (1982). Fru(l,6)Pazę inkubowa-
no z F-aktyną przez 15 min. w T=20°C w buforze zawierającym:
2 mM Tris, 0,05 mM EDTA, 5 mM KC1 i 0,1 mM CaCl2, pH 7,5,
w T=4°C. Mieszaninę odwirowywano w 100000 x g przez 30 min.

w T=4°C. Osad zawierający kompleks F-aktyna:Fru(l,6)Paza rozpusz-
czono w powyższym buforze, a ilość enzymu związana przez F-aktynę
oznaczono poprzez pomiar aktywności enzymatycznej. Ilość enzymu
związanego z aktyną monitorowano także przy pomocy ELISA. Eks-
peryment przeprowadzono zarówno przy stałym stężeniu Fru(l,6)Pazy
(0,68 fM) i zmiennej ilości F-aktyny (0-120 |J.M) jak i przy stałym
stężeniu F-aktyny (24 JlM), a zmiennych stężeniach enzymu (0-1,36
]iM). Wyniki obu eksperymentów wykazują, że mięśniowa
Fru(l,6)Paza wiąże się z F-aktyną. Stała wiązania obliczona przy po-
mocy równania Langmuira wynosi ca 6,7 x 104 M'1, a wyznaczona na
podstawie krzywej wy sycenia (GraFit, Leatherbarrow) ca 5,4 x 10" M'1.
Aktyna aktywuje Fru(l,6)Pazę. Enzym związany z aktyną wyka-
zuje o 25 % wyższą aktywność od enzymu wolnego. Wiązanie
Fru(l,6)Pazy przez aktynę zmienia jej wrażliwość na hamowanie
przez AMP. Wartość I 0 5 dla Fru(l,6)Pazy immobilizowanej wynosi
1,4 |lM i jest o 35 % wyższe w porównaniu z I 0 5 enzymu niezwiązane-
go. Aktywność Fru(l,6)Pazy związanej z F-aktyną mierzona w obec-
ności 20 îM AMP (co odpowiada fizjologicznemu stężeniu AMP
w komórce mięśniowej) jest pięciokrotnie wyższa od aktywności en-
zymu niezwiązanego. Dzięki tak znacznemu odczuleniu na inhibicję
przez AMP mięśniowa Fru(l,6)Paza w kompleksie z F-aktyną może
być aktywna in vivo.

Literatura:
[1] Skałecki, K., Mularczyk, W., and Dzugaj, A. (1995) Biochem. J.

310, 1029-1035.
[2] Pardee, J.D. and Spudich, J.A. (1982) Meth. Enzymol. 85,

164-182.

1-54 Wpływ seleninu na peroksydację lipidów w łożyskach z ciąż powikłanych
stanem przedrzucawkowym w warunkach szoku tlenowego

Marta Skoczylas-Pietrzyk, Marta Stryjecka-Zimmer

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej AM w Lublinie

Selen jest pierwiastkiem śladowym, który wchodzi w skład
enzymów zawierających selenocysteinę: peroksydazy glutatio-
nowej, peroksydazy glutationowej nadtlenków lipidów usuwa-
jącej nadtlenek lipidów z komórek. Niedobór jak i nadmiar
selenu może wywierać wpływ na przebieg wielu procesów
biochemicznych. Biologiczna aktywność selenu zależy od ilo-
ści i od formy związku w jakiej zostanie dostarczony do or-
ganizmu. Wykazano, że synergistyczny antyoksydacyjny efekt
wykazuje selen i witamina E. Związki selenu mogą wykazy-
wać działanie pro i antyoksydacyjne.

Celem pracy było badanie wpływu wzrostu stężenia seleni-
nu sodowego na procesy peroksydacji lipidów w łożyskach
z ciąż prawidłowych i powikłanych stanem przedrzucawko-
wym. Homogenaty badanych tkanek były wstępnie inkubowa-
ne przez 15 minut w temp. 25°C z różnymi stężeniami seleni-
nu sodowego (0,1 \xM, 0,5 |iM, 1 \iM, 5 |iM, 10 )uM, 20 (J.M,

40 (J.M, 60 \iM). Następnie do mieszaniny inkubacyjnej doda-
wano układ oksydacyjny, inkubacje prowadzono w temp. 37"C
przez 120 minut ze stałym wytrząsaniem. Białko oznaczno
metodą Lowry.

Na podstawie pomiaru stężenia MDA (dialdehydu malono-
wego) wg metody Okhaw'y wykazano, że w warunkach prze-
prowadzonego doświadczenia selen w niskich stężeniach
(0,1-20 JiM.) pełni rolę ochronną, hamując proces peroksyda-
cji lipidów. Selenin sodu w stężeniu 5 |J.M stężenie seleninu
sodu obniża poziom peroksydacji lipidów o 22,43% w łożys-
kach fizjologicznych i o 13,55% w łożyskach patologicznych.
Selenin sodu w stężeniu 10 |iM stężenie seleninu sodu hamuje
peroksydację lipidów w łożyskach fizjologicznych o 15,29%,
a w łożyskach patologicznych o 19,55%.W warunkach prze-
prowadzonego doświadczenia stężenia seleninu sodu powyżej
40 u,M działają prooksydacyjnie.
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Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej i katalazy
w łożyskach z ciąż powikłanych stanem przedrzucawkowym

Marta Skoczylas-Pietrzyk, Marta Stryjecka-Zimmer

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej AM w Lublinie

1-55

Stan przedrzucawkowy należy do stanów chorobowych,
w których etiopatogenezie postuluje się udział reaktywnych
forem tlenu. Niekontrolowane reakcje wolnorodnikowe mogą
prowadzić do odwracalnych i nieodwracalnych uszkodzeń ko-
mórek spowodowanych peroksydacją lipidów, zmianami
w strukturze białek i utratą aktywności enzymów, pękaniem
nici i degradacją zasad w DNA.

Wśród mechanizmów obronnych ważne miejsce zajmują
enzymyantyoksydacyjne min.: dysmutaza ponadtlenkowa
i katalaza.

Celem badań było określenie aktywności dysmutazy ponad-
tlenkowej i katalazy z łożyskach z ciąż powikłanych stanem
przedrzucawkowym.

Doświadczenia przeprowadzano na 20 łożyskach pochodzą-
cych z ciąż prawidłowych i 20 łożyskach pochodzących z ciąż
powikłanych stanem przedrzucawkowym.

Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej oznaczono za po-
mocą zestawu RANSOD firmy RANDOX.

Aktywność katalazy oznaczano wg metody Pifferi w mody-
fikacji własnej.

W łożyskach fizjologicznych aktywność dysmutazy ponad-
tlenkowej wynosiła 10,753±2,451 IU/mg białka, natomiast
w łożyskach powikłanych stanem przedrzucawkowym
6,205±l,825 IU/mg białka.

Aktywność katalazy w łożyskach prawidłowych wynosiła
16,14±2,723 IU/mg białka, zaś w łożyskach patologicznych
9,95+2,688 IU/mg białka.

Obniżone aktywności dysmutazy ponadtlenkowej i katalazy
stwierdzone w przeprowadzonym doświadczeniu mogą być
spowodowane mniejszą aktywnością układów antyoksydacyj-
nych w stanie przedrzucawkowym lub uszkodzeniem białek
enzymatycznych przez reaktywne formy tlenu.

Aminotransferaza seryna-glioksylan z liści kukurydzy (Zea mays L.)

Joanna Socha-Hanc, Sławomir Orzechowski, Andrzej Paszkowski

Katedra Biochemii SGGW Warszawa
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Aminotransferaza seryna-glioksylan (SGAT, EC 2.6.1.45)
uczestniczy (wspólnie z amintransferazą glicynową EC
2.6.1.4) w przekształcaniu powstającego w procesie fotooddy-
chania glioksylanu w glicynę, w peroksysomach roślin wyż-
szych. Celem pracy było poznanie niektórych właściwości fi-
zycznych i kinetycznych nie badanej dotąd SGAT z liści kuku-
rydzy gdzie fotooddychanie jest w znacznym stopniu ograni-
czone (fotosynteza typu C4). W wyniku zastosowania metody
oczyszczania obejmującej etapy: frakcjonowania acetonem,
sączenia molekularnego na kolumnie z Sephacrylu S200 HR
oraz jonowymiennej HPLC na kolumnie Protein-PAK Q8HR

uzyskano wysokooczyszczony (620 razy), elektroforetycznie
jednorodny, preparat SGAT. Na podstawie wyników elektro-
forezy w gradiencie żelu poliakryloamidowego (4—15%) frak-
cji po chromatografii jonowymiennej można sugerować wy-
stępowanie 3 izoform badanej aminotransferazy. Masa cząs-
teczkowa SGAT wyznaczona metodą sączenia molekularnego
na kolumnie Zorbax SE250 wynosiła 96 kDa. Wysokooczysz-
czony enzym wykazywał największą aktywność w przenosze-
niu grupy aminowej z L-seryny na glioksylan. Jeżeli jako sub-
straty stosowano L-alaninę i glioksylan to obserwowano
o 50% niższą szybkość reakcji.
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1-57 Oznaczenie ilości jonów fluorkowych wiązanych przez dehydrogenazę
bursztynianową podczas inhibicji mieszanej

Ewa Stachowska, Joanna Bober, Zygmunt Machoy

Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Fluorek jest inhibitorem wielu enzymów, głównie magnezo-
zależnych związanych z metabolizmem energetycznym komó-
rki. Do enzymów wrażliwych na działanie fluorków należą
także enzymy łańcucha oddechowego - oksydaza cytochromo-
wa i dehydrogenaza bursztynianową (SDH). Wiadomo, że en-
zym może być hamowany przez fluorek na drodze inhibicji
mieszanej. W zależności od stężenia fluorku w roztworze de-
hydrogenaza bursztynianową jest hamowana kompetycyjnie
lub niekompetycyjnie. Celem pracy było określenie ilości jo-
nów fluorkowych które mogą łączyć się z enzymem podczas
określonego typu inhibicji.

Pomiarów aktywności enzymu dokonywano polarograficz-
nie badając zużycie tlenu w cząstkach submitochondrialnych.

W przebieg inhibicji SDH przez fluorek mogą być zaan-
gażowane dwa odrębne mechanizmy, wykorzystujące jeden
lub dwa jony fluorkowe, co zależy od ilości bursztynianu
w środowisku. Pierwszy mechanizm występuje w warunkach
wysokiego stężenia bursztynianu w roztworze, gdy centrum
aktywne enzymu jest całkowicie wysycone substratem. Wy-
wołana fluorkiem inhibicja ma charakter niekompetycyjny,
z enzymem łączy się pojedynczy jon fluorkowy poza jego
centrum aktywnym. Natomiast w warunkach niskiego stężenia
bursztynianu i niecałkowitego wysycenia cetrum aktywnego
substratem, enzym hamowany jest na drodze inhibicji kom-
petycyjnej. Jak wykazano, z jedną cząsteczką SDH wiążą się
dwa jony fluorkowe.

1-58 Ocena homeostazy oksydacyjnej hepatocytów hodowanych na pożywkach
zawierających azotany i cysteinę

Małgorzata Stec', Szymon Nogaj2, Maria Wardas'
1 Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, 2 Katedra i Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej,

Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Dobrze znanym efektem toksycznego działania azotanów
V i azotanów III jest methemoglobinemia oraz powstawanie
za ich przyczyną kancerogennych nitrozoamin.

Niewiele natomiast wiadomo o zaburzeniach metabolizmu
wywołanych azotanami i azotynami, a nie będących wynikiem
niedotlenienia czy kancerogenności.

Istnieją przesłanki pozwalające przypuszczać, że azotany
już w niewielkich stężeniach, uczestnicząc w reakcjach wolno-
rodnikowych mogą naruszać homeostazę oksydacyjną komó-
rek.

Badania prowadzono na hodowlach hepatocytów izolowa-
nych metoda enzymatyczną z wątroby szczurów. Wyizolowa-
ne hepatocyty traktowano przez okres 30, 60 i 90 min roz-
tworami zawierającymi azotan sodu o stężeniu 10"6 M/l, cys-
teinę o stężeniu 10"4 M/l oraz obydwoma roztworami równo-
cześnie. Inkubację prowadzono w temp. 37°C w atmosferze
5% CO, w inkubatorze Heraeus.

W homogenatach komórek oznaczono białko oraz aktywno-
ści dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationowej
i reduktazy glutationowej.

Stwierdzono w miarę upływu czasu w porównaniu z wartoś-
ciami analogicznych oznaczeń wykonywanych dla hodowli
kontrolnych spadek aktywności wszystkich badanych enzy-
mów, jednakże intensywność tych zmian jest różna.

Obecność azotanów hamuje spadek aktywności dysmutazy
ponadtlenkowej, natomiast nie wpływa w sposób znaczący na
aktywność peroksydazy glutationowej i reduktazy glutationo-
wej.

Równoczesna obecność azotanów i cysteiny hamuje spadek
aktywności peroksydazy glutationowej, natomiast stymuluje
spadek aktywności dysmutazy ponadtlenkowej i reduktazy
glutationowej.

Poczynione obserwacje wskazują jednoznacznie na udział
azotanów w reakcjach redox w hepatocytach.
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Badania nad fizjologiczną rolą stresów w szczepach dzikich
1 bezdysmutazowych drożdży Saccharomyces cerevisiae

Agata Święciło', Jarosław Wawryn', Anna Krzepiłko' i Tomasz Biliński'

'Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, AR w Lublinie
2 Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, WSP w Rzeszowie
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W odpowiedzi na stres komórki drożdży Saccharomyces
cerevisiae zwiększają biosyntezę białek zwanych Hsp (białka
szoku termicznego). Wraz z tą grupą białek indukcji ulega
cytoplazmatyczny enzym katalaza T. Przyjmuje się, że poziom
tego enzymu u drożdży S. cerevisiae jest miarą odpowiedzi
komórki na stres.

Autorzy oznaczyli poziomy katalazy w szczepie dzikim po
szokach termicznym, osmotycznym i alkoholowym stosowa-
nymi pojedynczo, równocześnie oraz kolejno jeden po drugim.
Po szokach termicznym i osmotycznym obserwowano porów-
nywalnie wysoki poziom katalazy. Szok alkoholowy indukuje
biosyntezę katalazy na takim samym poziomie jak szok ter-
miczny i osmotyczny tylko w szczepie dzikim. W mutancie
sodl aktywność tego enzymu po szoku alkoholowym jest zde-
cydowanie niższa, a w mutancie sodlsod2 nie stwierdzono
indukcji katalazy w tych warunkach. Poziom katalazy po
dwóch typach szoku stosowanych równocześnie nie zwiększa
się ponad wartości uzyskane po szoku pojedynczym. Nato-
miast po zastosowaniu stresu termicznego, a po nim osmotycz-
nego, poziom katalazy jest wyższy niż po szoku pojedynczym.

Stwierdzono, że po wyżej wymienionych typach szoków wzra-
sta odporność komórek na subletalne stężenie menadionu
w szczepie dzikim oraz w mutantach bezdysmutazowych.
Ochronny wpływ szoków obserwowano również po inkubacji
w 100% tlenie. Stwierdzono również, że czas utrzymywania
się wysokiego poziomu katalazy po szoku w badanych szcze-
pach jest związany z dynamiką podziałów charakterystyczną
dla danego szczepu. Stosując metodę mikromanipulacji na po-
jedynczych komórkach drożdży, badano czy stres stosowany
wielokrotnie w ciągu całego życia komórki wpływa na ilość
generacji, czas generacji i maksymalną ilość podziałów. Ana-
liza statystyczna wyników opracowana na poziomie istotności
alfa = 0,05, przy zastosowaniu funkcji testowej t Studenta
wskazuje na istotne statystycznie różnice w średnich ilościach
podziałów po szoku termicznym dla szczepu dzikiego oraz
mutantów bezdysmutazowych. Zwiększenie ilości podziałów
występowało równocześnie ze skróceniem średnich czasów
podziału komórek. Odpowiedź na szok osmotyczny tylko
w mutancie bezdysmutazowym była istotna statystycznie.

Oddziaływanie izoenzymów dehydrogenazy mleczanowej
(M4 i H4) z różnych źródeł z kardiolopiną

Grzegorz Terlecki', Jan Gutowicz2, Elżbieta Czapińska'

' Katedra i Zakład Biochemii, 2 Katedra i Zakład Biofizyki
Akademia Medyczna we Wrocławiu
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Zdolność wiązania się in vitro izoenzymów dehydrogenazy
mleczanowej, podobnie jak wielu innych enzymów szlaku gli-
kolizy do błon komórkowych dokumentowano w literaturze
wielokrotnie. Kardiolipina (CL) jest fosfolipidem specyficznie
występującym w błonach mitochondrialnych. Nasze dotych-
czasowe badania wykazały silny wpływ liposomów fosfatydy-
locholinowych zawierających kardiolipinę na szybkość reakcji
katalizowanej przez izoenzymy dehydrogenazy mleczanowej
(LDH). Celem niniejszej pracy było porównanie oddziaływa-
nia obu form izoenzymatycznych LDH z różnych źródeł z kar-
diolipiną stosując pomiary aktywności enzymatycznej oraz
analizę widm natywnej fluorescencji białkowej.

Aktywność enzymu mierzono spektrofotometrycznie (zmia-
na A340) w buforze fosforanowym zawierającym 0,2 mM
NADH i 0,85 mM pirogronianu w temperaturze 25"C. Po in-
kubacji enzymu w buforze w obecności lub nieobecności CL
reakcję rozpoczynano przez dodanie mieszaniny substratów.
Badania zmian konformacyjnych przeprowadzono w 25 mM
buforze fosforanowym dla różnych stosunków molowych li-
pid/białko w pH 5,6 i 7,3 w temp. 25"C. Wpływ CL na konfor-
mację enzymu badano wykorzystując analizę widm natywnej
fluorescencji białka. Do badań użyto handlowych, oczyszczo-
nych preparatów LDH firmy Boehringer Mannheim, a miano-
wicie: M44 i H4 odpowiednio z mięśni szkieletowych i serca
wołu, świni i M4 z mięśni szkieletowych królika. Kardiolipinę

stosowano w postaci zawiesiny, przygotowanej w 25 mM bufo-
rze fosforanowym i zdyspergowanej za pomocą ultradźwięków.

Badania wykazały, że oba izoenzymy (M4 i H4) ze wszyst-
kich badanych źródeł są hamowane przez CL, ale formy H4

hamowane są w drastycznie mniejszym stopniu niż formy M4.
Najsilniejsza inhibicja ma miejsce w pH<6,0 a formy M4 są
hamowane już przy nanomolowych stężeniach CL. W buforze
o niskiej sile jonowej (25 mM bufor fosforanowy) profile ha-
mowania są odmienne dla różnych form tkankowych (M4 i H4)
ale zróżnicowanie w zależności od źródła jest bardzo niewiel-
kie. Wzrost siły jonowej powoduje zróżnicowanie profili ha-
mowania dla form M4 z różnych źródeł (szczególnie dla wyż-
szych stężeń CL) natomiast nie ma różnicującego wpływu na
hamowanie form H4. Profile zmian natywnej fluorescencji bia-
łka w obrębie form M4 i H4 tego samego gatunku były bardzo
podobne przy względnie dużym zróżnicowaniu międzygatun-
kowym. Przy wysokim stosunku molowym lipid/białko wyga-
szanie natywnej fluorescencji jest znacznie silniejsze
w pH=5,6 niż dla pH=7,3. Obserwowano ten efekt dla obu
form izoenzymatycznych z różnych źródeł. Przy małych pro-
porcjach lipid/białko obserwowano wzrost fluorescencji białka
dla obu form z badanych źródeł zróżnicowany w zależności od
pH roztworu.

W pracy przedyskutowano możliwe mechanizmy oddziały-
wań lipid/białko w badanych układach.
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1-61 Oksydaza polifenolowa z Gliocladium virens i jej aktywność
wobec związków fenolowych występujących w jabłkach

Maria Trzcińska, Aurelia Hałasińska, Bogdan Sieliwanowicz

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa

Oksydazy polifenolowe (PPO), enzymy utleniające fenole
z wykorzystaniem tlenu atmosferycznego, występują powsze-
chnie w tkankach niemal wszystkich roślin, są też wytwarzane
przez wszystkie ssaki, niektóre stawonogi oraz niektóre mikro-
organizmy (bakterie i grzyby). Utlenianie polifenoli przez
PPO w wielu produktach i surowcach spożywczych pochodze-
nia roślinnego może być przyczyną najczęściej niepożądanych
zmian: brunatnienia, powstawania zmętnień, wypadania osa-
dów. Stąd też coraz więcej uwagi w technologii żywności
poświecą się działaniu PPO, zabiegom prowadzącym do ich
inaktywacji. Coraz częściej też, głównie w winiarstwie i w so-
kownictwie, dodaje się egzogennej PPO w celu kontrolowane-
go utlenienia związków fenolowych, a następnie usunięcia ich
z produktu.

Celem pracy było uzyskanie preparatu PPO, aktywnego wo-
bec związków fenolowych występujących w jabłkach. Enzym
otrzymywano z 48-godz. hodowli Gliocladium virens na poży-
wce płynnej wg Czapek-Doxa z 2% skrobią rozpuszczalną
jako źródłem węgla. PPO oczyszczaną wstępnie z cieczy po-

hodowlanej metodami ultrafiltracji i chromatografii oddziały-
wań hydrofobowych na Phenyl Sepharose CL-4B, liofilizowa-
no. Uzyskany preparat utleniał syryngaldazyne, Km=0,02 mM
i katechol Km=l,2 mM. Najwyższą aktywność preparat wyka-
zywał w temp. 35°C i w pH 6,0 lub 5,5 odpowiednio dla
reakcji z syryngaldazyną lub katecholem. Stosując elektrofore-
zę w 5% żelu poliakrylamidowym masę cząsteczkową badane-
go enzymu określono na ok. 50 kDa. Przygotowano także pre-
parat PPO z G.virens unieruchomiony w polifosforanie chito-
zanu.

Związki fenolowe były ekstrahowane z jabłek w układzie
woda / aceton / chloroform = 1 / 3 / 4. W fazie wodnej, przed
i po działaniu preparatu z G.virens, stosując HPLC, kolumnę
RPC18, elucje gradientem 20-60% acetonitryl/metanol-5
/ 95 w 0,025 % kwasie fosforowym, wyznaczano profil związ-
ków fenolowych. Wykazano, że PPO z G.virens, w formie
wolnej i w formie unieruchomionej powoduje utlenianie nie-
których występujących w estraktach z jabłek związków feno-
lowych. Podjęto wstępne próby ich identyfikacji.

1-62 Charakterystyka enzymów pektynolitycznych mszyc

Anna Urbańska, Bogumił Leszczyński, Henryk Matok, Iwona Łukasik

Katedra Biochemii, Wyższa Szkoła Rolniczo Pedagogiczna w Siedlcach

Ważną rolę w pokonywaniu bariery mechanicznej przez
kłująco-ssące roślinożerne owady odgrywają enzymy pektyno-
lityczne. Uczestniczą one, w biochemicznych procesach zwią-
zanych z degradacją blaszek środkowych i ścian komórko-
wych podczas żerowania mszyc na różnych żywicielach. Ist-
nieją sugestie, wskazujące na enzymy pektynolityczne jako
ważną grupę enzymów warunkującą penetrację sztyletów
mszyc i ich istotną rolę w procesie pobierania składników
pokarmowych.

Celem prezentowanej pracy było ustalenie obecności w śli-
nie mszycy czeremchowo-zbożowej Rhopalosiphum padi (L.)
oraz mszycy zbożowej Sitobion avenae (F.) enzymów biorą-
cych udział w hydrolizie substancji pektynowych: poligalktu-
ronazy [EC 3.2.1.15] i pektynoesterazy [EC 3.1.1.11]. Ponadto
określono specyficzność substratową, optimum pH w/w enzy-
mów i poziom ich aktywności w różnych stadiach rozwojo-

wych badanych gatunków mszyc w zależności od stopnia od-
porności roślin na których żerowały .

W ślinie badanych gatunków mszyc wykryto zarówno ak-
tywność poligalakturonazy jak i pektynoesterazy. Poligalktu-
ronaza katalizowała szybciej hydrolizę kwasu poligalaktouro-
nowego niż hydrolizę pektyny z owoców cytrusowych. Oby-
dwa enzymy wykazywały optymalną aktywność w środowisku
lekko kwaśnym (pH 5.0-6.0). Zdecydowanie wyższą aktyw-
nością poligalkturonazy i pektynoesterazy w ślinie i w homo-
genatach charakteryzowała się mszyca czeremchowo-zbożo-
wa. Spośród badanych morf najwyższą aktywność poligalak-
turonazy i pektynoesterazy stwierdzono u samic uskrzydlo-
nych. Aktywność obydwu enzymów pektynolitycznych
w tkankach mszyc żerujących na siewkach względnie odpor-
nych odmian pszenżyta ozimego była wyższa niż u owadów
żerujących na odmianach podatnych.
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Rola dysmutaz ponadtlenkowych i katalaz w procesie starzenia się
pojedynczych komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae

Jarosław Wawryn', Agata Myszka', Anna Krzepiłko' i Tomasz Biliński '-2

1 Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, AR w Lublinie
2 Katedra Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej
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Pomimo wielu badań prowadzonych nad przyczynami sta-
rzenia się organizmów, do tej pory nie udało się jeszcze precy-
zyjnie wyjaśnić tego procesu ani na poziomie komórki, ani na
poziomie organizmu. Próbę odpowiedzi na istotne pytania do-
tyczące zmian prowadzących do obniżenia żywotności i śmie-
rci organizmów podejmuje wolnorodnikowa teoria starzenia
zaproponowana przez D. Harmana. Według tej teorii reaktyw-
ne formy tlenu zapoczątkowują szereg procesów prowadzą-
cych do uszkodzeń składników komórki. Uszkodzenia mogą
akumulować się, co powoduje zmiany długości życia i zapo-
czątkowuje proces starzenia. Wydłużenie czasu życia muszek
Drosophila melanogaster uzyskano zwiększając ekspresję ge-
nów takich enzymów antyoksydacyjnych jak dysmutazy po-
nadtlenkowe i katalazy. Proces ten powodował również szereg
zmian prowadzących do zmniejszenia ilości wolnych rodni-
ków, pomimo zwiększenia jednocześnie konsumpcji tlenu
w komórkach. W świetle niektórych doniesień wydają się is-
totne odpowiedzi na pytania: w jaki sposób brak katalaz i dys-
mutaz mógłby wpłynąć na długość życia pojedynczych komó-
rek oraz jak zmienią się podstawowe parametry opisujące dłu-
gość życia komórek pod wpływem zmian stężenia tlenu w śro-
dowisku.

W prezentowanych badaniach modelem do pracy nad tymi
problemami są fakultatywne aeroby - drożdże z rodzaju Sac-

charomyces cerevisiae. Drożdże S. cerevisiae charakteryzują
się ograniczoną ilością podziałów komórki, które są niesymet-
ryczne. Umożliwia to zastosowanie w badaniach metody mik-
romanipulacji. Testowane zestawy pojedynczych komórek
drożdży sprawdzano pod względem ilości generacji, czasu
trwania podziałów oraz maksymalnej ilości podziałów w czys-
tym tlenie, w powietrzu, w 3% tlenie i w warunkach beztleno-
wych. Otrzymane wyniki analizowano statystycznie przy uży-
ciu funkcji testowej t Studenta na poziomie istotności cc=0,05.
Ilościowa analiza statystyczna polegała na wyliczeniu prze-
działów ufności dla średnich.

W czystym tlenie brak dysmutaz ponadtlenkowych prowa-
dzi do zahamowania podziałów i śmierci komórek. W warun-
kach naturalnych czas życia zmutowanych szczepów był istot-
nie krótszy w porównaniu do izogenicznych szczepów dzikich.
Pozostałe mutacje nieznacznie wpływały na te parametry.
Brak dysmutazy cytosolowej (CuZnSOD) w połączeniu z bra-
kiem dysmutazy mitochondrialnej (MnSOD) wykazywał silnie
addytywny efekt. W warunkach obniżonych zawartości tlenu
w środowisku oraz w warunkach beztlenowych uzyskano wy-
dłużenie czasu życia komórek badanych mutantów. Otrzyma-
ne wyniki potwierdzają główne założenia teorii Harmana,
a także wskazują na powiązanie procesu starzenia z ilością
tlenu w środowisku.

Zmiany izoform peroksydazy z korzeni chrzanu
pod wpływem jonów Ca2+, Mg2+, Mn2+

Renata Wiater, Grażyna Ginalska, Jerzy Łobarzewski

Zakład Biochemii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin
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Porównano spektrum izozymowe peroksydazy z chrzanu
i jego zmiany wywołane działaniem siarczanów Ca2"1", Mg2+

i Mn2+. Stosując PAGE elektroforezę stwierdzono aktywujący
wpływ jonów użytych metali na trzy z pięciu anionowych
izoperoksydaz. Wpływ wykorzystanych w doświadczeniach
jonów na aktywność poszczególnych izozymów peroksydazy

był zależny od stężenia i czasu inkubacji tych związków z ba-
danym enzymem. Użyte jony metali aktywowały całkowitą
aktywność peroksydazy. Na podstawie uzyskanych wyników
można wnioskować, że oddziaływanie jonów metali na izofor-
my peroksydazy z chrzanu może mieć charakter specyficzny
i spełniać funkcję fizjologiczną w naturze.
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1-65 Modyfikacja aktywności izoform peroksydazy
z kapusty w obecności jonów Ca2+, Mg2*, Mn2+

Renata Wiater, Grażyna Ginalska, Jerzy Łobarzewski

Zakład Biochemii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Źródłem enzymu peroksydazy były świeże liście kapusty.
Po homogenizacji materiału biologicznego, peroksydaza była
wysalana (NH4)2SO4. Osad białek zawierających peroksydazę
był odsalany na kolumnie z Saphadex G-25. Odsolone białka
liofilizowano i używano w badaniach elektroforetycznych.
Preparaty peroksydazy odważano i rozpuszczano w buforze
fosforanowym 0,1 M pH 7,0. Roztwory enzymu peroksydazy
inkubowano w obecności tych jonów metali od 15 do 90 min.

i poddawano elektroforezie płytkowej na żelu poliakryloami-
dowym (PAGE).

Stwierdzono ewidentne zmiany aktywności niektórych izo-
form peroksydazy z kapusty wywołane działaniem użytych
jonów i czasu ich działania na badany enzym. Jony metali
powodowały wybiórczą aktywację izoform badanego enzymu.
Dowodzi to specyficznego działania użytych w doświadczeniu
jonów.

1-66 Analiza izoform peroksydazy w dziewięciu odmianach
siewek truskawek (Fragaria)

Renata Wiater', Piotr Dziadczyk2, Grażyna Ginalska', Jerzy Łobarzewski1, Jerzy Adam Hortyński2

1 Zakład Biochemii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin
2 Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Akademia Rolnicza, Lublin

Peroksydaza to enzym powszechnie występujący u roślin
wyższych i niższych. Zmiany w poziomie peroksydazy komór-
kowej towarzyszą praktycznie wszystkim ważniejszym wyda-
rzeniom w życiu rośliny, m.in., ekspresji płci, wzrost, różnico-
wanie tkanek, procesy kwitnienia, dojrzewanie. Peroksydaza
jest uznawana za biochemiczny marker oddziaływania na roś-
liny różnorodnych stresów fizjologicznych, chemicznych i fi-
zycznych. Dlatego też celowym wydało się określenie zmien-
ności izozymów peroksydazy w wybranych odmianach siewek
truskawki.

W doświadczeniach wykorzystano dziewięć odmian siewek
truskawek. Były to odmiany: Tyee, Olimpus, Ventage, Nyoho,
Paula. Senga Sengana oraz trzy klony odporne na zasolenie
podłoża w fazie siewki. Odmiany Paula/WZ/SR/23 i Pau-
la/WZ/SR/27 uzyskano w wyniku wolnego zapylenia odmiany
Paula, a odmianę Paula/WZ/SR/23/1 otrzymano w wyniku sa-
mozapylenia klonu Paula/WZ/SR/23. Hodowlę siewek prowa-
dzono na podłożach stałych z agarem w temperaturze 20°C.

Pasaże wykonywano co 14 dni. Siewki dokładnie rozcierano
w moździerzu z dodatkiem buforu fosforanowego 0,1 M
pH 7,0. Następnie otrzymany homogenat sączono przez Mira-
cloth. Przesącz poddano analizie elektroforetycznej nanosząc
30 jug białka.

Analizując otrzymane elektroforegramy stwierdzono najwię-
cej izoform peroksydazy (8) w odmianie Senga Sengana, która
jest podstawową odmianą hodowaną w Polsce. Aktywność
ogólna w tej odmianie była najwyższa w porównaniu z innymi
odmianami i wynosiła 0,068 j.Akt. Dużą aktywnością perok-
sydazową charakteryzowała się też odmiana Olimpus. Stwier-
dzono w tej odmianie obecność 7 izoform peroksydazy, jednak
ich aktywność całkowita była zdecydowanie niższa niż u od-
miany Senga Sengana. Najmniejszą aktywnością ogólną ce-
chowała się peroksydaza u odmian Ventage, Paula/WZ/SR/23
i Paula/WZ/SR/27 i wynosiła odpowiednio 0,020 j.Akt,
0,023 j.Akt, 0,025 j.Akt. Zróżnicowanie izozymowe peroksy-
dazy w tych klonach wynosiło odpowiednio 3, 1, 3 izoenzymy.
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Aktywność wybranych hydrolaz lizosomalnych
w surowicy krwi chorych z cukrzycą typu 2

Grzegorz Wisowski1, Katarzyna Winsz', Krystyna Olczyk1, Katarzyna Komosinska-Vassev',
Renata Korbut2, Yonis Hay-Ali1

1 Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej,
Śląska Akademia Medyczna, Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu

2 Laboratorium Analiz Lekarskich Szpitala Rejonowego w Kłobucku
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Lizosomalne enzymy z grupy glikohydrolaz, odpowiadając za we-
wnątrzkomórkową degradację glikokoniugatów, wykazują także zdol-
ność pozakomórkowej degradacji tych makrocząsteczek - w tym gliko-
koniugatów śródblonka. Choć nie zdefiniowano dotąd w pełni źródła
pochodzenia wspomnianych glikozydaz, wiadomo na pewno, iż uwal-
niane są one z krążących w łożysku naczyniowym leukocytów czy też
płytek krwi. Stymulowana reaktywnymi formami tlenu - u chorych
z cukrzycą - aktywacja białych krwinek oraz trombocytów, sprzyja ich
interakcji z komórkami śródbłonka, prowadząc m.in. do uwalniania li-
zosomalnych hydrolaz, z następową degradacją glikokoniugatów wspo-
mnianych komórek, zwiększeniem przepuszczalności endoteljum, po
czym - uszkodzeniem kolejnych warstw ściany naczyniowej. Nie wy-
kluczone, iż omawiane hydrolazy sprzyjają rozwojowi późnych powik-
łań cukrzycy, określanych mianem mikro- oraz makroangiopatii.

Celem pracy była ocena profilu aktywności wybranych glikohyd-
rolaz lizosomalnych w surowicy krwi u 40 chorych z cukrzycą typu
2 oraz 40 osób zdrowych. W surowicy krwi oznaczono aktywność:
p-N-acetylo-glukozaminidazy, (3-glukozydazy, P-galaktozydazy, oc-
mannozydazy i a-fukozydazy, stosując metodę Barretta i Heatha, po-
legającą na pomiarze stężenia p-nitrofenolu, uwalnianego podczas en-
zymatycznego rozkładu syntetycznych substratów, to jest odpowied-
nich glikozydów p-nitrofenolu.

U chorych, przed rozpoczęciem badań biochemicznych, obejmują-
cych ocenę aktywności hydrolaz lizosomalnych krwi - rutynowo
oznaczono: stężenie glukozy w osoczu, stężenie cholesterolu całkowi-
tego, cholesterolu HDL, triacylogliceroli, mocznika i kreatyniny
- w surowicy krwi oraz - stężenie glukozy, białka i ciał ketonowych

- w moczu. Ponadto, w hemolizacie krwinkowym oznaczono stężenie
glikowanej hemoglobiny, jako parametru retrospektywnie odzwiercie-
dlającego stopień wyrównania cukrzycy.

W oparciu o wyniki wymienionych badań, jak i kryteria wyrów-
nania cukrzycy sformułowane przez Europejskie Towarzystwo Badań
Cukrzycy, chorych podzielono na dwie grupy - z wyrównaną i niewy-
równaną metabolicznie cukrzycą.

Na podstawie obecności powikłań naczyniowych, o charakterze mi-
kro- i/lub makroangiopatii, w obrębie chorych z cukrzycą wyrównaną
i niewyrównaną, wyróżniono kolejne dwie podgrupy osób, w związku
z obecnością bądź też niewystępowaniem wspomnianych powikłań.
Rozpoznanie mikroangiopatii oparto na wynikach oftalmoskopowego
badania dna oka (retinopatia cukrzycowa), oraz - na podstawie wyni-
ków badań laboratoryjnych, obejmujących oznaczenie stężenia mocz-
nika i kreatyniny w surowicy krwi, jak i - na podstawie obecności
mikroalbuminurii lub proteinurii (nefropatia cukrzycowa). Wyrazem
makroangiopatii była rozpoznana choroba niedokrwienna serca, prze-
byty zawał mięśnia sercowego, oraz - niedokrwienie kończyn dol-
nych, stwierdzone u badanych pacjentów.

W wyniku przeprowadzonych badań wykazano wzrost aktywności
większości glikohydrolaz, korelujący - w przypadku prawie wszyst-
kich badanych enzymów - zarówno ze stopniem glikemii jak i obec-
nością powikłań naczyniowych.Uzyskane wyniki wskazują na udział
lizosomalnych glikozydaz w patogenezie powikłań naczyniowych, to-
warzyszących cukrzycy typu 2, uwidaczniając także, iż poziom ich
aktywności uzależniony głównie od stopnia wyrównania cukrzycy,
stanowić może wskaźnik metabolicznej kontroli glikemii.

Ocena enzymatycznych i nieenzymatycznych antyoksydantów
w preparatach osocza świeżo mrożonego

Celina Wojciechowska1, Ewa Widera', Bronisława Skrzep-Poloczek', Katarzyna Rothkegel7

Andrzej Tomasik3, Wojciech Jacheć3

' Katedra i Zakład Biochemii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
2 Pracownia Koagulologii Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Katowicach

3II Klinika Kardiologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
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Osocze świeżo mrożone (FFP) jest preparatem zawierają-
cym 7% białka, 2% węglowodanów oraz lipidy z czym wiąże
się obecność osoczowych enzymów antyoksydacyjnych i wita-
miny E. FFP to takie osocze, które zostało zamrożone nie
później niż w ciągu 6 godzin od chwili pobrania i jest prze-
chowywane w temperaturze równej lub niższej niż 18°C ma-
ksymalnie do 1 roku.

Wskazaniem do stosowania tego preparatu są zaburzenia
w układzie krzepnięcia. Jest on również często podawany
w celu podwyższenia ciśnienia onkotycznego w zespołach
przebiegających z masywną utratą białka (zespół nerczycowy,
oparzenia).

Celem pracy była ocena potencjału antyoksydacyjnego FFP
na podstawie całkowitej aktywności dysmutazy ponadtlenko-
wej (SOD), izoenzymu Mn-SOD metodą kolorymetryczną wg
Oyanagui - 1984, peroksydazy glutationowej (GSH-Px) meto-
dą kolorymetryczną wg Lawrencea, stężenie witaminy E me-

todą HPLC i dialdehydu malonowego (MDA) metodą fluory-
metryczną wg Ohkawa - 1979.

Oznaczeń dokonaliśmy w 49 próbkach osocza świeżo mro-
żonego przechowywanego przez 6 miesięcy w temperaturze
18°C, grupę kontrolną stanowiło świeżo pobrane osocze dzie-
sięciu honorowych dawców krwi.

Średnia aktywność izoenzymów dysmutazy ponadtlenkowej
była podobna w obu grupach. W FFP wykazaliśmy znamien-
nie statystycznie niższą aktywność GSH-Px (64,18±42,67 vs
125,8±14,4 ; p<0,001) oraz znamiennie statystycznie niższe
stężenie MDA (5,4±2,82 vs 20,18+1,48 |amol/l; p<0,001).
Średnia wartość stężenia witaminy E wynosiła w FFP
14,11±7,2 |ig/ml a w grupie kontrolnej 7,8±2,11 (ig/ml.

Nasze wyniki wskazują, że przygotowanie i przechowywa-
nie preparatów FFP wywiera istotny wpływ na stan antyok-
sydacyjny osocza co wymaga dalszych badań.
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1-69 Trehalaza z lucerny siewnej Medicago sativa

Barbara Wolska-Mitaszko'', Eliza Molestak', Wanda Małek2

' Zakład Biologii Molekularnej, 2 Zakład Mikrobiologii Ogólnej,
Instytut Mikrobiologii, UMCS Lublin

Trehalaza (THA), oc-a glukohydrolaza [EC 3.2.1.28] powo-
duje hydrolizę trehalozy syntetyzowanej przez mikroorgani-
zmy, głównie grzyby i niektóre bakterie w odpowiedzi na stre-
sowe warunki środowiska. Indukowana stresem synteza treha-
lozy zwiększa jej ilość co jak się wydaje może zabezpieczać
struktury błon plazmatycznych i enzymów przed drastycznymi
zmianami powodowanymi przez zbyt wysoką bądź niską tem-
peraturę, wysuszenie czy stres osmotyczny. Występowanie tre-
halozy i trehalazy u roślin wyższych budzi coraz większe zain-
teresowanie. Trehaloza i trehalaza może występować u roślin
z mikoryzą jak i u roślin motylkowatych tworzących symbiozę
z rizobiami gdzie prawdopodobnie uczestniczy w dostarczaniu
energii podczas wiązania azotu atmosferycznego.

Materiałem do badań były ekstrakty bezkomórkowe z róż-
nych części lucerny siewnej Medicago sativa tj. korzenia, ło-
dygi i liścia oraz eluaty bezkomórkowych ekstraktów roślin-
nych z żeli poliakrylamidowych po elektroforezie w warun-
kach niedenaturujących. Aktywność enzymu określano na
podstawie ilości wytworzonej glukozy (|ig) w przeliczeniu na
mg"1 białka min"'.

Wykazano, że najwyższa aktywność THA występuje w ło-

dydze lucerny w porównaniu z poziomem enzymu w korzeniu
i liściach. Optimum temperatury dla THA badanych prepara-
tów wynosi 55-60° C. Optimum pH wykazuje bifazowość
w zakresie 3-4 oraz 6-6,5. Jedynie dla enzymu z liści wy-
stępuje pojedyncze optimum przy pH 6,0. Jony jednowartoś-
ciowe wykazują wyraźne działanie hamujące, przy czym
wpływ ich można uszeregować następująco: NH4

+>Na+>K++.
Obserwuje się to dla wszystkich badanych preparatów, tj. en-
zymu z korzenia, liści i łodygi. Jony dwuwartościowe Ca2+

i Zn2+ wykazują zróżnicowane działanie. Jony Zn2+wyraźnie
hamują aktywność THA przede wszystkim w ekstraktach z ło-
dygi. Natomiast jony Ca2+ w zakresie stężeń 1-5 mM wykazu-
ją średnio 20% stymulację aktywności trehalazy. Obecność
EDTA w stężeniu lOmM drastycznie obniża aktywność en-
zymu do 50% w łodydze, 40% w korzeniu i 38% w liściach.
Aktywność natywnych kompleksów THA analizowano rów-
nież techniką elektroforezy w warunkach niedenaturujących,
poprzez porównanie profili aktywności eluatów uzyskanych
z żelu bez SDS.

Czy w łodydze, korzeniu i liściach lucerny trehalaza wy-
stępuje w tej samej formie - wymaga to dalszych badań.

1-70 Histochemiczna lokalizacja aktywności rodanazy
oraz oznaczanie poziomu siarki w wątrobie żaby i myszy

Maria Wróbel', Bolesław Papla2

'Instytut Biochemii Lekarskiej, 2Katedra Patomorfologii,
Collegium Medicum UJ, Kraków

Rodanaza (siarkotransferaza tiosiarczanxyjanek, EC 2.8.1.1) jest
enzymem powszechnie występującym w tkankach zwierzęcych. Fizjo-
logiczna funkcja tego enzymu związana jest z detoksykacją endogen-
nego cyjanku oraz przemianami metabolicznie aktywnej zredukowa-
nej siarki (siarka sulfanowa), uczestniczącej między innymi w syn-
tezie białek żelazowo-siarkowych lub regulacji aktywności niektórych
enzymów []].

Badania przeprowadzano w skrawkach wątroby myszy oraz żab
(Rana temporaria), odłowionych w okresie jesiennym. Aktywność ro-
danazy oznaczano w skrawkach o grubości 5 mm, ciętych przy pomo-
cy cryostatu, inkubując je w mieszaninie zawierającej tiosiarczan so-
du, cyjanek, błękit p-nitrotetrazolowy oraz metylosiarczan 5-N-mety-
lofenazyny, przyspieszający reakcję [2]. Histochemiczna metoda
oznaczania aktywności rodanazy oparta jest na redukcji soli tetrazolo-
wych siarczynem, powstającym równocześnie z rodankiem w wyniku
reakcji katalizowanej przez rodanazę. Kontrolne mieszaniny zawierały
bufor w miejsce cyjanku lub tiosiarczanu lub obydwu z nich. Skrawki
inkubowano przez 180 min w temperaturze 37°C. Po inkubacji utrwa-
lano je w formalinie i zalewano glicerolem. Zawartość siarki w wąt-
robie żaby i myszy oznaczano w skrawkach o grubości 30 u.m, liofili-
zowanych po naiożeniu na podkładkę węglową, a następnie napyla-
nych warstwą węgla. Zawartość tego pierwiastka obliczano na pod-
stawie widma uzyskanego przy użyciu mikroskopu skaningowego
JED JSH 5410 oraz spektrofotometru rentgenowskiego EDS Voyager
3100 firmy Noran.

Wynik testu histochemicznego na aktywność rodanazy był pozyty-
wny zarówno w skrawkach pochodzących z wątroby żaby, jak i my-

szy. W cytoplazmatycznym obszarze komórek wątroby obserwowano
powstawanie ciemnych ziarnistości o rozmiarach, które wielkością od-
powiadają rozmiarom mitochondriów. Test na aktywność enzymu
w nieobecności tiosiarczanu, jako zewnętrznego donora siarki sulfano-
wej, był pozytywny w przypadku obydwu preparatów, co świadczy
o obecności endogennego substratu dla rodanazy. Podobnie pozytyw-
ny wynik testu w obecności tiosiarczanu, ale przy braku cyjanku jako
zewnętrznego akceptora siarki, świadczy o istnieniu jej endogennych
akceptorów, szczególnie w wątrobie żaby. W skrawkach otrzymanych
z wątroby żaby w okresie jesiennym procentowa zawartość siarki jest
dwukrotnie wyższa niż w skrawkach otrzymanych z wątroby myszy.
Wyniki te potwierdzają wcześniejsze obserwacje gromadzenia w wąt-
robie żaby w okresie jesiennym siarki w formie siarki sulfanowej [3].

Przeprowadzone badania potwierdziły wysoką aktywność rodanazy
w wątrobie żaby, oznaczoną wcześniej metodą biochemiczną oraz su-
gerują, że podobnie jak u ssaków, jest ona zlokalizowana w mitochon-
driach. Rola jaką pełni siarka w wątrobie żaby nie jest znana i wyma-
ga dalszych badań.

Literatura:
[1] Toohey J.L. (1989) Sulphane sulphur in biological systems: a po-

ssible regulatory role. Biochem. J. 264, 625-632.
[2] Tanaka D., Gatai K. (1983) Histochemical detection of thiosulfate

sulfurtransferase (rhodanese) activity. Histochemistry 77, 285-288.
[3] Wróbel, M., Frendo, J., Cannella, C. (1992) Seasonal changes in

the activity of rhodanese in frog {Rana temporaria) liver. Comp.
Biochem. Physiol. 103B: 469-472.
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Aktywność oraz właściwości a-galaktozydazy
występującej w nasionach łubinu żółtego

Kazimierz Zalewski, Aleksander Łogin

Zakład Biochemii ART Olsztyn
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a-galaktozydaza jest jednym z ważniejszych enzymów bio-
rących udział w metabolizmie węglowodanów. Zbadano ak-
tywność tego enzymu w dojrzewających oraz kiełkujących na-
sionach łubinu żółtego. Określono również niektóre właściwo-
ści enzymu. Białka zawierające a-galaktozydazę ekstrahowa-
no 0,01 M buforem fosforanowym. Enzym częściowo oczysz-
czono poprzez frakcjonowanie siarczanem amonu oraz sącze-
nie molekularne na żelu Sephadex G-100. Zbadano optimum
działania pH i temperatury enzymu. Aktywność a-galaktozy-
dazy wzrastała powoli w czasie formowania się i dość szybko
w okresie dojrzewania nasion łubinu żółtego. Podczas kieł-

kowania nasion obserwowano najpierw wzrost aktywności en-
zymu, następnie spadek. Sączenie molekularne wykazało, że
a-galaktozydaza występowała w dwóch formach różniących
się masą cząsteczkową. Pierwsza forma charakteryzowała się
masą około 95 kD, a druga około 48 kD. Aktywności obu
izoenzymów kształtowały się podobnie podczas dojrzewania
oraz kiełkowania nasion łubinu. Optimum pH działania
a-galaktozydazy wynosiło około 4,5 natomiast optymalną
aktywność enzym osiągał przy 50°C. Charakteryzował się on
również dużą odpornością na denaturację oraz działanie en-
zymów hydrolitycznych.

Enzymy trawienne narybku jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt)

Kiystyna Żółtowska', Ryszard Kolman3, Elżbieta Łopieńska', Halina Kolman2

1 Zakład Biologii Rozwoju, 2 Katedra Biologii Ogólnej
Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska WSP w Olsztynie,

3 Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
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Jesiotr syberyjski z uwagi na korzystne cechy hodowlane
jest najbardziej popularnym, spośród ryb jesiotrowatych, obie-
ktem akwakultury. Nie wiele wiadomo o fizjologii trawienia
u ryb jesiotrowatych, brak jest informacji na temat zmian ak-
tywności enzymów trawiennych w ontogenezie układu pokar-
mowego jesiotra syberyjskiego. Zagadnienie to stało się przed-
miotem prezentowanej pracy.

Badania przeprowadzono na wylęgu i narybku jesiotra sybe-
ryjskiego w wieku 9-44 dni po wylęgu (dph). W ekstraktach
z przewodów pokarmowych ryb oznaczano zawartość białka
metodą Spector (1978) oraz aktywność następujących enzy-
mów: a-amylazy metodą Caraway'a (Karpiak 1974), glukoa-
mylazy, poprzez pomiar ilość glukozy uwolnionej z glikogenu,
disacharydaz: maltazy, sacharazy, trehalazy i laktazy metodą
Dahlqvista (1968), ogólną proteaz zasadowych i kwaśnych
metodą Ansona. Aktywność pepsyny oznaczano wg Ryle
(1985), trypsyny wg Geiger i Fritz (1985), a chymotrypsyny
wg Geiger (1985), stosując jako substraty syntetyczne chromo-
genne peptydy f-my Sigma. Aktywność lipazy triacyloglicery-

nowej oznaczano metodą Cherry-Crandalla (za Kłyszejko-Ste-
fanowicz 1982).

Z badanych enzymów w 9 dph stwierdzano jedynie obec-
ność proteaz zasadowych, nie udało się zaobserwować aktyw-
ności enzymów rozkładających lipidy i cukry. Po pierwszym
tygodniu egzogennego karmienia larw (16 dph) znajdowano
wysoką aktywność lipolityczną oraz maltazy, odnotowano ró-
wnież niewysoką aktywność proteaz kwaśnych, brak jest
wśród nich pepsyny. Aktywność pepsyny stwierdzono po raz
pierwszy w 44 dph. Między 3 a 6 tygodniem po wylęgu obser-
wowano stały przyrost aktywności amylolitycznej. Disachary-
dazy maltaza i trehalaza osiągnęły maksymalną aktywność
w 30 dph. Nie stwierdzano obecności laktazy i sacharazy.

Wiedza dotycząca zmian aktywności głównych enzymów
trawiennych w pierwszym okresie po wylęgu jesiotrów, jest
nieodzowna dla odpowiedniego doboru oraz dostosowania
składu ich diety do stopnia dojrzałości układu pokarmowe-
go ryb. Jest to jeden z ważnych warunków powodzenia ho-
dowli.
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1-73 Rola proteazy HtrA Escherichia coli w ochronie komórki
przed skutkami szoku oksydacyjnego
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Zbigniew Wypych3, Barbara Lipińska>A

' Katedra Biochemii, Uniwersytet Gdański
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Białko HtrA (DegP) bakterii Escherichia coli należy do gru-
py białek szoku termicznego. Jego obecność jest niezbędna dla
przeżycia komórek w temperaturach powyżej 42°C. HtrA jest
białkiem peryferyjnym, zlokalizowanym po stronie periplaz-
matycznej błony wewnętrznej. Posiada aktywność proteazy se-
rynowej, której główną funkcją jest degradowanie nieprawid-
łowych białek pojawiających się w obrębie otoczki komórko-
wej w warunkach stresowych [1].

Celem niniejszej pracy była odpowiedź na pytanie o udział
proteazy HtrA w ochronie komórki przed skutkami szoku ok-
sydacyjnego [2], Zbadaliśmy wpływ różnych czynników in-
dukujących stres oksydacyjny na mutanty htrA, pozbawione
funkcjonalnego białka HtrA.

Mutacja w genie htrA nie wpływała na wzrost bakterii
w obecności nadtleneku wodoru (H2O2) oraz parakwatu (PQ),
w przeciwieństwie do jonów żelazawych [Fe(II)], których obe-
cność powodowała znaczne zahamowanie wzrostu mutantów
htrA w porównaniu ze szczepem dzikim. Efekt zahamowania
wzrostu przez jony Fe(II) podlegał całkowitemu zniesieniu po
transformacji komórek HtrA' plazmidem niosącym prawidło-
wy gen htrA oraz znacznemu złagodzeniu przez zastosowanie
syntetycznych przeciwutleniaczy z rodziny aminoksyli. A-TE-
MPO (4-O-acetyl 2,2,6,6 tetramethyl-piperidin-1-oxyl), zdolny
do kotwiczenia w błonie wykazywał silniejsze działanie
ochronne niż 4OH-TEMPO (4OH 2,2,6,6 tetramethyl-piperi-
din-1-oxyl), działający głównie we frakcji rozpuszczalnej.

Zmierzając do wyjaśnienia efektu powodowanego przez jo-
ny Fe(II) wykonaliśmy frakcjonowanie komórek na elementy
składowe. We frakcjach badaliśmy stopień utlenienia białek,

oznaczając grupy karbonylowe w reakcji ze specyficznym od-
czynnikiem 2,4-dinitrofenylohydrazyną. Metodą immunoblot-
tingu stwierdziliśmy znacznie podwyższony poziom grup kar-
bonylowych we frakcji białek błonowych, izolowanych z ko-
mórek szczepu dzikiego hodowanych w obecności jonów
Fe(II). Efektu takiego nie zaobserwowaliśmy dla białek peri-
plazmatycznych i cytoplazmatycznych. Ponadto stwierdziliś-
my, iż białka błonowe mutanta htrA uległy znacznie silniej-
szemu utlenieniu w porównaniu ze szczepem dzikim.

Obok jonów Fe(II) wzrost mutantów htrA efektywnie hamo-
wały wodoronadtlenki, związki indukujące szok oksydacyjny:
wodoronadtlenek t-butylu (Bul-OOH), generujący wolne rod-
niki głównie w cytozolu oraz wodoronadtlenek kumenu (Cum-
OOH), zdolny do zakotwiczenia się w błonie, dający znacznie
silniejszy efekt.

Zarówno jony Fe(II), jak i Cum-OOH, w przeciwieństwie
do H2O2, PQ oraz Bu'-OOH, powodowały indukcję syntezy
białka HtrA.

Powyższe wyniki wskazują, iż proteaza HtrA stanowi istot-
ny element ochrony komórki przed skutkami szoku oksydacyj-
nego. Bierze prawdopodobnie udział w degradacji uszkodzo-
nych białek w obrębie otoczki komórkowej, co w szczególno-
ści dotyczy białek błonowych.

Literatura:
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8974-8982.
[2] Ozben, T. (1998) Free Radicals, Oxidative Stress, and
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WYKŁAD Serpiny - superrodzina białkowych inhibitorów proteinaz serynowych

Adam Dubin

Instytut Biologu Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Termin SERPINY (ang. Serine Proteinase Inhibitors) wprowadzony
przez Carrella i Travisa w 1985 roku obecnie obejmuje superrodzinę
białek o następujących cechach wyróżniających:
- wysoce homologiczna uporządkowana struktura trzeciorzędowa,
- ponad trzydziestoprocentowy stopień homologii struktury pierwszo-

rzędowej w rejonie okolo350 reszt aminokwasowych podstawowe-
go polipeptydu,

- w przypadku inhibitorów proteinaz tworzenie z proteinazami doce-
lowymi trwałych, niedysocjujących w obecności SDS-u komplek-
sów w stosunku molowym 1:1 wg schematu:

E + I* (zmodyfikowany inhibitor)

T
E + I <-» E I M «-> E I P T —»

kompleks pośrednik
Michaelisa telracdiyczny

EAI (acyloenzym)

El* (stabilny kompleks)

Asocjacja docelowej proteinazy z serpiną jest bardzo szybka i przebie-
ga ze stała szybkości reakcji k Ł , s sl0 7 M~V co przy nanomolowych
stężeniach reagentów odpowiada czasom rzędu milisekund. W skład
tej superrodziny wchodzi obecnie ponad 70 białek zwierąt, roślin i wi-
rusów (w przeważającej większości inhibitorów proteinaz) które moż-
na podzielić na te sekrecjonowane, zawierające komponentę cukową
i występujące głównie w surowicy, gdzie stanowią ponad 10% cał-
kowitej ilości białek (a,PI, cc,ACh, ATIII, Cllnh, HCII) oraz niesek-
recjonowane ujęte w podrodzinę ovalbulin. Główną rolą serpin jest
utrzymanie homeostazy organizmu poprzez neutralizowanie nadpro-
dukcji proteinaz serynowych w takich procesach jak: krzepliwość
krwi, kaskada komplementu, fibrynoliza, zwijanie białek, migracja
i różnicowanie komórek, modulacja stanu zapalnego, konwersja pro-

hormonów czy wewnątrzkomórkowa proteoliza. Niektóre serpiny
utraciły w czasie ewolucji swoje cechy inhibitorowe i wykształciły
inne specjalistyczne funkcje takie jak np. transport hormonów (globi-
ny wiążące kortizol), regulację ciśnienia krwi (angiotensinogen) czy
jak ovalbumina o nieodkrytej dotyczas funkcji. W porównaniiu do
innych inhibitorów proteinaz serpiny są nietypowe ponieważ: 1. Naty-
wna serpina jest przykładem białka metastabilnego, kinetycznie spa-
kowanego w konfigurację napiętą (S), która nie jest najbardziej stabil-
na; 2. W zależności od warunków białka te mogą reagować jako
inhibitory albo jako substraty przy czym w obu typach reakcji nas-
tępują dramatyczne zmiany konformacyjne zwązane z wyeksponowa-
ną pętlą centrum reaktywnego formy napiętej (S). Forma ta przechodzi
do bardziej stabilnej formy zrelaksowanej (R) poprzez wbudowanie
wstążki s4A w antyrównoległą sześciowstążkową harmonijkę beta, co
powoduje że przecięte wiązanie okolicy centrum reaktywnego węd-
ruje na przeciwległą stronę cząsteczki serpiny. Taka forma może na-
bywać nową funkcę biologiczną jak np.wiasności chemotaktyczne.
Aktywność inhibitorowa serpin jest regulowana poprzez oksydacyjną
inaktywację (np.utlenianie metioniny centrum reaktywnego a,PI), ak-
tywację lub stabilizację przez kofaktory (np. antywacja ATIII przez
heparynę) czy wreszcie poprzez proteolityczną inaktywację. Każde
zaburzenie równowagi pomiędzy proteinazą i serpiną związane z po-
wyższą regulacją oraz z możliwymi aberacjami genetycznymi w struk-
turze i sekrecji serpin może powodować poważne problemy patologi-
czne. Genetyczny niedobór a,PI może prowadzić do rozedmy płuc,
niedobór Cllnh do obrzęku naczyniowo-ruchowego a mutacje ATIII
czy a 2 AP do niekontrolowanej koagulopatii.

Finansowane w ramach grantu KBN nr 6PO4B 009 14.

WYKŁAD Inhibitory proteinaz metabolizujących neuropeptydy

Jerzy Silberring

Zespół Neurobiochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,

Proteoliza neuropeptydów kojarzona jest zazwyczaj z ich
degradacją lub inaktywacją w neuronach lub w przestrzeni
między synaptycznej. Proces ten może jednak pełnić bardziej
swoiste funkcje w organizmie, prowadząc do funkcjonalnej
modyfikacji neuropeptydów, zwanej konwersją a polegającą
na zmianie swoistości wiązania peptydowego substratu do re-
ceptora. Zjawiska ograniczonej proteolizy regulują m.in. po-
ziom poszczególnych neuropeptydów w tkankach i płynach
ustrojowych, stąd też istotnym wydaje się badanie możliwości
regulacji tych procesów za pomocą endogennych i syntetycz-
nych inhibitorów, ze względu na ich potencjalne znaczenie
farmakologiczne. Przykładem mogą tu być inhibitory konwer-

tazy angiotensyny (np. kaptopril, enalapril), stosowane w le-
czeniu nadciśnienia, inhibitory „endopeptydazy 24.11" badane
w analgezji i uzależnieniach od morfiny, niektóre neuropep-
tydy wpływające hamująco na inne układy peptydowe), a tak-
że odkrycie endogennych inhibitorów proteinaz w ośrodko-
wym układzie nerwowym (neuroserpina, hemorfiny).

Celem niniejszej prezentacji jest omówienie aktualnego sta-
nu badań nad endogennymi i syntetycznymi inhibitorami pro-
teinaz trawiących neuropeptydy i omówienie ich potencjalnej
roli farmakologicznej. Wykład podsumowuje także rozwój te-
chnik badawczych jak np. zastosowanie kombinatoryjnych bi-
bliotek peptydów, techniki antysensowe, spektrometrię masową.
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Lokalizacja katepsyny B w łożysku pochodzącym z ciąż
nie powikłanych i powikłanych EPH-gestozą

Mohamed AL Hameri

Zakład Anatomii Patologicznej, Akademia Medyczna w Białymstoku
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W dotychczas przeprowadzonych badaniach stwierdzono,
że w łożysku pochodzącym od kobiet z EPH-gestozą wzrasta
aktywność katepsyny B, która jest zależna od stopnia ciężko-
ści gestozy.

Celem niniejszego doniesienia jest badanie lokalizacji kate-
psyny B w łożyskach pochodzących z ciąż fizjologicznych
i powikłanych EPH-gestozą.

Próbki do badań immunohistochemicznych pobierano z czę-
ści obwodowej, środkowej i centralnej łożyska (po dwa z każ-
dej strefy), po czym utrwalano w acetonie w temperaturze
-20°C przez 12 godzin i przeprowadzano do kostek parafino-
wych wg metody AMEX. Reakcje immunohistochemiczne

przeprowadzano na skrawkach grubości 5 p.m., używając prze-
ciwciał skierowanych przeciwko ludzkiej katepsynie B (firmy
Binding Site, England) w rozcieńczeniu 1:100. W celu uwido-
cznienia w tkance enzymów posłużono się techniką fosfataza
zasadowa - zestaw LSAB+ i chromogen nowa fuksyna (od-
czynniki firmy Dako).

Katepsyna B w łożysku zlokalizowana jest w kosmkach,
- w cytoplazmie cyto- i syncycjotrofoblastu, komórkach Hof-
bauera, a także w masach włóknikowatych, w przypadku mart-
wicy kosmka. Topografia rozmieszczenia katepsyny B jest od-
mienna w kosmkach łożysk pochodzących z ciąż fizjologicz-
nych od łożysk pochodzących z ciąż powikłanych EPH gestozą.

Roślinne inhibitory proteaz przewodu pokarmowego

Anna Bańkowska-Czaui

Zakład Analizy Instrumentalnej, Akademia Medyczna w Białymstoku

II-2

Zainteresowania inhibitorami występującymi w nasionach
roślin spożywanych przez człowieka i zwierzęta wynikają głó-
wnie z możliwości hamowania aktywności proteaz przewodu
pokarmowego i upośledzania trawienia białek przez te inhibi-
tory.

W poprzednim doniesieniu stwierdzono występowanie in-
hibitorów pepsyny w 10 oraz inhibitorów trypsyny i chymo-
trypsyny w 26 badanych nasionach roślin (XXXIV Zjazd
PTBioch., 1998, 86).

Działanie antyproteolityczne inhibitorów występujących
w nasionach zależy jednak od ich termostabilności, wrażliwo-
ści na działanie kwasowego środowiska soku żołądkowego
i podatności na inaktywację pepsyną.

Wpływ ekstraktów badanych nasion na aktywność pepsyny
oznaczano przy użyciu hemoglobiny, trypsyny przy użyciu he-
moglobiny i Bz-L-Arg-pNA, chymotrypsyny przy użyciu he-
moglobiny i Suc-Phe-pNA.

Ogrzewanie (temp. 100"C) ekstraktów z nasion roślin powo-

duje częściową inaktywację inhibitorów proteaz, zwiększającą
się z wydłużeniem czasu ogrzewania. Po 60 minutach ogrze-
wania ponad 50% aktywności zachowują inhibitory pepsyny
występujące w ekstrakcie lnu, orzecha arachidowego, orzecha
włoskiego, owsa, pszenicy i słonecznika oraz inhibitory try-
psyny i chymotrypsyny występujące w ekstrakcie dyni, fasoli,
gorczycy, jęczmienia, kukurydzy, orzecha arachidowego,
orzecha włoskiego, rzepaku i słonecznika. Zakwaszenie
(pH 2,0) ekstraktów z nasion roślin powoduje również częś-
ciową inaktywację inhibitorów zwiększającą się z wydłuże-
niem czasu inkubacji. Po 60 minutach inkubacji w pH 2,0
ponad 50% aktywności zachowują inhibitory pepsyny wystę-
pujące w ekstrakcie słonecznika oraz inhibitory trypsyny
i chymotrypsyny występujące w ekstrakcie fasoli, gorczycy,
jęczmienia, rzepaku i słonecznika.

Inhibitory ekstraktów nasion badanych roślin nie hamują
aktywacji enteropeptydazy, ocenianej przy użyciu H-Gly-Asp-
Asp-Asp-Asp-Lys-pNA.
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II-3 Dobór warunków oznaczania aktywności katepsyny D w płynie pęcherzykowym

Marcin Chlabicz

Zakład Analizy Instrumentalnej, Zakład Endokrynologii Ginekologicznej IPG,
Akademia Medyczna w Białymstoku

Płyn pęcherzykowy stanowi przesącz naczyń krwionośnych
osłonki i jest wytwarzany przez komórki ziarniste. W pękaniu
pęcherzyka Graafa, uwalnianiu komórki jajowej i atrezji pę-
cherzyka istotną rolę odgrywają enzymy proteolityczne wy-
twarzane przez komórki ziarniste.

Płyn pęcherzykowy pobrano od kobiet leczonych metodą
IVF ET w okresie okołoowulacyjnym, stymulowanych według
protokołu krótkiego: analog GnRH, Decapeptyl od 1 dnia cyk-
lu; FSH 150-300 IU/dobę od 3 dnia cyklu.

Celem niniejszego doniesienia jest dobranie warunków
oznaczania aktywności i wstępna charakterystyka katepsyny
D obecnej w płynie pęcherzykowym.

Do oznaczania aktywności katepsyny D użyto 6% hemo-
globiny zdenaturowanej kwasem solnym. Stosunek materiału
badanego do substratu wynosił 4:1 v/v. Terminacji reakcji do-
konywano 5% kwasem trichlorooctowym (1:1 v/v). Przyrost
produktów reakcji oznaczano metodą Follina i Ciocalteau
w modyfikacji miedziowej.

Wyznaczono optimum odczynu środowiska, w którym ak-
tywność katepsyny D płynu pęcherzykowego jest największa,
przypada ono na pH 3,0. Inkubacja 2 godzinna w temperaturze
37°C warunkuje przyrost produktów reakcji zapewniający po-
miar absorbancji w optymalnym zakresie. W wyżej wymienio-
nych warunkach aktywność katepsyny D wynosi 250 nmol
Tyr/ml, a aktywność specyficzna 83 nmol Tyr/mg białka.
W tych samych warunkach aktywność katepsyny D w surowi-
cy krwi była około 6 razy niższa (42 nmol Tyr/ml). Punkt
izoelektryczny katepsyny D płynu pęcherzykowego przypada
na pH 4,5. Aktywność katepsyny D płynu pęcherzykowego
hamuje pepstatyna.

Oznaczanie aktywności katepsyny D w płynie pęcherzyko-
wym może być przydatne w ocenie procesów degeneracji
i atrezji pęcherzyka Graafa.

II-4 Aktywność anty-proteinazowa oraz inhibitory proteinaz plazmy nasienia indora

Andrzej Ciereszko', Jacek Borkowski', Krzysztof Kozłowski2, Andrzej Faruga2,
Monika Kwaśnik', Jan Głogowski'

1 Zakład Andrologii Molekularnej, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN, Olsztyn
2 Katedra Drobiarstwa, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

W przeciwieństwie do większości ssaków, plemniki indyków za-
chowują zdolność zapladniającą w układzie rozrodczym samicy przez
wiele tygodni. Mechanizmy odpowiedzialne za utrzymanie tak długiej
żywotności plemników nie są znane. Z pewnością związane jest to
zarówno ze specyfiką fizjologii układu rozrodczego samca jak i sami-
cy. Możliwe, że składową omawianych mechanizmów jest ogranicze-
nie procesów proteolitycznych nasienia. Inhibitory enzymów proteoli-
tycznych są charakterystycznymi składnikami plazmy nasienia zwie-
rząt. Ich funkcja w nasieniu jest niejasna, w większości wiąże się ją
z kontrolą trypsyno - podobnego enzymu akrosomalnego - akrozyny.
Informacje na temat inhibitorów enzymów proteolitycznych nasienia
ptaków są nieliczne i dotyczą głównie nasienia koguta. W dostępnym
piśmiennictwie brak jest informacji na temat inhibitorów plazmy na-
sienia indorów.

Doniesienie prezentuje wyniki naszych ostatnich badań dotyczą-
cych wstępnej charakterystyki aktywności antyproteinazowej (AaP)
plazmy nasienia indora. Ponadto przedstawiamy wyniki doświadcze-
nia którego celem było: (1) określenie AaP w plazmie nasienia indo-
rów rodów hodowlanych w czasie 24-tygodniowego okresu reproduk-
cyjnego, (2) określenie profilu elektroforetycznego inhibitorów protei-
naz oraz ich zmian w czasie sezonu rozrodczego.

Materiał do badań uzyskano od 20 indorów należących do trzech
rodów (Big, Hybryd, Nicholas) i sprawdzonych w Stacji Testowej
Indyków Katedry Drobiarstwa ART. w Olsztynie. Nasienie uzyskiwa-
no w odstępach 7-dniowych, przeznaczając je co drugi tydzień do
badań. ApA oznaczano na zasadzie hamowanie aktywności amidazo-

wej trypsyny wołowej. Inhibitory proteinaz rozdzielano i identyfiko-
wano przy pomocy elektroforezy w żelu poliakrylamidowym (PAGE)
połączonej z detekcją aktywności antytrypsynowej metodą opisaną
przez Uriel i Breges oraz izolowano przy pomocy filtracji żelowej
oraz elektroforezy preparatywnej.

W plazmie nasienia indora stwierdzono występowanie trzech inhibi-
torów wykazujących zdolność hamowania aktywności trypsyny. Dwa
z nich, stanowiące większość (około 96%) AaP posiadają niską masę
cząsteczkową. Prawdopodobnie ich właściwości mogą być zbliżone
do inhibitorów typu Kazała, obecnych w nasieniu ssaków i koguta,
których główną funkcją jest kontrola aktywności akrozyny. Inhibitory
te identyfikowano w zbliżonej objętości elucyjnej w czasie filtracji
żelowej. Różne tempo migracji w czasie PAGE pozwala na ich izola-
cję metodą elektroforezy preparaty wnej. Trzeci inhibitor wykazywał
najwolniejsze tempo migracji w czasie PAGE. Posiada on wysoką
masę cząsteczkową (około 100 kDa).

ApA w plazmie nasienia badanych rodów była istotnie niższa na
początku sezonu rozrodczego, następnie stopniowo wzrastała, osiąga-
jąc maksimum w 60-70 dniu okresu reprodukcyjnego, który utrzymy-
wał się do 110-120 dnia. Następnie obserwowano spadek ApA w osta-
tnich tygodniach sezonu. ApA istotnie korelowała z zawartością białka
oraz aktywnością fosfatazy kwaśnej plazmy nasienia. Obecność wszy-
stkich form inhibitorów obserwowano w całym sezonie rozrodczym.
Największą zmienność, w postaci różnego natężenia barwy elektro-
foretycznego pasma, wykazywał inhibitor o dużej masie cząsteczko-
wej. Uwarunkowania tej zmienności nie są znane.
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Charakterystyka aktywności antyproteinazowej plazmy nasienia karpia

A. Ciereszko', M. Kołdras2, Jan Głogowski'

' Zakład Andrologii Molekularnej, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn,
2 Rybacki Zakład Doświadczalny IRS, Zator

II-5

W plazmie nasienia ryb doskonałokostnych występuje aktywność
antyproteinazowa (AaP), którą można mierzyć na zasadzie hamowania
trypsyny dorszowej lub bydlęcej (Ciereszko i wsp. (1998) J. Fish Biol.
53:1292-1305). AaP odzwierciedla obecność wielu inhibitorów prote-
inaz w nasieniu ryb. Ich rola biologiczna nie została do tej pory wyjaś-
niona. Karp jest rybą o dużym znaczeniu gospodarczym. Specyfiką
hodowli tego gatunku jest występowanie wielu linii hodowlanych
o dużym stopniu zinbredowania. W odróżnieniu od wielu gatunków,
karp charakteryzuje się ciągłą spermatogenezą. Celem pracy było: (1)
określenie AaP w plazmie nasienia oraz osoczu krwi uzyskanych
w i poza sezonem rozrodczym od karpi 4 linii hodowlanych, (2) roz-
dział elektroforetyczny i chromatograficzny inhibitorów plazmy na-
sienia.

Materiał do badań stanowiło nasienie uzyskane od 4 linii hodow-
lanych (japońskiej, węgierkiej, jugosłowiańskiej i zatorskiej) utrzymy-
wanych w IRS Zator. Nasienie uzyskano w okresie tarła (czerwiec)
oraz w okresie potarłowym (wrzesień), w wyniku stymulacji hormona-
lnej. AaP oznaczano na zasadzie hamowania aktywność trypsyny dor-
szowej. Zawartość białka mierzono metodą Lowry. Inhibitory protei-
naz rozdzielano metodą analitycznej (aparat Mighty Small II, Phar-
macia) i preparatywnej (aparat MiniPrep Celi, Bio-Rad) elektroforezy
pionowej w żelu poliakrylamidowym oraz filtracji żelowej (HiLoad
Supredex 200, Pharmacia).

Wykazano istotne różnice międzyliniowe w AaP. Najniższą aktywność
stwierdzono w plazmie nasienia karpia linii japońskiej (204-228 U/l)

w porównaniu do pozostałych trzech linii (403-599 U/l). Podobną
zależność zaobserwowano w odniesieniu do stężeniem białka. Zawar-
tość białka w plazmie nasienia linii japońskiej wynosiła 1,48-1,75 g/l,
zaś 2,15-3,80 g/I u pozostałych linii. W większości przypadków po-
twierdzono, opisaną przez nas wcześniej, istotną korelację pomiędzy
AaP i stężeniem białka w plazmie nasienia. AaP w osoczu krwi była
wielokrotnie wyższa i wynosiła 6000-7206 U/l.

Badanie elektroforetyczne wykazały obecność trzech inhibitorów
trypsyny w plazmie nasienia karpia. Dwa z niech, wykazujące wol-
niejsze tempo migracji, wydają się być wspólne dla plazmy nasienia
oraz osocza krwi. Natomiast trzeci inhibitor, wykazujący najszybsze
tempo migracji wykryto tylko w plazmie nasienia. Jest to pierwsze
doniesienie o obecności inhibitora proteinaz charakterystycznego wy-
łącznie dla nasienia ryb. Inhibitor ten występował w plazmie nasienia
większości samców. Nie stwierdzono jego obecności w 5 na 32 bada-
nych plazm. 4-krotne zagęszczenie plazm nie wykazujących obecności
omawianego inhibitora nie doprowadziło do wykrycia jego obecności.
Wszystkie trzy inhibitory można rozdzielić przy pomocy elektroforezy
preparatywnej. Wstępne wyniki filtracji żelowej wskazują, że inhibito-
ry wspólne dla krwi i nasienia stanowią główne źródło AaP plazmy
nasienia. Posiadają się one masą cząsteczkową charakterystyczną dla
serpin (50-90 kDa). Inhibitor charakterystyczny dla nasienia jest pra-
wdopodobnie peptydem.

Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN, 5P06D 038 11.

Zamiana Leu5—>Arg5 w miejscu Pj domeny pierwszej inhibitora proteazowego II
z ziemniaka (PPI II) nieznacznie wpływa na zmianę jego aktywności

w stosunku do trypsyny i chymotrypsyny

Mirosława Dabert, Arkadiusz Kosmala, Jacek Augustyniak

Zakład Biochemii Biopolimerów UAM, Poznań

II-6

Inhibitor proteazowy II z ziemniaka (PPI II) jest produkowany kon-
stytutywnie w bulwach ziemniaka, natomiast jego ekspresja w liściach
jest indukowana przez uwalnianą w wyniku zranienia systeminę. PPI
II jest inhibitorem proteaz serynowych, ma masę ok. 12 kDa. Uważa
się, że PPI II należy do tzw. inhibitorów „dwugłowych" i ma dwa
miejsca reaktywne, mogące inhibować trypsynę i chymotrypsynę. Je-
go sekwencja aminokwasowa wskazuje, że składa się on z dwóch
powtórzonych domen. Jednak wykazano, że domeny te nie fałdują się
niezależnie, a w wyniku potranslacyjnej modyfikacji z inhibitora PPI
II powstaje mniejszy inhibitor PCI-1. Badania krystalograficzne po-
twierdziły, że inhibitor PCI-1 tworzy się z części domeny I i II w biał-
ku PPI II i zawiera pętlę z miejscem reaktywnym specyficznym dla
chymotrypsyny Leu-Asn. Sugeruje się, że pozostałe części domeny
I i II przyjmują konformację zbliżoną do PCI-1 i zawierają pętlę
z drugim miejscem reaktywnym: Leu-Asn dla chymotrypsyny lub
Arg-Asn dla trypsyny (Greenblatt, 1989). Jednak prowadzone od po-
czątku lat 90. prace nad wykorzystaniem genu PPI II do uzyskiwania
roślin transgenicznych odpornych na żerowanie owadów wykazały, że
białko PPI II jest silnym inhibitorem chymotrypsyny, natomiast nie
wykazuje aktywności w stosunku do trypsyny (McManus, 1994). Brak
aktywności anty-trypsynowej PPI II mógł wynikać ze zmiany reszty
Pl w miejscu reaktywnym domeny I inhibitora lub z tego, że cała
domena I nie działa jako silny inhibitor.

Aby sprawdzić, czy domena I jest aktywnym inhibitorem wyprodu-
kowaliśmy w E. coli izoinhibitor należący do rodziny PPI II z ziem-
niaka, zawierający w miejscu reaktywnym domeny pierwszej leucynę

(Leu5-Asn6; nazwany IPL) oraz drugi, zawierający zamiast leucyny
argininę (Arg5-Asn6; nazwany IPR). Oba białka były bardzo wydajnie
produkowane przez E. coli. Kinetyka inhibicji chymotrypsyny przez
inhibitor IPL była taka sama jak przedstawiona w literaturze dla białka
wyizolowanego z bulw ziemniaka (Bryant, 1976); inhibitor IPL nie
hamował aktywności trypsyny. Zamiana Leu5—>Arg5 sprawiła, że in-
hibitor w niewielkim stopniu hamował aktywność trypsyny, ale nie
obniżyła się jego aktywność w stosunku do chymotrypsyny. Wynika
z tego, że miejsce reaktywne w domenie I nie pełni funkcji silnego
inhibitora w badanych przez nas białkach. Odpowiedź na pytanie
o funkcje domeny I w PPI II może dać wynik doświadczeń z nad-
produkcją samego inhibitora PCI-1 oraz PPI II pozbawionego miejsca
P r P ' , w domenie pierwszej.

Zastosowane metody: gen inhibitora PPI II został wyizolowany me-
todą PCR z genomowego DNA ziemniaka i zawierał tylko sekwencję
kodującą dojrzały inhibitor; produkcję białka prowadzono w szczepie
BL21(DE3)pLysS; białko oczyszczano za pomocą NiNTA-agarozy
w warunkach denaturujących; aktywność trypsyny (1 mg, traktowana
TPCK) i chymotrypsyny (3 |ig, traktowana TLCK) mierzono za po-
mocą FITC-kazeiny; odczynniki pochodziły z firm Invitrogen i Sigma.

Literatura:
[1] Bryant, J. et al., 1976, Biochemistry, 15:3418-3424.
[2] Greenblatt, H.M. et al., 1989, J. Mol. Biol., 205:201-229.
[3] McManus, M.T. et al., 1994, Transgenic Res., 3:50-58.
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II-7 Kwaśne proteazy i ich inhibitory występujące w nasionach roślin

Leszek Dąbrowski

Zakład Analizy Instrumentalnej, Akademia Medyczna w Białymstoku

Proteazy dokonują degradacji białek zapasowych i umoż-
liwiają ich wykorzystanie w czasie kiełkowania nasion. Proce-
som tym w czasie przechowywania nasion zapobiegają inhibi-
tory proteaz.

Celem niniejszego doniesienia jest ocena aktywności kwaś-
nych proteaz ekstraktów nasion 26 gatunków roślin (bobik,
bób, dynia, fasola, gorczyca, groch, gryka, jęczmień, kukury-
dza, len, łubin, mak, migdał, orzech arachidowy, orzech las-
kowy, orzech włoski, owies, proso, pszenica, ryż, rzepak, sło-
necznik, soczewica, soja, wyka, żyto). Oceniono także hamo-
wanie przez ekstrakty w/w nasion aktywności kwaśnych prote-
az: pepsyny i katepsyny D.

Posłużono się 20% ekstraktem nasion w 0,15 mol/l NaCl.

Pomiary aktywności proteaz wykonano w pH od 2,0 do 6,5
z przedziałami co 0,5 jednostki, a czas inkubacji wynosił
24 godziny. Wpływ ekstraktów na aktywność pepsyny i ka-
tepsyny D określono odpowiednio w pH: 2,0 i 3,5, stosując
2-godzinny czas inkubacji.

Kwaśne proteazy zawierają ekstrakty z nasion: dyni, fasoli,
gorczycy, grochu, jęczmienia, kukurydzy, lnu, łubinu, maku,
migdału, orzecha laskowego, pszenicy, rzepaku, słonecznika
i żyta. Inhibitory pepsyny występują w ekstraktach: bobiku,
dyni, kukurydzy, orzecha arachidowego, orzecha włoskiego,
owsa, pszenicy, słonecznika, soczewicy i soi. Aktywność kate-
psyny D hamuje jedynie ekstrakt z soczewicy i wyki. Okreś-
lono termowrażliwość ww. proteaz i inhibitorów.

II-8 Wpływ ekstraktów z wora powłokowo-mięśniowego Ascaridia galli na aktywność proteaz

Janina Dziekońska-Rynko, Zbigniew Jabłonowski

Katedra Biologii Ogólnej, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska WSP, Olsztyn

Jednym z mechanizmów chroniących pasożyty jelitowe
przed enzymami trawiennymi żywiciela jest wytwarzanie
przez nie inhibitorów tych enzymów. Obecność inhibitorów
proteaz stwierdzono w różnych częściach ciała wielu pasoży-
tów jelitowych między innymi Ascaris suum. Celem niniejszej
pracy było stwierdzenie czy ekstrakty z wora powłokowo-mię-
śniowego dojrzałych osobników Ascaridia galli wpływają in-
hibitująco na aktywność proteaz.

Ekstrakty z A. galli otrzymywano metodą opisaną przez
Rola i Pudles'a (1966). Inhibitującą aktywność ekstraktów
oznaczano poprzez preinkubację 0,2 ml tego roztworu z 0,5 ml
roztworu trypsyny wołowej, świńskiej i pepsyny świńskiej
przez 10 minut w łaźni wodnej o temperaturze 27°C. Po tym

czasie aktywność enzymów oznaczano metodą Ansona (Kły-
szejko-Stefanowicz, 1982). Do próby kontrolnej zamiast roz-
tworu ekstraktu dodano bufor. Aktywność próby kontrolnej
przyjęto jako 100%. Inhibitującą aktywność ekstraktów obli-
czano odejmując od 100% aktywności próby kontrolnej otrzy-
maną aktywność dla prób zawierających ekstrakt.

Przeprowadzone oznaczenia wykazały, że ekstrakt z wora
powłokowo-mięśniowego Ascaridia galli hamował aktywność
trypsyny wołowej i świńskiej zaś nie stwierdzono jego wpły-
wu na aktywność pepsyny świńskiej. Procent ubytku aktyw-
ności w próbach inkubowanych z ekstraktem wynosił dla
trypsyny wołowej 49,17% a dla trypsyny świńskiej 51,24%.
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Izoformy cystatyny C w białku jaja wybranych gatunków ptaków

Krzysztof Gołąb, Maria Warwas

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna we Wrocławiu

II-9

Spośród inhibitorów peptydaz cysteinowych występujących
w białku jaja ptaków najwięcej wiadomo o strukturze i mecha-
nizmie inhibicji cystatyny wyizolowanej z białka jaja kury.
Inhibitor ten należy do drugiej rodziny superrodziny cystatyn.
Tworzy silne i odwracalne kompleksy z większością znanych
peptydaz cysteinowych. Cystatyna z białka jaja kury występu-
je w postaci dwóch głównych form izoelektrycznych: nieufos-
forylowanej (cystatyna-1, pl 6,5) i ufosforylowanej (cystatyna-
2, pl 5,6). Izoformy te można rozdzielić elektroforetycznie
i następnie analizować metodą western-blottingu, co zostało
wykorzystane w poszukiwaniu cystatyn w białku jaja innych
ptaków w niniejszej pracy. Do tej pory oprócz kurzej cystaty-
ny C opisano w literaturze cystatyny wyizolowane z białek
jaja kaczki i przepiórki.

Celem pracy stały się poszukiwania cystatyn w białku jaja
ptaków należących do dwóch rzędów, to jest kuraków (per-
liczka, przepiórka i indyk) oraz blaszkodziobych (gęś i kacz-
ka), w których obecność cystatyny i jej izoform analizowano
metodą western-blottingu. Równocześnie badano aktywność
antypapainową.

Obecność cystatyn w białku jaja poszczególnych gatunków
analizowano w jajach zapłodnionych. Jako standardu cystaty-
ny użyto kurzej cystatyny, którą wyizolowano metodą opisaną
przez Anastasi i wsp. Surowicę odpornościową skierowaną
przeciwko obu izoformom kurzej cystatyny C otrzymano

poprzez immunizację kozy kurzą cystatyna C z kompletnym
adiuwantem Freunda. Białka jaja po rozdziale elektroforetycz-
nym przenoszono na błonę nitrocelulozową metodą elektro-
transferu półsuchego.

Na podstawie wyników uzyskanych metodą western-blottin-
gu stwierdzono, że cystatyny występujące w białku jaja blasz-
kodziobych dają bardzo słabą reakcję krzyżową z przeciwcia-
łami skierowanymi przeciwko kurzej cystatynie C. W warun-
kach natywnych stwierdzono obecność tylko formy odpowia-
dającej formie nieufosforylowanej kurzej cystatyny C, co po-
twierdza nasze wcześniejsze badania o występowaniu tylko
formy nieufosforylowanej cystatyny w białku jaja kaczki.
W przypadku kuraków (indyk, perliczka) stwierdzono obec-
ność zarówno formy ufosforylowanej jak i nieusforylowanej
cystatyny C. Rozkład pasm był identyczny jak dla białka jaja
kury. Silna reakcja krzyżowa wskazuje na bardzo duże podo-
bieństwo strukturalne tych białek. Po rozdziale elektroforety-
cznym, przeprowadzonym w warunkach denaturujących, uzys-
kano obraz wskazujący na to, że cystatyny białek jaja wszyst-
kich badanych gatunków ptaków mają zbliżoną masę cząstecz-
kową rzędu 13 kDa.

Przeprowadzone równolegle oznaczenia aktywności antypa-
painowej wykazały, że w białku jaja blaszkodziobych aktyw-
ność ta jest niższa w stosunku do oznaczonej w białku jaja
kuraków.

Ocena in vitro wpływu czynników egzogennych
na aktywność katepsyny D osocza krwi

Artur Greczaniuk

Zakład Analizy Instrumentalnej, Akademia Medyczna w Białymstoku

11-10

Spośród proteaz lizosomalnycb, jedynie katepsyna D wyka-
zuje mierzalną aktywność w surowicy i osoczu krwi osób
zdrowych.

W poprzednim doniesieniu ustalono, że aktywność katep-
syny D należy oznaczać w osoczu, a nie w surowicy krwi
(XXXIV Zjazd PTBiochem., 1998, 176). O aktywności katep-
syny D w osoczu krwi decyduje stan błon lizosomalnych. Na
aktywność tego enzymu w osoczu krwi może także wpływać
rodzaj antykoagulanta użytego do pobierania krwi, warunki
przechowywania osocza, stężenie metabolitów, przyjmowanie
leków i używek.Aktywność katepsyny D w osoczu krwi czło-
wieka oznaczano przy użyciu zdenaturowanej kwasem solnym
6% hemoglobiny, w pH 3,5.

Aktywność katepsyny D w osoczu krwi nie zależy od użyte-
go antykoagulanta (cytrynian sodu, szczawian sodu, EDTA,

heparyna, hirudyna). Aktywność katepsyny D nie zmienia się
w czasie przechowywania w temperaturze 2°C w ciągu kilku
dni. Na aktywność tego enzymu nie wpływają wysokie stęże-
nia mocznika i innych endogennych metabolitów. Alkohole
jedynie nieznacznie i tylko w wysokich stężeniach obniżają
aktywność katepsyny D. Ich wpływ inhibicyjny zwiększa się
wraz z wydłużeniem łańcucha węglowego. Powszechnie uży-
wane leki (Cardonit, Captopril, Encorton, Furosemid, Klacid,
Metizol, Metocard, Polopiryna, Pyralgin, Ranigast) nie wpły-
wają na aktywność katepsyny D. Rozcieńczanie osocza powo-
duje obniżenie aktywności katepsyny D, co wskazuje, że nie
zawiera ono inhibitorów tej proteazy.

Uzyskane wyniki wskazują, że oznaczanie aktywności kate-
psyny D w osoczu krwi może być znaczącym wskaźnikiem
stanu lizosomów.
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11-11 Niektóre właściwości katepsyny D śliny człowieka

Mariola Greczaniuk

Zakład Analizy Instrumentalnej, Akademia Medyczna w Białymstoku

Ocena zmian aktywności katepsyny D w ślinie posiada pew-
ne znaczenie diagnostyczne w chorobach narządów jamy ust-
nej. Rola tego enzymu w ślinie nie jest natomiast znana.

Celem niniejszego doniesienia jest poznanie niektórych
właściwości katepsyny D śliny mieszanej człowieka i wraż-
liwości działania tego enzymu w zmieniających się warunkach
w jamie ustnej. Aktywność enzymu oznaczano przy użyciu
6% hemoglobiny zdenaturowanej kwasem solnym. Stosunek
objętościowy badanego materiału do substratu wynosił 4:1.
Reakcję przeprowadzano w pH 3.5, w temperaturze 37°C,
w czasie 6 godzin. Reakcję przerywano przez dodanie 5%
kwasu trichlorooctowego (1:1, v/v). Produkty reakcji oznacza-
no przy użyciu odczynnika Folina i Cicalteau oraz odczynnika
miedziowego.

Aktywnoąć katepsyny D w ślinie ludzkiej wynosi średnio
220 nmoli Tyr/ml, a aktywność specyficzna 57 nmoli Tyr/mg
białka. Najwyższą aktywność katepsyna D śliny wykazuje
w temperaturze 37°C. Wraz ze wzrostem temperatury następu-
je stopniowe obniżenie się aktywności, a w temperaturze 60°C
następuje całkowita, nieodwracalna inaktywacja tego enzymu.
Katepsyna D śliny działa najintensywniej w pH 3,5. Zakwa-
szenie (poniżej pH 3,5) i alkalizacja (powyżej pH 8,0) powo-
duje obniżenie aktywności katepsyny D śliny. Aktywność ka-
tepsyny D obniżają kationy Hg+2 i Sn+4, natomiast kationy
Al+3, Bi+3, Ca+2, Cd+2, Co+2, Cr+\ Cu+2, Fe+3, Pb+2, Sbł\ Zn+2

nie wpływają na aktywność tego enzymu.

11-12 Inhibitory proteinaz serynowych w różnych fazach owocnikowania
niektórych gatunków grzybów białej zgnilizny drewna

Krzysztof Grzywnowicz, Denisa Lemieszek

Zakład Biochemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Proteoliza, zwłaszcza dokonywana przez regulacyjne protei-
nazy serynowe, ze względu na przebudowę części aparatu en-
zymatycznego i zmianą poziomu obrotu białkowego, pełni
kluczową rolę w czasie morfogenezy i różnicowania grzybów.
Wyraźne zmiany aktywności proteolitycznej obserwowano
u grzybów w czasie takich zjawisk rozwojowych jak sporula-
cja, różnicowanie sporangiów, różnicowanie cleistothecium
czy wytwarzanie owocników. Pojawiające się aktywności pro-
teolityczne w przypadku grzybów białej zgnilizny drewna, na-
leżących w większości do rodzin Polyporaceae i Poriaceae
z rzędu Aphyllophorales, mają charakter głównie proteinaz
serynowych. W przypadku rodziny Tricholomataceae z rzędu
Agaricales są to czasami metaloproteinazy objętne. Aktywno-
ści inhibitorów proteinaz serynowych wykazano we wcześ-
niejszych wstępnych badaniach (hamowanie aktywności try-
psyny wołowej) i sugerują one, że są to serpiny.

Celem obecnie podjętych badań była próbą określenia po-
ziomu zmian aktywności i profilów elektroforetycznych inhi-
bitorów proteinaz serynowych oraz poziomu aktywności pro-
teinaz serynowych zachodzących podczas różnych faz owoc-
nikowania wybranych gatunków grzybów białej zgnilizny
drewna w warunkach laboratoryjnych.

Aktywność inhibitorów proteinaz serynowych oznaczano na
zasadzie hamowania aktywności proteinazowej trypsyny wo-
łowej. Elektroforezę PAGE prowadzono w 10% żelu poliak-

rylamidowym, inhibitory proteinaz serynowych wykrywając
metodę z użyciem trypsyny wołowej. Aktywność proteolitycz-
ną serynową wykrywano metodami standardowymi, z użyciem
substratów białkowych.

W warunkach wzrostu grzybów białej zgnilizny drewna na
podłożu ciekłym owocnikowanie osiągano przez zastosowanie
stymulacji termicznej i świetlnej. Proteinazy serynowe we-
wnątrzkomórkowe wykazywały wyraźne zmiany aktywności
po rozpoczęciu stymulacji wytwarzania primordiów oraz
w czasie wzrostu owocnika. W owocniku aktywność proteinaz
serynowych wykazywała maksimum aktywności w pełni owo-
cnikowania (co należy wiązać najprawdopodobniej ze sporula-
cją) i pod koniec owocnikowania (co z kolei zsynchronizowa-
ne jest z objawami degradacji owocnika). Na tym tle zmiany
aktywności enzymów zewnątrzkomórkowych były mniej wy-
raźne. Podniesienie się poziomów aktywności inhibitorów pro-
teinaz serynowych jest wyraźne przed pojawieniem się grzy-
bni powietrznej, przed wytworzeniem primordiów i przed
przekształceniem primordiów w owocniki (sugeruje to ich
funkcje regulacyjne). Charakterystyczny jest zerowy poziom
inhibitorów proteinaz serynowych w primordiach, które nie
przekształciły się w owocniki. Uzyskane wyniki wskazują na
specyficzną rolę regulacyjną, zarówno proteinaz serynowych,
jak i ich naturalnych inhibitorów w procesie wytwarzania kar-
poforów u grzybów białej zgnilizny drewna.
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Wpływ białek polijonowych na tworzenie fibryny

Joanna Jasielczuk

Zakład Analizy Instrumentalnej, Akademia Medyczna w Białymstoku

11-13

Fibryna utworzona w osoczu wykazuje odmienne właściwo-
ści od powstałej in vitro z oczyszczonego fibrynogenu. Jest to
skutkiem interakcji niektórych, bliżej nieokreślonych białek
osocza z fibryną (fibrynogenem), w wyniku których dochodzi
do zmian jej struktury i właściwości.

Celem niniejszego doniesienia jest określenie wpływu bia-
łek polijonowych; polianionowej pepsyny i polikationowej
protaminy (o stężeniach od 4,5 do 144 nmol/1) na czas tworze-

nia się fibryny i jej ilość. Szybkość tworzenia się fibryny okre-
ślano czasem trombinowym, a jej ilość oznaczano metodą wa-
gową oraz metodą Folina i Ciocalteau.

Pepsyna hamuje powstawanie fibryny, a protamina nie
wpływa na jej szybkość powstawania. Pepsyna nie wbudowuje
się, a protamina jest włączana w strukturę powstałej fibryny.
Wpływ zmodyfikowanej fibryny oceniany był metodą trom-
boelastograficzną.

Analogi inhibitora trypsyny wyodrębnionego z nasion dyni
{Cucurbita maxima trypsin inhibitor III) CMTI-III:

chemiczna synteza oraz badanie zależności struktura - aktywność

Anna Jaśkiewicz', Katarzyna Lis', Jan Różycki', Adam Lesner', Gotfryd Kupryszewski',
Krzysztof Rolka1, Ulf Ragnarsson2, Tomasz Zbyryt3, Tadeusz Wilusz3

' Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
2 Uniwersytet w Uppsali, Centrum Biomedyczne, Uppsala, Szwecja

3 Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

11-14

Wyodrębniony przez Polanowskiego i współpracowników z nasion
dyni inhibitor trypsyny CMTI-III (Cucurbita maxima Trypsin Inhibitor
111) jest miniproteiną zbudowaną z 29 reszt aminokwasowych, którego
struktura jest stabilizowana trzema mostkami disulfidowymi (Cys3-
Cys20, Cys'°-Cys22, Cys l6-Cys2S). Centrum reaktywne inhibitora stano-
wi wiązanie Arg'-Ile6. Sekwencja aminokwasowa inhibitora przedsta-
wia się następująco:
R'-V-C3-P-R5-I-L-M-K-Clo-K-K-D-S-D-C'6-L-A-E-C20-V-C22-L-E-H-G-Y-C2ii-G29

Od ponad 15 lat CMTI-III jest przedmiotem naszego zainteresowa-
nia. W tym czasie, stosując metodę chemicznej syntezy na stałym
nośniku, otrzymaliśmy kilkadziesiąt analogów tego inhibitora. Wyka-
zaliśmy przy tym rolę, jaką pełnią poszczególne reszty aminokwasowe
w strukturze inhibitora. W prezentowanej pracy przedstawiamy nasze
ostatnie wyniki dotyczące wpływu długości łańcucha bocznego reszty
Pl oraz podstawienia reszt L-cysteinowych resztami 3,3-dimetylo-L-
cysteinowymi (Pen) na aktywność antytrypsynową. W tym celu zsyn-
tetyzowaliśmy następujące analogi CMTI-III:
[Lys5]CMTI-III (1), [Har5]CMTI-III (2), [Arg(NO2)

5]CMTI-III (3),
5]CMTI-III (4), [Dab5]CMTI-III (5), [Pen 3- i a i M a 2 2 ' 2 8]CMTI-III (6) oraz
[Pen20-2Ł28]CMTI-III (7).

Wszystkie peptydy zsyntetyzowane były metodą na stałym nośniku
z wykorzystaniem chemii Boc lub Fmoc. Po syntezie peptydy od-
szczepiane były od polimeru z zastosowaniem ciekłego fluorowodoru
(w wypadku zastosowania na grupach V-aminowych osłony Boc) lub

roztworu kwasu trifluorooctowego. Po usunięciu osłon z grup sulfhyd-
rylowych liniowe peptydy utleniane były w buforze o pH 8,5 w obec-
ności zredukowanej i utlenionej formy glutationu. Stałe asocjacji (Ka)
z wołową 3-trypsyną, będące miarą siły oddziaływań enzym-inhibitor
zostały zmierzone z użyciem substratów chromogenicznych, metoda-
mi opisanymi wcześniej przez Laskowskiego Jr. i współpracowników.

Wartości Ka otrzymane dla prezentowanych tu analogów wynoszą:
(dla 1), 7,5xlO9 (2), 2,0xl0a (3), 1,5x10" (6) i l,2xlO8 (7) [M"1]. Dwa
z analgów - 4 i 5 nie hamowały wolowej 3-trypsyny. Uzyskane wyni-
ki wskazują, że w kompleksie wołowa p-trypsyna-inhibitor, odległość
pomiędzy dodatnio naładowanym atomem azotu Arg5, a atomem tlenu
grupy karboksylowej Asp1 8 9 trypsyny pełni bardzo istotną rolę w jego
(kompleksu) stabilizacji. Dane te dobrze korelują z uzyskanymi meto-
dami rentgenostrukturalnymi wartościami odległości międzyatomo-
wych w kompleksie wołowa P-trypsyna-CMTI-I. Z kolei, zastąpienie
wszystkich reszy cysteinowych resztami Pen nie powoduje zmiany
powinowactwa analogu CMTI-III do trypsyny, natomiast utworzenie
„mieszanych" mostków disulfidowych (Cys-Pen) obniżyło aktywność
inhibitorową w stosunku do trypsyny o prawie trzy rzędy wielkości.
Ten ostatni wynik jest dość zaskakujący i do jego wyjaśnienia nie-
zbędne będą badania strukturalne tego analogu.

Praca była finansowana przez Uniwersytet Gdański (BW/8000-5-
0269-9).
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11-15 Inhibitor trypsyny z nasion lnu zwyczajnego: preparacja i sekwencja aminokwasowa

Jolanta Kowalska, Irena Lorenc-Kubis, Bogusława Pochroń, Tadeusz Wilusz

Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Inhibitor trypsyny z nasion lnu zwyczajnego (LUTI - Linum
usitatissimum trypsin inhibitor) oczyszczano z ekstraktów do
0,1 M buforu octanowego, pH 5,1 poprzez frakcjonowanie
etanolem, chromatografię na CM-Sephadex C-25 i chromato-
grafię na immobilizowanej metylowanej chymotrypsynie,
w której inhibitor adsorbowano w pH 7,5 w obecności
5 M NaCl, a wymywano wodą (LUTI I) i 0,01 N HC1 (LUTI
II). W końcowym etapie inhibitory oczyszczano w RP-HPLC.
Białka eluujące się wodą i 0,01 N HC1 okazały się identyczne.

LUTI jest polipeptydem o masie cząsteczkowej 7655 Da
(spektrometria masowa) z zablokowanym N-końcem. Sekwen-
cję N-końcową ustalono po 72-godzinnej hydrolizie peptydu
w 47°C w roztworze TFA/metanol (1:1). Celem ustalenia po-
zostałej sekwencji aminokwasowej inhibitor poddano selekty-
wnej fragmentaryzacji: trypsyną w centrum reaktywnym w pH
2,8, bromocyjanem przy dwóch resztach metioniny oraz Arg-
gingipainą przy resztach argininy. Uzyskane peptydy oczysz-
czano w RP-HPLC.

Poniżej podano strukturę I-rzędową inhibitora LUTI z lnu
w porównaniu z inhibitorem z szarłatu ATSI
(amaranth trypsin / subtilisin inhibitor).

1 10 20
L U T K S R R C P G K N A W P E L V G X S G N M A A A
A T S I A R E C P G K Q E W P E L V G E Y G Y K A A A

30 40 i
L U T I T V E R E N R N V H A I V L X E G S A M T K D
A T S I I I E R E N P N V R S I V K H E R S G F T K D

50 60
L U T I F R C D R V W V I V N D H G VVTS V P H I T
ATSI F R C D R V W V V V D S T G V V V R T P R V T

i - centrum reaktywne inhibitorów; X - reszty niezidentyfikowane
- na podstawie składu aminokwasowego można przypuszczać, że są to
zmodyfikowane reszty lizyny.

LUTI jest pierwszym inhibitorem proteinaz wydzielonym
z roślin należących do rodziny lnowanych (Linaceae). W sek-
wencji aminokwasowej wykazuje homologię z inhibitorami
należącymi do rodziny I inhibitorów z ziemniaka.

11-16 Inhibitory proteinaz serynowych plazmy nasienia pstrąga tęczowego

Monika Kwaśnik. Jan Głogowski, Andrzej Ciereszko

Zakład Andrologii Molekularnej, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

W plazmie nasienia ryb doskonałokostnych, występuje aktywność
antyproteinazowa (AaP), która jest związana z obecnością inhibitorów
i proteinaz serynowych. U większości zwierząt rola AaP polega na
kontroli aktywności akrozyny, trypsyno-podobnego enzymu, obecnej
w akrosomie plemników. Rola AaP w nasieniu ryb doskonałokostnych
jest niejasna w aspekcie braku akrosomu, a co się z tym wiąże - ak-
tywności akrozyny. Poznanie roli AaP u ryb możliwe jest poprzez
izolację i charakterystykę poszczególnych inhibitorów. Prezentacja
dotyczy wyników naszych ostatnich badań nad izolacją i wstępną cha-
rakterystyką inhibitorów z plazmy nasienia pstrąga tęczowego.

Chromatografię jonowymienną plazmy nasienia pstrąga przeprowa-
dzono na kolumnie wypełnionej żelem HiLoad Q 16/10 Sepharose,
w systemie FPLC (Pharmacia). Kolumnę równoważono 20 mM bufo-
rem Tris-HCL, pH 7,6. W tych warunkach całaAaP ulegała wiązaniu
i podlegała elucji przy użyciu gradientu liniowego 0,0-0,4 M NaCl
w wymienionym buforze. Filtrację żelową przeprowadzono na kolum-
nie HiLoad 16/60 Superdex 200, z wykorzystaniem systemu FPLC
(Pharmacia). Chromatoogniskowanie przeprowadzono w żelu PBE 94
(Pharmacia), kolumnę równoważono buforem 0,025 M imidazol-HCL,
pH 7,4. Inhibitory proteinaz wymywano przy użyciu polybuffer
74-HCL, pH 5,0 (Pharmacia). Elektroforezę w żelu poliakrymidowym
(PAGE) i (SDS-PAGE) przeprowadzono przy użyciu aparatu do elekt-
roforezy horyzontalnej Migty Smali II (Pharmacia), stosując 10% lub
5-15% żele gradientowe. Inhibitory proteinaz wykrywano wg metody
opisanej przez Uriel i Breges.

Połączenie kilku technik analitycznych i preparatywnych umożliwiło
wykazanie heterogenności AaP w plazmie nasienia pstrąga. W zależno-

ści od techniki identyfikacji inhibitorów proteinaz serynowych wykry-
wano 1-3 frakcje AaP. Metody elekroforetyczne wykazały, że użycie
trypsyny wołowej pozwala na identyfikację dwóch inhibitorów; wyso-
kocząsteczkowego oraz niskocząsteczkowego, przypuszczalnie o budo-
wie peptydowej. Zastosowanie trypsyny dorszowej ujawniło obecność
dodatkowych dwóch inhibitorów o wysokiej masie cząsteczkowej w po-
staci blisko siebie migrujących form w czasie PAGE. Chromatografia
jonowymienna wykazała istnienie dodatkowego inhibitora, którego
wcześniej nie udawało się zidentyfikować elektroforetycznie. Dopiero
20-krotne zagęszczenie preparatu pozwoliło na identyfikację tego in-
hibitora przy pomocy PAGE i przy użyciu trypsyny wołowej. W chwili
obecnej wyizolowano i oczyszczono dwa inhibitory proteinaz o masie
cząsteczkowej 90-100 kDa (w zależności od sposobu oznaczania) oraz
56 kDa. Oczyszczone preparaty poddane będą sekwencjonowaniu.
W czasie chromatoogniskowania omawiane białka wymywały się przy
pH, odpowiednio 5,72 i 5,43. Wyniki analiz chromatograficznych i ele-
ktroforetycznych wskazują na podobne, lub takie same, właściwości
inhibitorów proteinaz plazmy nasienia i osocza krwi.

Wyniki naszych badań wskazują na obecność w plazmie nasienia
pstrąga tęczowego systemu inhibitorów proteinaz serynowych, wspól-
nego dla nasienia i krwi, składającego się z co najmniej czterech białek
i przypuszczalnie jednego peptydu. Ich funkcja w rozrodzie pstrąga jest
znana, polegać może na ochronie plemników przed atakiem proteolitycz-
nym lub regulacji fizjologicznych procesów w obrębie nasienia, w któ-
rych skład wchodzą procesy proteolityczne, np aktywacja plemników.

Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN, 5P06D 038 11.
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Synteza i badania kinetyczne analogów inhibitora trypsyny CMTI-III
oraz jego N-końcowego fragmentu, zawierających w pozycji Pl
centrum reaktywnego resztę Ca-hydroksymetylowaliny (Hmval)

Katarzyna Lis', Anna Jaśkiewicz', Piotr Frąszczak', Gotfryd Kupry szewski',
Mirosław T. Leplawy2, Aleksandra Olma2, Krzysztof Rolka '

1 Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
2 Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka, Łódź

11-17

Występujące w nasionach roślin z rodziny dyniowatych (Cucurbita-
ceae) inhibitory proteinazowe należą do najmniejszych proteinowych
inhibitorów proteinaz serynowych. Jeden z przedstawicieli tej rodziny,
inhibitor CMTI-III od kilkunastu lat jest przedmiotem naszych badań.
Sekwencja aminokwasowa CMTI-III przedstawia się następująco:
R'-V-C3-P-R5-I-L-M-K-Cl()-K-K-D-S-D-C16-L-A-E-C20-V-C22-L-E-H-G-Y-C2S-G29

Jego struktura jest stabilizowana trzema mostkami disulfidowymi
(Cys3-Cys20, Cys'°-Cys22 i Cys16-Cys28), a wiązanie Arg5-Ile6 stanowi
centrum reaktywne tego inhibitora (wiązanie Pl-Pl ' ) . W wypadku
substratów i inhibitorów proteinaz serynowych działających według
wspólnego mechanizmu zwanego też „standardowym", pozycja Pl (w
tym wypadku Arg5) determinuje specyficzność w stosunku do trypsy-
ny. Z tego też powodu w dotychczas poznanych i zsyntetyzowanych
inhibitorach trypsyny w pozycji tej występują zasadowe reszty amino-
kwasowe - Arg i Lys. Obecna w kompleksie wołowa P-trypsyna - in-
hibitor BPTI cząsteczka wody (a precyzyjniej - jej grupa OH) znaj-
dująca się w bliskim sąsiedztwie ulegającego proteolitycznemu roz-
padowi centrum reaktywnego P l - P l ' inhibitora jest aktywnym ele-
mentem całego procesu inhibicji (M. J. Dufton,doniesienie osobiste).
Podobny układ występuje również w sąsiedztwie centrum reaktyw-
nego inhibitora w kompleksie CMTI-I - wołowa P-trypsyna. Postano-
wiliśmy więc zsyntezować analogi CMTI-III oraz jego N-końcowego
dekapeptydu zawierające w pozycji Pl resztę Ca-hydroksymetylowali-
ny (Hmval):
[(R,S)Hmval5]CMTI-III, [(R)Hmval5]CMTI-III, [(S)Hmval5]CMTI-III

oraz [Gly3
)(R,S)Hmval5,Gly!O]CMTI-III(,.1O). Reszta ta miałaby imito-

wać cząsteczkę wody obecną w kompleksie trypsyna-inhibitor.
Syntezy wszystkich peptydów przeprowadziliśmy metodą na stałym

nośniku z zastosowaniem chemii Fmoc. Peptydy były odszczepia-
ne od polimeru mieszaniną reagentów: TFA-fenol-trietylosilan-woda
(88:5:2:5, v/v). Mostki disulfidowe w pierwszych trzech analogach
były zamykane w buforze TRIS-HC1 (pH 8,5) w obecności obu form
glutationu. Stałe asocjacji (Ka) z wołową 3-trypsyną, będące miarą siły
oddziaływań enzym-inhibitor zostały zmierzone z użyciem substratów
chromogenicznych, metodami opisanymi wcześniej przez Laskows-
kiego Jr. i współpracowników.

Wartość stałej Ka otrzymana dla inhibitora zawierającego odmianę
racemiczną Hmval wynosi 2,86xlO10 M"1 i jest tylko o rząd wielkości
niższa od wartości Ka oznaczonej dla CMTI-III (6,8x10" M"1). Godne
podkreślenia jest również, iż analog ten hamuje także aktywność wo-
łowej V-chymotrypsyny i świńskiej elastazy trzustkowej. Pewną ak-
tywność antytrypsynową wykazuje też ostatni ze związków. Ten za-
skakujący wynik sugeruje występowanie innego niż standardowy me-
chanizmu inhibicji. Obecność cząsteczki Hmval w pozycji Pl zapew-
nia silne właściwości inhibitorowe powyższego analogu, pomimo bra-
ku wydawać by się mogło koniecznych oddziaływań elektrostatycz-
nych. W komunikacje przedstawiona zostanie także aktywność analo-
gów CMTI-III zawierających optycznie czyste odmiany Hmval.

Praca była finansowana przez Uniwersytet Gdański-(BW/8000-5-0269-9).

Wpływ inhibitora trypsyny z Ascaris lumbricoides suis
na biosyntezę białka w toku rozwoju zarodkowego Ascaris lumbricoides suis

Aldona Ochęcka-Szymańska', Wojciech A. Tur ski2

1 Katedra Biologu i Parazytologii Lekarskiej,
2 Zakład Neurologu i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Instytutu Stomatologu,

Akademia Medyczna w Łodzi
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W piśmiennictwie jest wiele prac dotyczących inhibitorów proteaz
u pasożytniczych helmintów. Wydaje się, że inhibitory takie Występu-
ją we wszystkich pasożytach. Być może najdokładniej, choć jedynie
pod względem właściwości fizycznych i chemicznych, poznane są
inhibitory proteaz wyizolowane z Ascaris lumbricoides suis. Więk-
szość autorów uwzględnia bowiem tylko ich aspekt enzymatyczny.
Biologiczna zaś rola tych inhibitorów - poza ochronną in vivo wobec
enzymów trawiennych przewodu pokarmowego (ontohabitat doros-
łych postaci A. lumbricoides) żywiciela - jest nadal nieznana, a nawet
przez niektórych kwestionowana. Chociaż obecnie wiadomo, że prote-
azy i ich endogennne inhibitory występują w każdej części A. lumb-
ricoides, w tym w worze skórno-mięśniowym i w jajach.ąCelem pracy
było zbadanie, czy inihibitor trypsyny z A. lumbricoides suis hamuje
in vivo biosyntezę białka, tzn. inkorporację 14C-leucyny do białka
w ciągu 1, 2 i 4 godzin inkubacji zapłodnionych jaj A. lumbricoides ze
znakowanym prekursorem.

Materiały i metody. Stosowano własny preparat polipeptydowego
inhibitora trypsyny (IT), wyizolowany z wora powłokowo-mięśniowe-
go A. lumbricoides suis metodą Roli i Pudles'a w modyfikacji własnej.
Biosyntezę białka badano stosując metodę krążkową [W.Turski] opa-
rtą na metodzie Bollum'a. Zawiesinę zapłodnionych jaj A. lumbricoi-
des suis - po 3, 6, 9, 12 i 15 dniach rozwoju - inkubowano w 30°C
przez 0, 1, 2 lub 4 godziny z 14C-leucyną [311 mCi/mmol; Amersham
(GB)] w 0,9% NaCl (3500 jaj i około 7xlO6 cpm na 1 ml mieszaniny

inkubacyjnej), tzn. ostatecznie 0,804 M 14C-leucyny. Biosyntezę biał-
ka oceniano po 0, 3, 6, 9, 12 i 15 dniach rozwoju zarodka glisty
w obecności różnych stężeń IT mierząc radioaktywność prób bada-
nych i kontrolnych (0,9% NaCl).

Mierzone parametry: W - miara transportu ( wnikania ) prekursora
do komórek, całkowita radioaktywność wewnątrzkomórkowa;
S - miara syntezy białka, radioaktywność tylko białka; oba parametry
wyrażone w femtomolach prekursora inkorporowanego do 100 jaj
w danym czasie (1, 2, 4 godziny inkubacji)

Wyniki. Wykryto, że dodanie IT - w stężeniach 25,8; 51,6 i 207 nM
- w czasie 0 do zapłodnionych jaj Ascaris prawie całkowicie hamuje
inkorporację leucyny do białka (S) przez całe 15 dni rozwoju zarodka;
w jajach rozwijających się w warunkach kontrolnych maksimum (704
fmole inkorporowanej leucyny/100 jaj) biosyntezy białka obserwo-
wano po 3 dniach rozwoju zarodka Wnikanie leucyny do komórek
(W) także zostaje zahamowane praktycznie całkowicie.

Wnioski. Inhibitor trypsyny z A. lumbricoides suis - jak wykryto
wcześniej ( XXXII i XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemi-
cznego) hamuje inkorporację zarówno tymidyny do DNA (S), jak
i urydyny do RNA (S). Obserwowane zatem zahamowanie biosyntezy
białka jest następstwem wcześniejszej inhibicji DNA i RNA w roz-
wijających się jajach A. lumbricoides suis.

Praca finansowana w ramach tematu własnego nr 502-11-134 (8) AM w Łodzi.
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11-19 Wpływ in vitro inhibitorów proteolizy z Ascaris lumbricoides suis
na proces krzepnięcia i fibrynolizy osocza człowieka

Aldona Ochęcka-Szymańska

Katedra Biologu i Parazytologii Lekarskiej, Akademia Medyczna w Łodzi

We wcześniejszych badaniach biologicznej roli inhibitorów proteo-
lizy z Ascaris lumbricoides suis wykryłam, że inhibitory chymotryp-
syny i trypsyny wykazują in vitro w pH 6,0; 7,4 i 8,0 zdolność hamo-
wania aktywności proteaz leukocytów człowieka, oznaczanej wobec
kazeiny i fibryny. Analiza tromboelastograficzna wykazała natomiast,
że inhibitory te hamują generację tromboplastyny i trombiny oraz
fibrynogenezę, a także aktywność plazminy osocza człowieka (R. Ka-
dłubowski, A. Ochęcka: Angew. Parasitol. 1982; A. Ochęcka, R. Kad-
łubowski: Acta Parasitol. Poi. 1986).

Materiały i metody. Stosowano własne preparaty polipeptydowe in-
hibitorów trypsyny i chymotrypsyny, wyizolowane z wora powłoko-
wo-mięśniowego A. lumbricoides suis metodą Roli i Pudles'a w mo-
dyfikacji własnej. Proces krzepnięcia i fibrynolizy oceniano dodając
różne stężenia inhibitorów (roztwory w 0,9% NaCl) do ludzkiego oso-
cza pulowego. Wartości kontrolne określanych parametrów tego oso-
cza mieściły się w ich zakresie normy. Badano:
- czas protrombinowy według Quicka metodą automatyczną (aparat

Ciotek firmy Hyland); wyniki podawano w postaci wskaźnika pro-
trombi nowego

- czas kaolinowo-kefalinowy (aPTT)
- czas trombinowy (TT) metodą automatyczną (aparat Ciotek firmy

Hyland)
- stężenie fibrynogenu według Clauss'a stosując zestaw „Fibrinogen

Reagent" firmy Boehringer Mannheim
- produkty degradacji fibrynogenu (D-dimer latex test) i monomery

fibryny stosując FM test.

Za miarę działania każdego z inhibitorów przyjęto takie jego stęże-
nie, które powoduje przedłużenie o 100% - w stosunku do kontroli
- wartości badanego parametru.

Dla porównania zbadano działanie w tych samych warunkach in-
hibitorów trypsyny z trzustki wołowej (Kunitza) oraz z soi.

Wyniki. Wykryto, że zarówno inhibitor chymotrypsyny, jak i in-
hibitor trypsyny z A. lumbricoides - w zakresie badanych stężeń
- wpływają na przedłużenie czasu protrombinowego (zmniejszenie
wartości wskaźnika protrombinowego) oraz przedłużenie czasu kaoli-
nowo-kefalinowego (zmniejszenie wartości wskaźnika aPTT) zawiera-
jącego te inhibitory osocza; tylko najwyższe stosowane stężenia tych
inhibitorów powodowały przedłużenie czasu, trombinowego osocza;
żaden z inhibitorów nie wpływał natomiast na zmianę stężenia fib-
rynogenu ani produktów jego degradacji. Inhibitory trypsyny z trzustki
wołowej (Kunitza) oraz z soi działały podobnie, jak inhibitory try-
psyny i chymotrypsyny z Ascaris.

Wnioski. Wykryty wpływ in vitro inhibitorów proteolizy z A. lumb-
ricoides suis na układ hemostazy osocza człowieka. Mogłoby to prze-
mawiać za udziałem tych inhibitorów w zjawiskach patofizjologicz-
nych w glistnicy, w przebiegu której opisano ogniska krwotoczne
w płucach. Tezę tę wydaje się potwierdzać opisane ostatnio przeze
mnie nieznane dotąd zachowanie się wybranych parametrów układu
krzepnięcia i fibrynolizy osocza świnki morskiej w przebiegu glistnicy
larwalnej.

Praca finansowana w ramach tematu własnego nr 502-11-134 (8) AM w Łodzi.

11-20 Modyfikacja białek powierzchniowych granulocytów
przez proteinazy cysteinowe (gingipainy) z Porphyromonas gingivalis

Aneta Oleksy, Małgorzata Bzowska, Aneta Sroka, Jan Potempa

Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Białka powierzchniowe komórek eukariotycznych odgrywają istot-
ną rolę w komunikacji międzykomórkowej i transdukcji sygnału ze
środowiska do wnętrza komórki. Wiele z tych białek stanowi recep-
tory swoiście reagujące z różnego typu Ugandami. Pod względem stru-
ktury i funkcji szczególnie dobrze są poznane białka powierzchniowe
leukocytów, z których wiele odgrywa istotną rolę w procesach swois-
tej i nieswoistej obrony przed inwazją bakteryjną. Z tego względu
proteolityczna degradacja tych białek i modyfikacja powierzchni ko-
mórek może mieć istotne znaczenie w procesach chorobowych wywo-
łanych przez bakterie produkujące enzymy proteolityczne. Tego typu
chorobą jest parodontoza wieku dojrzałego wywołana kolonizacją kie-
szonki dziąsłowej przez szereg beztlenowych bakterii, wśród których
najważniejszą rolę odgrywa Porphyromonas gingivalis. Bakteria ta
uwalnia do otoczenia wiele proteinaz, wśród których gingipainy, nale-
żące do klasy proteinaz cysteinowych, wydają się odgrywać istotną
rolę w patogenezie choroby. Gingipainy hydrolizują wiązania pepty-
dowe LysX (gingipaina K Kgp) oraz ArgX (gingipainy R, RgpA oraz
RgpB) i uprzednio wykazano, że enzymy te mogą osłabiać lokalne
antybakteryjne reakcje obronne gospodarza przez degradację cytokin,
białek i peptyd w antybakteryjnych jak również czynników układu
dopełniacza.

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu gingipain na białka
powierzchniowe granulocytów biorące udział w fagocytozie opsonizo-
wanych bakterii, a mianowicie CD35 (CR1, receptor składnika C3b
dopełniacza), CDllb (receptor składnika C3bi dopełniacza), CD 16

(FCYRIII, receptor dla fragmentu Fc immunoglobulin klasy G), CD32
(FcyRII, receptor dla fragmentu Fc immunoglobulin klasy G) oraz
CD14 (receptor dla białka wiążącego lipopolisacharyd). Granulocyty
izolowano z krwi obwodowej metodą wirowania w gradiencie stężeń
Percollu. Wyizolowane granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) in-
kubowano z różnym stężeniem gingipain (Kgp, RgpA i RgpB) ak-
tywowanych, nieaktywowanych oraz potraktowanych nieodwracal-
nym inhibitorem (PhePheArgchlorometyloketonem). Po odpłukaniu
gingipain PMNs barwiono znakowanymi fluorescencyjnie przeciw-
ciałami skierowanymi przeciwko odpowiednim białkom powierzch-
niowym granulocytów. Analizę prowadzono metodą cytometrii prze-
pływowej oceniając: a) procent komórek wykazujących ekspresję
danego antygenu, b) średnią intensywność fluorescencji w populacji
dodatniej, wskazując na gęstość badanego receptora na powierzchni
komórki. Dodatkowo za pomoc testu ELISA oznaczano zawartość
receptorów lub ich fragment w uwolnionych do medium hodowlane-
go. Uzyskane wyniki wskazują na udział enzymów proteolitycznych
P. gingivalis w modyfikacji białek powierzchniowych granulocytów
i tłumaczą mechanizm atenuacji funkcji obronnych granulocytów
opisany w pracy Sroki i wsp. Jeśli podobne reakcje zachodzą in vivo
to można przyjąć, że prowadzą one do rozregulowania zależnych od
granulocytów lokalnych systemów obronnych, a zwłaszcza mechani-
zmów kontrolujących reakcje zapalne, zapewniając w ten sposób
bakteriom warunki do proliferacji i równocześnie powodując degra-
dację tkanek przyzębia.
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Wpływ specyficznych inhibitorów proteasomu: laktacystyny i PSI
na aktywność katepsyny A płytek krwi człowieka

Halina Ostrowska1, Cezary Wójcik2, Leszek Kozłowski3

' Zakład Analizy Instrumentalnej Akademia Medyczna, Białystok,
2 Zakład Histologii i Embriologii Instytut Biostruktury Akademia Medyczna, Warszawa,

3 Zakład Onkologii Akademia Medyczna, Białystok
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Katepsyna A jest lizosomalną serynową karboksypeptyda-
zą/deamidazą charakteryzującą się niemal identyczną specyfi-
cznością substratową i wrażliwością na inhibitory z aktywnoś-
cią chymotrypsynopodobną wielokatalitycznego kompleksu
proteinaz - proteasomu występującego w cytozolu wszystkich
dotychczas badanych komórek. Ostatnie badania własne (Ost-
rowska H. i wsp. BBRC 1997, 234, 729-732) wykazały, że
aktywność katepsyny A uwolniona z płytek krwi aktywowa-
nych trombiną jest hamowana przez specyficzny inhibitor pro-
teasomu wyizolowany ze szczepu Streptomyces jakim jest lak-
tacystyna.

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu tego inhibi-
tora oraz specyficznego inhibitora aktywności chymotrypsyno-
podobnej proteasomu jakim jest PSI (Z-IE(Ot-Bu)Ala-Leuci-
nal) na aktywność karboksypeptydazową częściowo oczysz-
czonego preparatu katepsyny A.

Materiałem wyjściowym był płyn nadosadowy płytek krwi
człowieka poddanych działaniu ultradźwięków. Do izolowania
katepsyny A zastosowano chromatografię powinowactwa na

Sepharozie związanej z konkanawaliną A i heparyną oraz
chromatografię jonowymienną w DEAE-Sephacelu. Otrzyma-
ny preparat enzymu był wolny od aktywności innych katepsyn
i proteasomu. Aktywność karboksypeptydazową katepsyny
A w obecności i bez inhibitorów proteasomu oznaczano przy
użyciu Cbz-Phe-Ala w pH 5,5 metodą ninhydrynową.

Wykazano, że laktacystyna/(3-lakton już w stężeniu 0,5 \iM
hamuje niemal całkowicie aktywność karboksypeptydazową
katepsyny A. Natomiast specyficzny inhibitor aktywności chy-
motrypsynopodobnej jakim jest PSI w stężeniu 10 [iM pozo-
staje bez wpływu na hydrolizę Cbz-Phe-Ala. Dopiero w stęże-
niu 10-krotnie wyższym hamuje on aktywność karboksypep-
tydazową katepsyny A w około 40%.

Uzyskane wyniki świadczą o tym, że laktacystyna/p-lakton
w odróżnieniu od PSI nie jest specyficznym inhibitorem prote-
asomu. Obserwacja ta jest bardzo istotna ponieważ laktacystna
jest powszechnie stosowana w badaniach nad rolą proteasomu
w fizjologii i patologii komórki.

Skriningowe badania antytrypsynowej aktywności surowicy
przy użyciu małoobrazkowych błon fotograficznych

Władysław Pajdak, Edyta Łasak, Barbara Pasternak

Zakład Immunochemii Klinicznej II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
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Dyfuzja w żelu, zawierającym odpowiedni substrat białko-
wy, czasem sprzężony z barwnikiem (np. zdenaturowany kola-
gen, kazeinę, hemoglobinę, Azocoll, Azocasein, Elastin Congo
Red) jest często stosowanym, alternatywnym dla metod foto-
metrycznych, sposobem oceny aktywności proteolitycznej.
Przygotowanie wg ściśle wystandaryzowanej procedury takich
żeli z substratem jest jednak żmudne i czasochłonne.

Prostym substytutem takiego podłoża, zaproponowanym ki-
lka lat temu, okazała się klisza rentgenowska, bowiem pokry-
wającym ją nośnikiem substancji światłoczułych jest żelatyna.
W naszych wstępnych badaniach b. czułym i wygodniejszym
w użyciu podłożem okazały się niektóre małoobrazkowe błony
fotograficzne.

Przetestowano kilkanaście spośród dostępnych w handlu
czarno-białych i barwnych błon: pocięty film umieszczano
w standardowych ramkach do przeźroczy i na powierzchnię
emulsji nanoszono po 5 |il kolejnych rozcieńczeń trypsyny

w buforze. Inkubowano w wilgotnej komorze w 37°C przez
godzinę, spłukiwano pod bieżącą wodą ujawniając prześwity,
wytrawione w emulsji w miejscach aktywności enzymu. Bar-
dzo wygodny dla oceny wyników tych badań, jak również dla
ich prezentacji jest rzutnik przeźroczy.

Najczulszymi z przetestowanych filmów okazały się czar-
no-biały Foton 635 i barwny Agfa HDC CT Precisa.

Aktywność antytrypsynową oznaczano przy użyciu powyż-
szej procedury, po preinkubacji surowicy lub osocza z trypsy-
ną, uzyskując powtarzalne wyniki, porównywalne z wynikami
uzyskanymi przy użyciu metod fotometrycznych.

Wydaje się, że małoobrazkowe błony fotograficzne mogą
być z powodzeniem stosowane jako tanie, wygodne i łatwe do
standaryzacji podłoże substratowe, zwłaszcza dla skaningo-
wych oznaczeń aktywności proteolitycznych i antyproteazo-
wych.
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11-23 Aktywność tryptazy i chymotryptazy
w różnych odcinkach przewodu pokarmowego szczura

Urszula Pancewicz', Wojciech Dąbek2

' Zakład Analizy Instrumentalnej, 2 Klinika Chirurgii Dziecięcej,
Akademia Medyczna w Białymstoku

Miejscem syntezy tryptazy i chymotryptazy są komórki tucz-
ne. Komórki te występują w dużych ilościach w przewodzie
pokarmowym i w płucach. Liczba komórek tucznych wynosi w:
żołądku - 100, dwunastnicy - 206, jelicie czczym - 214, jelicie
krętym - 190, kątnicy - 185 i jelicie grubym - 177/mm2.

Z różnych odcinków przewodu pokarmowego szczura zdro-
wego (żołądek, dwunastnica, jelito czcze, jelito kręte, kątnica,
jelito grube) sporządzono 20% homogenaty w 0,15 mol/l
NaCl. Aktywność tryptazy oznaczano przy użyciu Boc-Phe-
Ser-Arg-AMC, a chymotryptazy przy użyciu Suc-Leu-Leu-
Val-Tyr-AMC, w pH 7,5. Ilość uwolnionej 7-amino-4-metylo-

kumaryny mierzono przez pomiar absorbancji przy 560 nm po
reakcji barwnej z N-(l-naphthyl)ethylenediaminą w obecności
azotynu sodu i siarczynu amonu. Wyniki odczytywano z wy-
kresu kalibracyjnego sporządzonego przy użyciu wzorcowych
roztworów p-naftylaminy. Białko oznaczano metodą Bradforda.

Aktywność tryptazy wynosi w: żołądku - 3,8, dwunastnicy
- 5,4, jelicie czczym - 4,6, jelicie krętym - 4,3, kątnicy - 2,6
i jelicie grubym - 4,0 nmol p-naftylaminy/g tkanki. Podobnie
przedstawia się rozkład aktywności chymotryptazy w poszcze-
gólnych odcinkach przewodu pokarmowego szczura zdrowego.
Zawartość białka mieści się w przedziale od 5,7 do 7,0 mg/ml.

11-24 Niskocząsteczkowa frakcja znamienia Nicotiana alata
stymulująca aktywność proteaz pyłkowych

Marek Radłowski, Andrzej Kalinowski, Tomasz Oczkowski, Sławomir Bartkowiak

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań

Oddziaływanie proteaz z ich naturalnymi, roślinnymi inhibi-
torami ma wpływ na regulacje wielu istotnych procesów ko-
mórkowych i tkankowych. Obecność tej grupy hydrolaz w py-
łku stwierdzono już około sto lat temu (Kammann, 1904, Be-
itr. Chem. Physiol. Path.: 5, 346). Wyizolowane i oczyszczone
enzymy proteolityczne z pyłku wykazywały znaczące różnice
dotyczące optimum działania, w porównaniu z enzymami od-
powiednich klas, pochodzącymi z tkanek diploidalnych (Mat-
heson i in., 1995, Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.: 12, 441;
Radłowski i in., 1996, Physiol. Pant.: 98, 172).

W znamieniu Nicotiana alata stwierdzono obecność pięciu
drobnocząsteczkowych inhibitorów proteaz, jednakże testowa-
no je wyłącznie wobec trypsyny i chymotrypsyny (Atkinson
i in., 1993, Plant Celi: 5, 203-213). Jak dotąd nie określono
czy oddziaływania proteaza pyłkowa - inhibitor ze znamienia
ma miejsce podczas interakcji pyłek - znamię.

Ekstrakcję proteaz i ich ewentualnych inhibitorów ze zna-
mienia i pyłku N. alata przeprowadzono podczas jednej, tej
samej procedury. Jako obiekt porównawczy wzięto znamiona
i pyłek kukurydzy (linia S26). Otrzymane ekstrakty wirowano,
a uzyskany supernatant nakładano na kolumnę Sephadex G-25
celem oddzielenia frakcji białkowej (źródło enzymów proteo-

litycznych) od frakcji związków niskoczeczkowych (źródło
inhibitorów). Przygotowane w ten sposób preparaty w reakcji
hydrolizy FITC-kazeiny (kazeina znakowana izotiocyjani-
nem fluorosceiny) jako substratu. Doświadczenia przeprowa-
dzono zarówno w układzie homologicznym (enzym i frakcja
niskocząsteczkowa ze znamion lub pyłku) i heterologicznym
(enzym ze znamion frakcja niskocząsteczkowa z pyłku I vice
versa). Stosowano czas preinkubacji enzymów proteolitycz-
nych z frakcją niskocząsteczkowa 24 godz., 6 godz., 1 godz.,
oraz prowadzono reakcję bez preinkubacji. Preparaty uzys-
kane ze znamion i pyłku tytoniu sprawdzono także w reakcji
z ekstraktami ze znamion i pyłku kukurydzy. W żadnym
przypadku nie obserwowano inhibującego wpływu frakcji ni-
skocząsteczkowej na enzymy proteolityczne ze znamion lub
pyłku. Zauważono natomiast, że frakcja niskocząsteczkowa
ze znamion tytoniu stymuluje aktywność proteolityczną en-
zymu pochodzącego z pyłku tytoniu, Nie stwierdzono by
miała ona podobny wpływ na aktywność proteaz z pyłku
kukurydzy. Zaobserwowano również, że jej stymulujący
wpływ jest odwrotnie proporcjonalny do czasu preinkubacji
i jest największy (ponad 60% stymulacji) gdy reakcję nie
poprzedza preinkubacja.
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Ocena zawartości inhibitora katepsyny D
w nasionach wyki siewnej (Vicia sativa L,)

Wiesława Roszkowska-Jakimiec

Zakład Analizy Instrumentalnej, Akademia Medyczna w Białymstoku
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Dotychczas poznano jedynie niewielką liczbę naturalnych
inhibitorów katepsyny D. Należy do nich pepstatyna wytwa-
rzana przez drobnoustroje rodzaju Streptomyces i inhibitor
wyizolowany z bulw ziemniaka.

W poprzednim doniesieniu wykazano obecność specyficz-
nego inhibitora katepsyny D w ekstrakcie z nasion wyki siew-
nej {Vicia sativa L.) (XXXIV Zjazd PTBioch., 1998, 88). In-
hibitor ten nie hamuje aktywności innych proteaz aspartylo-
wych oraz proteaz cysteinowych i proteaz serynowych.

Całe nasiona, łupiny i tkankę zapasową rozdrabniano
w młynku mechanicznym i ekstrahowano wodą destylowaną
(1:4 w/v) w ciągu 2 godzin w temperaturze laboratoryjnej.
Ekstrakty oddzielano od osadu przez wirowanie (2500 x g, 30
minut, 4"C). Aktywność antyproteolityczną uzyskanych eks-

traktów oceniano przy użyciu katepsyny D wyizolowanej ze
śledziony wołu oraz 6% hemoglobiny zdenaturowanej kwasem
solnym i H-Pro-Thr-Glu-Phe-p.-nitro-Phe-Arg-Leu-OH jako
substratu.

Największa aktywność inhibitora katepsyny D oceniana za-
równo przy użyciu zdenaturowanej hemoglobiny jak i syntety-
cznego substratu występuje w łupinach (około 74% hamowa-
nia). Całe nasiona i tkanki zapasowe hamują aktywność tego
enzymu odpowiednio w około 33 i w około 7%. Stosunek
masy łupiny do tkanki zapasowej wynosi 1:10, a stosunek
aktywności inhibitorawej 10:1. Podczas wegetacji nasion ak-
tywność inhibitora katepsyny D w łupinach spada do 24% po
3 dniach i do 11% po 7 dniach kiełkowania.

Inaktywacja antybakteryjnych funkcji obronnych ludzkich granulocytow 11-26
obojętnochłonnych przez proteinazy cysteinowe (gingipainy) z Porphyromonas gingivalis

Aneta Sroka, Grzegorz Zemanek, Jacek Międzobrodzki i Jan Potempa

Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Parodontoza, czyli destrukcyjne zapalenie przyzębia jest
szeroko rozpowszechnioną chorobą o etiologii bakteryjnej
i charakteryzuje się resorpcją kości wyrostka zębodołowego,
degradacją włókien kolagenowych wiązadeł przyzębia, two-
rzeniem patologicznych kieszonek dziąsłowych, krwawieniem
z dziąseł oraz ropotokiem zębodołowym. Te patologiczne
zmiany kliniczne zaawansowanej parodontozy sa wynikiem
lokalnej, chronicznej reakcji zapalnej, pobudzanej przez bak-
terie obecne w poddziąsłowej płytce nazębnej, której towarzy-
szy nagromadzenie dużej ilości granulocytow obojętnochłon-
nych w kieszonce i przyległych tkankach dziąsła. Pomimo to,
że w parodontozie wieku dojrzałego nie stwierdza sie niedobo-
ru funkcjonalnego granulocytow, nie dochodzi jednak do lik-
widacji zakażenia. Przypuszcza się, że w kieszonce dziąsłowej
dochodzi do atenuacji antybakteryjnej aktywności granulocy-
tow przez białka i produkty metabolizmu uwalniane do oto-
czenia przez bakterie płytki nazębnej. Z tego względu celem
tej pracy było zbadanie wpływu gingipain (proteinaz cysteino-
wych uwalnianych przez Porphyromonas gingivalis, beztleno-
wą bakterię uważaną za główny czynnik etiologiczny zapale-
nia przyzębia), na funkcje obronne granulocytow.

Granulocyty izolowano z heparynizowanej krwi obwodowej
metodą wirowania w gradiencie Percoll. Następnie inkubowano
komórki z gingipainami R (RgpB i HRgpA) oraz gingipaina
K (Kgp), enzymami swoiście hydrolizującymi wiązania pepty-
dowe Arg-Xaa lub Lys-Xaa przez określony czas. Po odpłuka-

niu proteinaz granulocyty stymulowano fMLP, lateksem oraz
bakteriami (Staphylococcus aureus) opsonizowanymi białkami
surowicy ludzkiej lub nie. Odpowiedź granulocytow na stymu-
lacje oznaczono przez pomiar intensywności wybuchu tlenowe-
go oraz stopnia degranulacji mierząc odpowiednio chemilumi-
nescencję lub aktywność elastazy uwolnionej do medium.

Inkubacja granulocytow z Kgp i HRgpA powodowała zależ-
na od stężenia enzymu i czasu inkubacji znacznie obniżenie
odpowiedzi granulocytow na stymulacje przez wszystkie wy-
mienione powyżej czynniki. W przeciwieństwie do tych
dwóch enzymów, RgpB wykazało tylko znikomy wpływ na
badane funkcje granulocytow pomimo, że ta gingipaina różni
się od HRgpA tylko brakiem domeny hemaglutynacyjno-ad-
hezyjnej. Atenuacja funkcji obronnych granulocytow była ob-
serwowana tylko w przypadku uprzedniej aktywacji gingipain
czynnikiem redukującym. Również potraktowanie gingipain
inhibitorem eliminowało wpływ tych proteinaz na funkcje gra-
nulocytow. Wskazuje to jednoznacznie, że Kgp i HRgpA pro-
teolitycznie inaktywują receptory granulocytow odpowiedzial-
ne za wiązanie fMLP i opsonizowanych bakterii a domena
hemaglutynacyjno-adhezyjna tylko w pośredni sposób uczest-
niczy w tym procesie. Działanie gingipain in vivo moze pro-
wadzić do osłabienia lokalnej aktywności antybakteryjnej gra-
nulocytow w kieszonkach dziąsłowych i tłumacząc fakt, że
bakterie płytki nazębnej proliferują w obecności dużej liczby
potencjalnie zabójczych dla bakterii granulocytow.
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11-27 Degradacja hemoglobiny i białek osocza krwi ludzkiej
transportujących hem lub żelazo przez proteinazy cysteinowe (gingipainy) z Porphyromonas gingivalis

Maryta Sztukowska, Aneta Sroka i Jan Potempa

Zakład Mikrobiologa i Immunologu, Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Żelazo stanowi nieodzowny czynnik wzrostu i proliferacji
wszystkich organizmów żywych, w tym również bakterii cho-
robotwórczych. U kręgowców, dzięki białkom wiążącym z du-
żym powinowactwem zarówno wolne żelazo, jak i żelazo he-
mowe, stężenie wolnego żelaza w płynach tkankowych i oso-
czu jest praktycznie zerowe. Brak dostępnego żelaza utrudnia
lub wręcz uniemożliwia wzrost bakterii i stanowi istotny me-
chanizm obronny przed infekcją bakteryjną.

Wzrost bakterii jest jednak możliwy dzięki syntezie chelato-
rów żelaza i produkcji sideroforów, które umożliwiają pobie-
ranie żelaza z białek gospodarza. Porphyromonas gingivalis,
bakteria odpowiedzialna za za parodontozę nie produkuje side-
roforów. Oprócz żelaza organizm ten wymaga do wzrostu he-
mu. W patologicznej kieszonce dziąsłowej, kolonizowanej
przez P. gingivalis, zarówno żelazo jak i hem w formie wolnej
są niedostępne. Bogatym źródłem tych związków jest hemo-
globina, hemopeksyna i transferyna. Uzyskanie wolnych,
przyswajalnych form hemu i żelaza, wymaga więc proteolity-
cznej degradacji wymienionych powyżej białek.

Od lat sugerowano udział aktywności proteolitycznej P.
gingivalis w degradacji białek zawierających hem lub żelazo,
ale nadal niewiele wiadomo na temat udziału poszczególnych
proteinaz w tym procesie. Dlatego też celem tej pracy było
zbadanie zdolności do degradacji hemoglobiny, hemopeksyny,
kompleksu hemopeksyny z hemem, apo- i holotransferyny,
haptoglobiny i kompleksu haptoglobiny z hemoblobiną przez

poszczególne gingipainy, proteinazy cysteinowe produkowane
przez P. gingivalis w dużych ilościach.

W doświadczeniach wykorzystano ginpainę K (Kgp), hyd-
rolizującą wiązanie peptydowe Lys-Xaa oraz dwie gingipainy
R (RgpB i HRgpA) rozcinające wiązania peptydowe po re-
sztach argininy. W celu porównania efektywności działania
gingipain, enzymy te zostały zmiareczkowane i w doświad-
czeniach stosowano równomolowe stężenia poszczególnych
enzymów. Wolna hemoglobina była degradowana efektywnie
tylko przez Kgp, a stosując SDS-PAGE oraz metody spektro-
fotometryczne oznaczono parametry kinetyczne trawienia tego
białka przez gingipainę K w warunkach in vitro. Degradację
pozostałych białek badano bezpośrednio w osoczu ludzkim.
W tym celu inkubowano osocze z poszczególnymi enzymami
0 stężeniu 50 nM i poddawano analizie stosując immunoelekt-
roforezę krzyżową oraz Western blot. W warunkach tych wol-
na hemoglobina i transferyna były praktycznie degradowane
tylko przez Kgp, natomiast hemopeksyna była podatna na tra-
wienie zarówno przez Kgp, jak i gingipainy R. W przypadku
degradacji hemopeksyny zaobserwowano efekt synergistycz-
nego działania gingipain K i R.

Uzyskane wyniki wskazują więc na udział gingipain,
a zwłaszcza Kgp, w degradacji białek zawierających żelazo
lub hem i potwierdzają sugestie, że właśnie w ten sposób P.
gingivalis uzyskuje te dwa elementy niezbędne do wzrostu
1 wirulencji.

11-28 Wpływ inhibitorów hydrolaz na białka pyłku
w warunkach stresu termicznego

Piotr Wilczek', Tomasz Oczkowskl2, Marek Radtowski2, Andrzej Kalinowski2, Sławomir Bartkowiak2

1 Zakład Biologii Molekularnej Roślin, Instytut Biologu Molekularnej i Biotechnologii,
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań,

2 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań

Białka, które są syntetyzowane pod wpływem szoku termi-
cznego (HSP) są jednym z ważniejszych przejawów odpowie-
dzi komórki na stres. Zjawisko to jest szeroko badane od lat
60-tych.Badania prowadzone w wielu laboratoriach wykazały,
że w kiełkującym pyłku w warunkach szoku termicznego nie
tworzą się typowe HSP. Dokładniejsze analizy wykazały ,że
w niektórych przypadkach tworzą się podobne HSP jak
w tkance sporofitycznej jednak jest ich kilkakrotnie mniej niż
w poddanej w podobnych warunkach stresowi tkance rośliny
macierzystej. Zaobserwowano że w czasie szoku aktywność
enzymów hydrolitycznych znacznie wzrasta jednak wpływ ich
na procesy komórkowe w czasie stresu jest jak dotąd mało
poznany. Wykonane przez nas, metodą 2-D elektroforezy na
żelu poliakryloamidowym, obrazy białek pyłku kukurydzy
kiełkującego w warunkach stresu termicznego ( 39°C) wyka-
zały w porównaniu z kontrolą (22°C) istotny wzrost frakcji
białek niskocząsteczkowych. Sugerowało to, że w czasie stre-
su mogła wzrosnąć aktywność proteaz powodujących degrada-
cję części białek. W związku z tym oznaczono aktywność
właściwą proteaz oraz dodatkowo rybonukleaz i peptydylo-N-
glukozydaz (PNG-az), enzymów znajdowanych w łagiewkach
pyłkowych niektórych gatunków. Wykryto, że aktywność pro-
teaz w warunkach szoku była wyższa o 55% a rybonukleaz

o 22%. PNG-azy nie zmieniały aktywności w warunkach stre-
su termicznego. Następnie wykonano doświadczenie, gdzie do
pożywki na której kiełkował pyłek dodano inhibitory enzy-
mów różnych enzymów hydrolitycznych. Stężenia inhibitorów
uprzednio zoptymalizowano. W doświadczeniach zastosowano
inhibitory dwóch proteaz, fluorek fenylometylosulfonowy
(PMSF), inhibujący aktywność proteazy serynowej znajdują-
cej się wewnątrz pyłku oraz ester metylowy dwuazoacetylono-
rleucyny (diazoAcNeOMe) zmniejszający własności lityczne
enzymu aspartylowego, związanego ze ścianą pyłkową. Jako
inhibitora rybonukleaz użyto RN-azynę ,natomiast czynnikiem
hamującym działanie PNG-az była galaktoza. Analiza obrazów
białek pyłku kiełkującego w warunkach stresu termicznego wy-
kazała że obecność PMSF inhibitora proteaz wewnątrzpyłko-
wych typu serynowego spowodowała zmniejszenie frakcji nis-
kocząsteczkowych białek. Podobny efekt zaobserwowano dla
RN-azyny inhibitora rybonukleaz. Nie stwierdzono podobnego
wpływu obecności inhibitora proteazy aspartylowej, związanej
ze ścianą pyłku i inhibitora PNG-az. Otrzymane wyniki sugeru-
ją, że być może proteazy znajdujące się wewnątrz pyłku od-
grywają bardzo aktywną rolę w czasie szoku termicznego po-
wodując intensywną degradację szeregu peptydów I tym samym
pośrednio zmniejszając odporność pyłku na szok termiczny.
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III-l Wpływ lokalnego anestetyku - prokainy na fosforylację reszt tyrozynowych białek
i mobilizację jonów wapnia w płytkach krwi

Magdalena Bonder, Bogusława Więcławska, Dorota Marciniak, Marcin Róialski, Sławomir Chrul, Cezary Watala

Samodzielna Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego i Przemiany Materii,
Pracownia Cytometrii Przepływowej, Akademia Medyczna w Łodzi

Miejscowy anestetyk, prokaina, wykazuje zdolność wywoływania
zmian dotyczących strukturalnych i dynamicznych właściwości dwu-
warstwy lipidowej błon, choć mechanizm molekularny jej działania
nie został w pełni poznany. Dane wskazują na ochronny wpływ proka-
iny w odniesieniu do reakcji uwalniania ziarnistości wewnątrzpłytko-
wych, ekspresji selektyny P i mobilizacji wewnątrzplytkowej puli wa-
pnia (Thromb. Res. 94:1-11, 1999).

CELE: Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu prokainy na
przekazywanie sygnału i mobilizację jonów wapnia w płytkach krwi
drogą analizy potencjalnych zmian stopnia fosforylacji reszt tyrozyno-
wych białek i stężenia wapnia wewnątrzkomórkowego pod wpływem
prokainy.

MATERIAŁY I METODY: Badania przeprowadzono w grupie
zdrowych ochotników. Płytki krwi izolowane metodą filtracji żelowej
inkubowano z prokainą (10 mg/ml) w temperaturze pokojowej, delika-
tnie mieszając. Po upływie 1 godz. zawiesinę płytek lizowano w bufo-
rze SDS. Jednocześnie, w celu prześledzenia możliwych oddziaływań
prokainy z białkami błonowymi uczestniczącymi w przekazywaniu
sygnału w komórce, np. z kinazą 3-fosfoinozytolu (PI3-K), płytki pod-
dawano inkubacji z inhibitorem PI3-K, wortmaniną (100 nM). Lizaty
zawiesin płytkowych rozdzielano elektroforetycznie na żelu poliakry-
loamidowym, a następnie metodą Western immunobłoting przy użyciu
przeciwciał antyfosfotyrozynowych (klon 4G10, UBI Inc.) analizowa-
no białka płytkowe zawierające ufosforylowaną tyrozynę. W celu
prześledzenia wpływu prokainy na wewnątrzpłytkowy poziom jonów
wapnia, osocze bogatopłytkowe (PRP) inkubowano ze znacznikiem
fluorescencyjnym Fluo-3-AM (0,5 (|lM) o wysokim powinowactwie

do Ca 2 ł przez 30 min. w temperaturze 37°C, a następnie dodawano
prokainy (10 mg/ml) i 1 raM EGTA (by wykluczyć wpływ jonów
wapnia pochodzących ze środowiska zewnętrznego). Pozytywną kont-
rolę stanowiły próby poddawane dodatkowo działaniu wybranych ago-
nistów płytkowych, takich jak, ADP i TRAP.

WYNIKI: Działanie prokainy prowadziło do znacznego osłabienia
reakcji uwalniania wewnątrzpłytkowych ziarnistości i znacząco obniżo-
nej ekspresji selektyny P (wartości poniżej 4,8±2,9% kontroli,
p<0,0001). Analiza białek zawierających ufosforylowaną tyrozynę wy-
kazała znaczące zmiany typu jakościowego w regionie 54-68 kDa obe-
jmującym kinazy należące do rodziny c-src (Fyn, Lyn, Src, Yes, Hck),
chociaż wartości całkowitej fosforylacji białek nie różniły się istotnie
między kontrolą a próbkami poddawanymi działaniu prokainy. Z kolei,
inkubacja płytek z prokainą, zarówno tych w spoczynku, jak i stymulo-
wanych agonistami, prowadziła do obniżenia stężenia wewnątrzkomór-
kowego wapnia do 32%, co porównywano z kontrolą bez prokainy.

WNIOSKI: Wstępne dane wskazują, że zależne od prokainy zabu-
rzenia w dwuwarstwie lipidowej błony prawdopodobnie związane są
z niespecyficznym mechanizmem hamowania reakcji związanych
z uruchomieniem wyzwalania sygnału w płytkach krwi. Przypuszcza
się, że nie dotyczy on hamowania PI3-K, jako że profile fosforylowa-
nych białek rodziny src odnoszące się do płytek inkubowanych z pro-
kainą i wortmaniną nie korespondowały ze sobą. Wydaje się, że pro-
kaina może ułatwiać wypływ jonów wapnia z płytek na zewnątrz
komórki (i dlatego zmniejsza stężenie wewnątrzpłytkowego wapnia),
co potencjalnie mogłoby tłumaczyć efekt hamowania aktywacji płytek
przez prokainę.

III-2 Aneksyna VI, wewnątrzkomórkowy receptor ATP

Małgorzata Danieluk i Joanna Bandorowicz-Pikuła

Zakład Biochemii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa

Aneksyna VI (AnxVI) jest przedstawicielem rodziny białek wiążą-
cych Ca2+ i fosfofolipidy. W komórkach nabłonkowych i w hepatocy-
tach, gdzie poziom ekspresji tego białka jest wysoki, AnxVI bierze
udział w procesie zależnej od [Ca2 +] i n sekrecji hormonów i w homeo-
stazie wapnia [1, 2]. Z zastosowaniem pochodnych ATP [3, 4] wyka-
zaliśmy, że AnxVI wiąże in vitro ATP (Ka<l U.M, stechiometria 1 mol
ATP: 1 mol AnxVI [5]). W wyniku związania nukleotydu dochodzi do
zmian drugo- i trzeciorzędowej struktury białka [5-8], co przejawia
się spadkiem powinowactwa AnxVI w stosunku do Ca2+ [3, 8, 9].
Celem niniejszej pracy była lokalizacja i charakterystyka miejsca wią-
żącego ATP w AnxVI, a także powiązanie zdolności wiązania nukleo-
tydu przez AnxVI z jej aktywnością biologiczną.

AnxVI wyizolowano z wątroby świni {Sus scrofa) z zastosowaniem
chromatografii powinowactwa i jonowymiennej [3]. W żelu poliak-
ryloamidowym, w warunkach denaturujących, białko migruje jako du-
blet o m.cz. 67-68 kDa, bowiem w tkankach ssaków są obecne dwie
izoformy AnxVI, powstające w wyniku różnicowego cięcia i składania
pierwotnego transkryptu. Wstępną lokalizację domeny wiążącej ATP
przeprowadzono z wykorzystaniem trinitrofenylo-ATP (TNP-ATP)
stwierdzając, że po związaniu nukleotydu zachodzi transfer energii
fluorescencji z Trp343 AnxVI na TNP-ATP. Po poddaniu AnxVI tra-
wieniu proteolitycznemu oczyszczono te fragmenty białka, które wią-
żą się z ATP-agarozą. Otrzymano w ten sposób trzy peptydy o m.cz.
33,2; 18,3 i 14,3 kDa, których N-końcowe sekwencje aminokwasowe
wskazują na lokalizację domeny wiążącej ATP w C-końcowym rejo-
nie AnxVI. Wymienione peptydy zachowują zdolność wiązania ATP
(8-N3-ATP). Udział określonych reszt aminokwasowych w wiązaniu
ATP został również potwierdzony w doświadczeniach z zastosowa-

niem fotoaktywowanej pochodnej ATP, ATP[Et(PhNO2)] [5]. Przed-
stawione wyniki świadczą, że w cząstecze AnxVI jest obecna domena
wiążąca ATP o odmiennej strukturze od spotykanej w innych białkach
wiążących nukleotydy. Wiązanie ATP z AnxVI ma prawdopodobnie
znaczenie na różnych etapach transportu pęcherzykowego w hepatocy-
tach [10].
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Wpływ inhibitorów wewnątrzkomórkowego przekazu sygnału
na ekspresję genów białek ostrej fazy

Amalia Guzdek, Aneta Kasza, Radosław Sobota, Krystyna Stalińska i Aleksander Koj

Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

III-3

Interleukina 6 należy do najważniejszych regulatorów eks-
presji genów białek ostrej fazy. Związanie tej cytokiny ze
swoistym receptorem uruchamia wewnątrzkomórkowy prze-
kaz sygnału w którym uczestniczą kinazy białkowe. Kinazy te
aktywują szereg czynników transkrypcyjnych m. in. z rodziny
STAT, AP-1, C/EBP i NFKB. Aktywne czynniki wiążąc się ze
specyficznymi miejscami wiązania w rejonie promotora ge-
nów białek ostrej fazy wpływają na ich ekspresję. Szlaki we-
wnątrzkomórkowego przekazu sygnału nie są do końca po-
znane a w ich zrozumieniu przydatne okazały się inhibitory
przekazu sygnału. Rola inhibitorów w hamowaniu reakcji
ostrej fazy ma nie tylko znaczenie poznawcze, postuluje się
ich wykorzystanie terapeutyczne np. w szoku septycznym.

W prezentowanej pracy porównano wpływ inhibitora SB
203580, partenolidu oraz rooperolu na ekspresję białek ostrej
fazy w hodowlach komórek wątrobiaka człowieka HepG2 sty-
mulowanych IL-6. Między innymi określono ich udział w eks-
presji genów haptoglobiny, antychymotrypsyny, apolipoprotei-
ny E, dysmutazy ponadtlenkowej MnSÓD oraz inhibitora ak-
tywatora plazminogenu (PAI-1). Inhibitor SB 203580 należący
do pirydynyloimidazoli hamuje swoiście kinazę białkową p38
aktywowaną przez LPS, cytokiny i stres. Partenolid, lakton
seskwiterpenu pochodzenia roślinnego, swoiście hamuje akty-
wację czynnika NFKB przez blokowanie degradacji inhibitora
IKB. Rooperol - dikatechol także wyizolowany z roślin hamu-
je ekspresję genów cytokin prozapalnych w komórkach linii
promonocytarnej U937 i przypuszczalnie działa poprzez blo-

kowanie czynników transkrypcyjnych NFKB i AP-1. Wpływ
wymienionych inhibitorów na ekspresję genów białek ostrej
fazy jest mało poznany.

Komórki HepG2 hodowano przez 16 godz. w medium
DMEM z dodatkiem IL-6 (40ng/ml) i inhibitora SB (0,5-5
|iM), partenolidu (5-25 \M) lub rooperolu (10-40 nM). RNA
izolowano stosując ekstrakcję fenolem, strącano LiCl, rozdzie-
lano metodą elektroforezy, a następnie przenoszono na błonę
Hybond-N i hybrydyzowano z odpowiednimi sondami znako-
wanymi 32P.

Wykazano m.in. obniżenie zawartości mRNA haptoglobiny
w stymulowanych IL-6 komórkach HepG2 hodowanych
w obecności inhibitora SB, natomiast podwyższenie zawarto-
ści tego mRNA po działaniu partenolidu. Stwierdzono rów-
nież, że zarówno inhibitor SB jak i partenolid podnoszą ilość
mRNA dla MnSOD w komórkach HepG2 stymulowanych IL-6,
jednakże efekt wywierany przez inhibitor SB jest znaczniejszy.
Uzyskane wyniki pozwalają na określenie wpływu badanych
inhibitorów na odpowiedź ostrej fazy w komórkach HepG2.
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Przemiany glutationu pod wpływem kadmu (Cd2+) u grzyba Abortiporus biennis

Anna Jarosz-Wilkołazka, Elżbieta Malarczyk

Zakład Biochemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

m-4

Chociaż mikroorganizmy grzybowe wykazują największą
możliwość adaptacji do zwiększonego stężenia metali ciężkich
w środowisku, jednak w środowiskach o dużym stopniu zanie-
czyszczenia metalami ciężkimi można obserwować dwa bar-
dzo charakterystyczne zjawiska: 1) redukcję liczby mikroor-
ganizmów i zmniejszenie ich różnorodności gatunkowej oraz
2) rozwój populacji mikroorganizmów metaloopornych. Zwię-
kszenie stężenia toksycznych metali, metaloidów, radionukli-
dów i organometaloidów w środowisku naturalnym prowadzi
często do dominującej obecności grzybów na skażonych ob-
szarach oraz do akumulacji tych pierwiastków chemicznych
w owocnikach grzybów a także w strzępkach grzybów miko-
ryzowych. Interakcje pomiędzy metalami ciężkimi a grzybami
z klasy Basidiomycetes są ponadto bardzo interesujące ze
względu na podstawową ekologiczną funkcję tych grzybów
jaką jest rozkład materii organicznej.

Grzyby posiadają szereg mechanizmów ochronnych pozwa-
lających na bytowanie w środowisku zwiększonego stężenia
metali ciężkich. Możemy do nich zaliczyć 1) wytwarzanie ze-
wnątrzkomórkowych substancji kompleksujących nadmiar
metali ciężkich w środowisku, 2) posiadanie ściany i błony
komórkowej o wyjątkowych właściwościach biosorbcyjnych,
3) wytwarzanie wewnątrzkomórkowych białek i polipeptydów
bogatych w grupy-SH, kompleksujących metale w cytoplaź-
mie i wakuoli. Mechanizmy te wyjątkowo dobrze zostały opi-
sane dla grzybów z klasy Ascomycetes oraz grzybów mikory-
zowych, natomiast brak jest informacji na temat tych mechani-

zmów dla komórek grzybów białej zgnilizny drewna, należą-
cych do klasy Basidiomycetes. Próbą uzupełnienia tej wiedzy
są wyniki przedstawione w niniejszym doniesieniu, dotyczące
wpływu jonów kadmu (Cd2+), dodawanych w postaci chlorku
kadmu, na poziom zredukowanej (GSH) i utlenionej (GSSG)
formy glutationu oraz enzymów zaangażowanych w glutatio-
nowy cykl redoks: peroksydazy glutationowej (GPx) i reduk-
tazy glutationowej (GR). Zainteresowanie GSH łączy się
z wiadomościami z piśmiennictwa, że ten trojpeptyd może
bezpośrednio uczestniczyć w detoksyfikacji kadmu poprzez
tworzenie Cd-GSH koniugatow (np. u Saccharomyces cerevi-
siae) a także może być substratem dla syntezy białek i poli-
peptydów bogatych w cysteinę, biorących udział w detoksyfi-
kacji kadmu (np. u Schizosaccharomyces pombe, Candida gla-
brata).

W niniejszym doniesieniu przedstawiono informacje na te-
mat grzyba białej zgnilizny drewna - Abortiporus biennis. Na
podstawie wcześniejszych doświadczeń stwierdzono, że gatu-
nek ten całkowicie kumuluje z płynu hodowlanego jony Cd2+

w stężeniu 10 ppm, które powodują podwyższoną aktywność
lakazy wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej, jednego z głównych
enzymów biorących udział w biotransformacji ligniny przez
ten gatunek. W obecności jonów Cd2+ stwierdzono zmiany
w ilości GSH w grzybni A. biennis, co było skorelowane ze
zmianami wszystkich elementów glutationowego cyklu redoks,
czyli GPx, GR oraz GSSG. Wyniki te wskazują na bezpośredni
udział GSH w detoksyfikację jonów Cd2+ u badanego grzyba.
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III-5 Wpływ 4-OH TEMPO na procesy peroksydacji lipidów w izolowanych
tymocytach szczura poddanych działaniu syntetycznego prooksydanta Bu'OOH

Ewa Kossowska', Michał Woźniak', Jadwiga Purzycka-Preis 2

' Katedra i Zakład Biochemii, 2 Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
Akademii Medycznej w Gdańsku

Wodoronadtlenek butylu Bu'OOH jest syntetycznym rozpu-
szczalnym w wodnych roztworach i penetrującym błony ko-
mórkowe prooksydantem. W obecności jonów żelaza lub he-
moprotein ulega przemianom oksydoredukcyjnym do tlenko-
wych lub ponadtlenkowych produktów reakcji o charakterze
wolnorodnikowym. Tlenkowe i ponadtlenkowe rodniki butylo-
we inicjują reakcje peroksydacji lipidów w układach biologi-
cznych. Procesy apoptozy inicjowane w izolowanych tymocy-
tach można hamować przeciwutleniaczami, co sugeruje wol-
norodnikowy mechanizm działania induktora apoptozy.

W przeprowadzonych eksperymentach tymocyty, izolowane
z grasic szczurzych poddano działaniu Bu'OOH. Jako marker
stresu oksydacyjnego w komórkach, mierzono poziom MDA,
będący miarą procesów peroksydacji lipidów.

Stwierdzono 7-krotny wzrost poziomu MDA po dwugodzin-
nej inkubacji komórek z wzrastającym stężeniem Bu'OOH od
250-1000 |iM.

W celu potwierdzenia wolnorodnikowej indukcji procesów
peroksydacji lipidów przez Bu'OOH izolowane tymocyty in-
kubowano przez 2 godziny w obecności różnych stężeń
Bu'OOH oraz 100 uM i 500 u_M 4-OH TEMPO - syntetycz-
nego alifatycznego aminooksylu, zmiatacza wolnych rodni-
ków. Obserwowano znaczącą ponad 50% inhibicję procesów
peroksydacji lipidów.

Uzyskane wyniki wskazują na istotną rolę procesów wolno-
rodnikowych w cytotoksycznym wpływie wodoronadtlenku
butylu na tymocyty izolowane z grasicy szczura.

III-6 Rola reaktywnych form tlenu w eksperymentalnej nefrokarcinogenezie

Jacek Krajewski, Tomasz Stefaniak

Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Gdańsku

Przewlekła ekspozycja na estradiol lub inne naturalne czy
sztuczne estrogeny indukuje u samców chomików syryjskich
powstawanie nowotworów nerek z częstością sięgającą 100%.
Wśród prawdopodobnych mechanizmów sprawczych wymie-
nia się udział 4-hydroksylowanych pochodnych estrogenów
oraz krążenie oksydoredukcyjne między katecholoestrogenami
(hydrochinonami) a odpowiadającymi im chinonami, co z ko-
lei jest źródłem potencjalnie mutagennych wolnych rodników
tlenowych. Celem pracy było sprawdzenie, czy zastosowanie
syntetycznego antyoksydanta 4-OH-TEMPO, wpływa na pro-
cesy onkogenezy w nerce chomika syryjskiego.

Badaniu poddano 120 samców chomika syryjskiego. Zwie-
rzęta podzielono na 4 grupy: W grupie pierwszej (n=40) co
3 miesiące implantowano podskórnie 25 mg 17p-estradiolu
(E2), w grupie 2 (n=25), prócz 17p-estradiolu podawano co-
dziennie 4-OH TEMPO w dawce 70 mg/kg dootrzewnowo.
Chomiki z grupy 3 (n=20) otrzymywały jedynie 4-OH TEM-
PO (70 mg/kg i. p.), zaś w grupie 4, kontrolnej (n=35) zwie-
rzęta były jedynie obserwowane. Wszystkie chomiki karmiono
standardową, ubogowitaminową karmą i pojono ad libitum.

W grupie 1 (chomiki „estrogenizowane") wyróżniono
4 podgrupy, obserwowane odpowiednio przez 1, 3, 6 i 9 mie-
sięcy. W grupach 2 i 3 liczba podgrup wynosiła 2 (czas obser-
wacji - 1 i 3 miesiące), zaś w grupie 4 - 5 (odpowiednio 0, 1,
3, 6 i 9 miesięcy).

Liczba chomików w poszczególnych podgrupach nie była
mniejsza niż 5 (za wyjątkiem grupy kontrolnej).

Po okresie obserwacji pobierano nerki, wątroby i jądra
zwierząt, ważono je, a następnie - po sporządzeniu 10% ho-
mogenatu w środowisku 150 mM KC1, 10 mM TRIS/HC1
oznaczano w nerkach i wątrobach poziom grup karbonylo-
wych białek.

U wszystkich chomików, którym implantowano 17p-estra-
diol, wystąpił zanik jąder, co obrazuje skuteczność przyjętej
metody „estrogenizacji".

Stwierdzono wzrost poziomu karbonyli w nerkach zwierząt
„estrogenizowanych" (grupa 1) w porównaniu do kontroli
(grupa 4). Podanie 4-OH-TEMPO (grupa 2) znosiło ten efekt,
przy czym wpływ samego 4-OH-TEMPO (grupa 3) na poziom
karbonyli był statystycznie nieznamienny. Wpływ estrogenu
na poziom reszt karbonylowych w wątrobie obserwowano je-
dynie po 6 miesiącach obserwacji, co może być wyrazem tok-
sycznego uszkodzenia komórki wątrobowej.

W eksperymentach wykonanych „in vitro" potwierdzono
powstawanie rodnika fenoksylowego estradiolu generowanego
obecnością peroksydaz. Dodawanie do środowiska inkubacyj-
nego polilizyny prowadziło do utlenienia tego białka i powsta-
wania grup karbonylowych w jego cząsteczkach.

Z otrzymanych wyników można wnioskować, iż przewlekła
ekspozycja na estradiol powoduje w nerce samca chomika sy-
ryjskiego stres oksydacyjny o znacznym nasileniu. Podanie
4-OH-TEMPO zmniejsza jego nasilenie. Zmian tych nie ob-
serwuje się w przypadku tkanki wątrobowej.
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Wpływ Adriamycyny na funkcje energetyczne serca szczura

Dorota Kulawiak-Gałąska, Michał Woźniak

Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Gdańsku

III-7

Adriamycyna (ADR) jest antybiotykiem z grupy antracyklin
o szerokim spektrum działania przeciwnowotworowego. Klini-
czna efektywność ADR limitowana jest kardiotoksycznością
zależną od dawki kumulacyjnej. Mechanizmy kardiotoksycz-
ności ADR nie są do chwili obecnej w pełni wyjaśnione . Ba-
dania prowadzone przez grupę Daviesa (/. Biol. Chem. 261
(1986) 3060-3067) wskazują na wolnorodnikowy mechanizm
uszkodzeń mitochondriów serca będący wynikiem jednoelek-
tronowej redukcji katalizowanej przez zawierającą flawinę de-
hydrogenazę NADH kompleksu I łańcucha oddechowego.
ADR dodoana do izolowanych mitochondriów powoduje in-
hibicję kompleksu I łańcucha oddechowego nie wpływając na
reakcje katalizowane przez kompleks II. Nasze badania wska-
zują na możliwość powstawania gigantycznych struktur mito-
chondrialnych, megamitochondriów, w sercach zwierząt trak-
towanych ADR.

Celem obecnych badań było wskazanie wpływu ADR na
utlenianie NAD-żaleznych substratów przez mitochondria
izolowane z serc szczurów eksponowanych na ADR in vivo.

Doświadczenia przeprowadzono na grupie szczurów rasy
Wistar (250 g), którym przez 5 dni w odstępach jednodnio-
wych podawano ADR w dawce kumulacyjnej 10 rng/kg. Gru-
pę kontrolną traktowano 0,9% NaCl. Z serc zwierząt izo-
lowano frakcję mitochondrialną. Otrzymane mitochondria in-
kubowano z 5 mM glutaminianem i 1 mM jabłczanem oraz
5 mM glutaminianem i 1 mM pirogronianem. Stan 3 inic-
jowano dodaniem 200 (iM ADP. Stwierdzono znaczącą in-
hibicję utleniania kwasu pirogronowego przez mitochondria
izolowane z serc zwierząt traktowanych ADR, podczas gdy
utlenianie glutaminianu z jabłczanem nie zmieniało się.
Oznaczano również poziom grup karbonylowych w mito-
chondriach izolowanych z serc zwierząt traktowanych ADR
i był on o ok. 40% wyższy niż poziom grup karbonylowch
oznaczonych w mitochondriach izolowanych z serc zwierząt
z grupy kontrolnej.

Uzyskane wyniki wskazują na możliwość uszkodzenia
funkcji energetycznych mitochondriów serca w następstwie
długotrwałej terapii ADR.

Ekspresja genu prosysteminy w rodzinie Solanacea i Lupinus III-8

Tomasz Oczkowski', Marek Radłowski', Andrzej Kalinowski', Przemysław Nuc2, Sławomir Bartkowiak'

' Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań,
2 Katedra Biochemii i Biotechnologii, Akademia Rolnicza im A. Cieszkowskiego, Poznań

Prosystemina jest polipeptydowym prekursorem systeminy
(18 aminokwasowego peptydu) a gen jej zbudowany jest z 11
egzonów o łącznej długości 4253 par zasad (McGurl i in.,
1992, Science, 255,1570). Peptyd ten bierze udział w przeka-
zywaniu sygnału prowadzącego do syntezy kwasu jasmonowe-
go oraz aktywuje geny inhibitorów proteinaz serynowych.
Systemina uaktywnia tzw. kaskadę lipidową związaną z eks-
presją szeregu genów a mechanizm jej działania jest podobny
do występującego u zwierząt, co jest wyjątkiem u roślin (Ber-
gey i in., 1996, Proc. Natl. Ac. Sci., 93, 12052).

Do tej pory poznano budowę genu prosysteminy tylko w ob-
rębie rodziny Solanacea u takich gatunków jak pomidor, ziem-
niak, pieprz. Stwierdzono również występowanie genów syste-
mino-podobnych w grupie roślin obejmującej gatunki z rodziny
jednoliściennych oraz motylkowych (Oczkowski i in., 1998, J.
Appl. Genet., 39A, 83). Obecność produktów genów prosys-
teminy wykryto również ekstrakcie łubinowym o własnościach
pestycydowych (Radłowski i in., 1997, J. Plant Physiol., 15,
220) oraz w pyłku kukurydzy (Oczkowski i in., 1997). Analiza
porównawcza poznanych do tej pory genów prosysteminy w ob-
rębie rodziny Solanacea wykazała podobieństwo od 73% do 88%
(Constebel i in., 1998, Plant Mol. Biol., 36, 55).

Na podstawie sekwencji genów prosysteminy zaprojektowa-
no grupę starterów obejmujących zarówno egzon 11 kodujący
część aktywną genu prosysteminy - systeminę oraz pozostałe

części tego genu. Do reakcji PCR użyto DNA wyizolowanego
z młodych roślin ziemniaka jako rośliny kontrolnej oraz łubi-
nu. Następnie przy użyciu tych samych kombinacji starterów
przeprowadzono reakcje PCR na DNA pochodzącym z biblio-
teki cDNA ziemniaka oraz łubinu. Uzyskano różne produkty
amplifikacji które użyto do analizy restrykcyjnej. Analiza ta
nie wykazała różnic w sekwencji samych produktów co świad-
czy o dużej specyficzności wybranych starterów oraz reakcji
PCR. Następnym etapem było sekwencjonowanie uzyskanych
oligonukleotydów oraz wykorzystanie ich jako sond DNA do
przeszukiwania bibliotek cDNA oraz genomowej łubinu w ce-
lu wykrycia obecności produktów genu prosysteminy. Otrzy-
mane wyniki sugerują że w młodych siewkach łubinu oraz
ziemniaka następuje ekspresja genu prosysteminy. Gen prosy-
steminy posiada 10 intronów których sekwencje poznano tylko
u pomidora () Badanie homologii w obrębie intronów o któ-
rych budowie niewiele wiadomo może dostarczyć informacji
o ewolucji takich genów jak gen prosysteminy.

Prawdopodobnie gen prosysteminy może mieć budowę poli-
morficzną lub część egzonów może wykazywać homologię
z genami innych białek, dlatego ważna jest analiza mRNA
genu prosysteminy. Użycie kombinacji starterów do badania
produktów genu prosysteminy RT-PCR oraz badanie biblioteki
cDNA może nam dostarczyć ważnych informacji co do wys-
tępowania genów systemino-podobnych jak i ich roli u roślin.
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III-9 Molekularne mechanizmy cytoprotekcyjnego wpływu syntetycznych przeciwutleniaczy
w komórkach eksponowanych na działanie induktorow megamitochondriów i apoptozy

M. M, Ostrowski

Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk

Komórki zwierzęce wykazują naturalną tendencję do auto-
eliminacji na drodze genetycznie zaprogramowanego mecha-
nizmu zwanego apoptozą. Badania ostatnich lat wskazują na
istotną rolę reaktywnych form tlenu (RFT) w tym procesie.
Nie ulega wątpliwości, iż różnorodne czynniki wywołujące
apoptozę generują stres oksydacyjny wzmagając wytwarzanie
RFT bądź upośledzając naturalne mechanizmy ochronne ko-
mórki. Elementem logicznej strategii ograniczającej przebieg
niepożądanych procesów apoptozy wydaje się być zastosowa-
nie przeciwutleniaczy.

Syntetyczne aminooksyle, takie jak tetrametylopiperydyno
N-tlenek (TEMPO) czy hydroksy pochodna 4 OH-TEMPO, są
stabilnymi wolnymi rodnikami stosowanymi w spektroskopii
elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) do po-
miarów parametrów struktury błon biologicznych jako czyn-
niki kontrastujące w technice obrazowania NMR, a również
jako czule detektory stężenia tlenu w układach komórkowych.
Ostatnio wykazano zdolność tej grupy związków chemicznych
do neutralizacji O2- oraz wtórnych rodników organicznych,
efektywnego hamowania reakcji Fentona jak i katalizowanie
reakcji pseudokatalazowej. Aminooksyle posiadają niewątpli-
wą przewagę nad naturalnymi systemami enzymatycznymi

neutralizującymi RFT ponieważ mają zdolność do przecho-
dzenia przez barierę błon biologicznych.

Celem przeprowadzonych eksperymentów było ustalenie
korelacji pomiędzy zależnym od stresu oksydacyjnego powsta-
waniem megamitochondriów w komórce a procesem apoptozy.

Badaniom poddano dwie linie komórkowe wywodzące się
z wątroby szczura - RL 34 i myszy - AML 12. Komórki
inkubowane w obecności chloramfenikolu wykazywały wzrost
generacji aktywnych form tlenu oraz powstawanie gigantycz-
nych struktur mitochondrialnych - megamitochondriów (MG).
Podobne efekty wywoływał nadtlenek wodoru. Powstawanie
MG poprzedzało proces kondensacji chromatyny i degradacji
DNA z powstawaniem charakterystycznej „drabinki" apopto-
tycznej.

4OH-TEMPO dodany do środowiska inkubacyjnego ograni-
czał akumulacje reaktywnych form tlenu w komórkach oraz
powstawanie MG. W obecności 4OH-TEMPO nie obserwowa-
no kondensacji chromatyny jądrowej i degradacji DNA w ko-
mórkach.

Uzyskane wyniki wskazują na współzależność procesów
apoptozy i generowania megamitochondriów w komórce oraz
istotny udział wolnych rodników w tych procesach.

111-10 Detekcja białek oddziałujących z onkoproteinami Grb2 i Crk
w komórkach białaczkowych in vivo

Olena Palyvoda'-2, Ola Ilnycka', Lyudmyla Drobot', Joanna Rzeszowska-Wolny2

' Zakład Systemów Regulacyjnych Komórki, Instytut Biochemii, Lwów
2 Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii, Gliwice

Chroniczna białaczka mieloidalna to choroba szpiku kost-
nego, której markerem cytogenetycznym jest tzw. chromosom
Filadelfijski (Ph1) powstający w wyniku wzajemnej transloka-
cji t(9;22) fragmentów genów c-abl i bcr . Hybrydowy gen
bcr/abl koduje kinazę tyrozynową o masie 210 kDa. Substra-
tem dla kinazy Bcr/Abl jest ok. 20 białek. Komórki chronicz-
nej białaczki mieloidalnej K562 mogą zostać wprowadzane na
odmienne drogi różnicowania - pod wpływem octanu forbolu
(PMA) różnicują się do megakariocytów. W trakcie różnico-
wania aktywowane zostają drogi przesyłania sygnału zależne
od białka Ras i kinazy 3'-fosfatydyloinozytoIu (PIK). Celem
pracy było ustalenie czy zależne od Ras drogi przesyłania
sygnału biorą udział w indukowanym przez PMA różnicowa-
niu komórek K562. Badane było oddziaływania białek komór-
kowych z białkami Grb2 i Crk (związanymi z zależną od Ras
drogą przekazywania sygnału) w komórkach K562 kontrol-
nych i stymulowanych PMA.

Komórki linii K562 inkubowano (3-72 godziny) z PMA
(160 nM), a następnie Iizowano. Lizaty komórkowe inkubo-

wano z białkami hybrydowymi GST-Grb2 (całkowity, frag-
ment N- i C-końcowy) oraz GST-Crk (fragment odpowiadają-
cy domenie SH3). Kompleksy białkowe izolowano przy po-
mocy GSH-Sepharose, a następnie rozdzielano w gradiencie
(5-18%) poliakrylamidu i barwiono srebrem.

Stwierdzono, że około 20 białek komórkowych oddziałuje
z użytymi białkami hybrydowymi (część z nich jest wspólna
dla GST-Grb2 i GST-Crk). Wykazano, że poziom ilościowy
niektórych białek oddziałujących z badanymi białkami hyb-
rydowymi ulega zmianie w komórkach stymulowanych PMA
i zależy jego czasu działania. Przykładowo, poziom ilościowy
białek o masach 210, 250, 300 kDa znalezionych w komplek-
sach z białkiem GST-Grb2 (całkowity) wzrasta w trakcie sty-
mulacji PMA (5-krotnie po 72 godzinach), natomiast poziom
białek o masach 94, 118 i 125 kDa w kompleksach z tym
samym białkiem hybrydowym wzrasta ok. 10-krotnie po 6 go-
dzinach działania PMA, a następnie spada poniżej poziomu
niestymulowanej kontroli. Identyfikacja wykrytych białek bę-
dzie przedmiotem dalszej analizy.
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Zmiany morfologiczne a procesy demetylacji metoksyfenoli u Rhodococcus erythropolis

Marzanna Paździoch-Czochra, Elżbieta Malarczyk

Zakład Biochemii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin
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Szczep Rhodococcus erythropolis wykazuje zdolność do de-
metylacji związków metoksyfenolowych [1, 2]. Przemiany te
przejawiają okresami gwałtownego endogennego poboru tle-
nu, które łączą się z rytmicznymi zmianami w stężeniu sub-
stratów i produktów reakcji demetylacji podczas inkubacji ko-
mórek Rh. erythropolis z kwasem weratrowym w środowisku
buforu fosforanowego [3]. Ustalono też bezpośrednie powią-
zanie pomiędzy aktywnością demetylazową a działaniem ok-
sydazy NADH [4]. Oba te systemy enzymatyczne są zlokali-
zowane w błonach komórkowych i wydają się współzawod-
niczyć o wspólny substart jakim jest tlen [5].

Celem niniejszego doniesienia jest próba powiązania obser-
wowanych zjawisk z bezpośrednimi zmianami morfologiczny-
mi komórek w zależności od ich powinowactwa do tlenu.
Przedmiotem badań były komórki, pobierane sukcesywnie
z mieszaniny inkubacyjnej z kwasem weratrowym w okresach
maksymalnego i minimalnego endogennego poboru tlenu. Za-
obserwowano, że komórki kontrolne, nie mające kontaktu
z kwasem weratrowym, które charakteryzują się bardzo nis-
kim poborem tlenu, posiadały wyraźnie zróżnicowaną, lamela-
rną błonę komórkową o strukturze 3-warstwowej. Już w po-
czątkowym stadium kontaktu komórki z metoksyfenolem za-
obserwowano pojawianie się licznych wakuoli, równomiernie
rozmieszczonych w ciele komórki bakteryjnej. Liczba wakuoli
ulegała wyraźnemu zwiększeniu aż do osiągnięcia stadium

maksymalnego poboru tlenu, w którym komórki posiadały naj-
większą ich liczbę oraz pogrubioną, mało zróżnicowaną błonę
komórkową a jednocześnie wysoką aktywność oksydazy
NADH. W środowisku znajduje się w tym okresie duże na-
gromadzenie produktów demetylacji. W przeciwstawnym sta-
dium minimalnego poboru tlenu komórki wracały pod wzglę-
dem budowy do stanu kontrolnego co łączyło się z całkowitym
zanikiem wakuoli i powrotem błon do stanu wyjściowego. Ry-
tmiczność i odwracalność tych przemian wskazuje na silne
powiązanie procesów oksydacyjnych, charakteryzujących się
okresowymi wybuchami tlenowymi, ze zmianami w morfolo-
gicznej kompartmentalizacji, zainicjowanych kontaktem ko-
mórek z kwasem weratrowym.
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Reakcje w błonach komórkowych w uprawnym i dzikim gatunkach ziemniaka
w odpowiedzi na elicytor z Phytophthora infestans

Lidia Polkowska, Urszula Maciejewska i Bernard Wielgat
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Błony komórkowe są miejscem wczesnych reakcji w od-
powiedzi rośliny na infekcję patogenem lub jego elicytorami.
Jedną z takich reakcji jest gwałtowna synteza reaktywnych
form tlenu (RJFT), która, jak się postuluje, zachodzi przy
udziale oksydazy zależnej od NAD(P)H zlokalizowanej w bło-
nie komórkowej. Produkowanym RFT przypisuje się wielo-
rakie funkcje w strategii obronnej roślin. Z drugiej strony nie-
kontrolowany wzrost poziomu RFT może prowadzić do znacz-
nych uszkodzeń błon komórkowych.

Celem prezentowanej pracy było zbadanie reakcji wytwa-
rzania RFT oraz ewentualnych uszkodzeń błon komórkowych
po podaniu elicytora z Phytophthora infestans w ziemniaku
uprawnym Solanum tuberosum klon H8105 - wrażliwym oraz
gatunku dzikim Solanum nigrum - całkowicie odpornym na
tego patogena grzybowego. Badania prowadzono w dwóch
układach doświadczalnych: z użyciem zawiesiny komórkowej
oraz odciętych liści, aby ustalić czy dane uzyskane dla zawie-
siny można odnieść również do całych roślin.

Produkcję RFT w zawiesinach komórkowych oznaczano
metodą chemiluminescencji zależnej od luminolu, natomiast
w liściach przy użyciu błękitu tetrazoliowego. Poziom perok-

sydacji lipidów w obu przypadkach oznaczano metodą tio-
barbiturową. Elicytorem był filtrat z płynnej hodowli P. in-
festans.

Zastosowane układy doświadczalne pozwoliły na zbadanie
reakcji syntezy RFT w różnych relacjach czasowych. W za-
wiesinach komórkowych syntezę RFT obserwowano w czasie
od 10 do 120 minut od podania elicytora. W S. tbr reakcja
miała charakter jednofazowy, podczas gdy w S. ngr - dwu-
fazowy. Maksymalny poziom RFT był wyższy w komórkach
S. tbr niż w S. ngr. W liściach, wstępne wyniki badań wskazu-
ją na syntezę RFT po 6 i 18 godzinach od podania elicytora,
przy czym podobnie jak w zawiesinach, wyższy poziom RFT
stwierdzono w S. tbr. Oznaczenia peroksydacji lipidów w za-
wiesinach komórkowych oraz liściach, wykonane bezpośred-
nio po czasie kiedy notowano syntezę RFT, wykazały znaczny
wzrost poziomu peroksydacji lipidów w S. tbr w porównaniu
z S. ngr. Uzyskane wyniki wskazują, że intensywność reakcji
syntezy RFT jest zróżnicowana w zależności od stopnia odpor-
ności roślin na P. infestans. Powstające RFT prowadzą do
wzrostu poziomu peroksydacji lipidów jedynie w nieodpor-
nym S. tbr.
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m-13 Działanie alifatycznych nadkwasów na kinetyczne właściwości
deaminazy AMP izolowanej ze śledziony
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Nadkwasy są analogami kwasów alifatycznych i aromatycz-
nych, zawierającymi w grupie karboksylowej dodatkowy atom
tlenu. Budowa taka zapewnia im o wiele wyższą reaktywność,
w porównaniu do odpowiadających im kwasów.

Nadkwasy są silnymi, szczególnie w stosunku do grup SH
utleniaczami, natomiast AMPD, zawierająca w swoim cent-
rum aktywnym grup SH, jest szczególnie wrażliwa na utlenia-
jące własności badanych nadkwasów.

Zbadano zatem wpływ następujących alifatycznych nad-
kwasów o długości łańcucha węglowego C2, C6, C s, C| 0, C1 2,
C1 4, w poszukiwaniu selektywnego modyfikatora właściwości
kinetycznych AMPD, izolowanej ze śledziony wieprzowej.
Otrzymano następujące wyniki:

Badane nadkwasy hamują aktywność AMPD, przy czym naj-
silniejsze działanie wywierają nadkwasy o długości łańcucha
C6, C8, C l 0, już w stężeniach odpowiednio 2 |iM, 5 (oM, 5 |jJVL

Badane nadkwasy w obecności ATP, który jest dodatnim
efektorem allosterycznym enzymu, wywierają nieznaczny
efekt hamujący około 10-20%.

Badane nadkwasy w obecności 1 fj.M stężenia merkaptoeta-
nolu wywierają znacznie mniejsze działanie hamujące na ak-
tywność AMPD.

Zbadano także wpływ nadkwasów na zależność szybkości
reakcji katalizowanej przez AMPD, od wzrastających stężeń
substratu. Wykres tej zależności dla deaminazy AMP ze śle-
dziony ma kształt sigmoidalny.

W obecności nadkwasów otrzymano zwiększone wartości
stałych półwysycenia S o s . Najsilniej działały nadkwasy o dłu-
gości łańcucha C6, C8, C l o zwiększając dwukrotnie stałą S 0 5 .
Można przypuszczać, że badane nadkwasy zachowują się
podobnie jak ujemne efektory allosteryczne dla AMP-deami-
nazy.

III-14 Wzrost cytoplazmatycznego stężenia jonów wapnia w płytce krwi pod wpływem
agonistów analizowany nową metodą opartą na cytometrii przepływowej

- Udział zewnątrz- i wewnątrzkomórkowej puli jonów wapniowych

Marcin Różalski', Sławomir Chrul2, Cezary Watała'

' Samodzielna Pracownia Zaburzeń Krwi, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej
2 Pracownia Cytofluorymetrii, Instytut Pediatrii, Akademia Medyczna w Łodzi

Wzrost cytoplazmatycznego stężenia jonów wapnia (Ca2"1") jest pierw-
szym przejawem aktywacji płytek krwi w obecności różnych agonistów.
Uwalnianie wapnia i dynamika tego procesu zależy jednak od zastoso-
wanego agonisty, a jego mechanizm(y) nie zostały w pełni wyjaśnione.
Niewiele również wiadomo w jakim stopniu w obserwowanych zmia-
nach poziomu Ca2+ w cytoplazmie bierze udział pula zewnątrzkomdr-
kowego Ca2+ w porównaniu do puli jonów wapniowych zgromadzonych
w ziarnistościach wewnątrzkomórkowych. Celem pracy było określenie
wpływu różnych agonistów płytkowych na cytoplazmatyczne stężenie
Ca2 ł oraz określenie względnego udziału zewnątrz- i wewnątrzkomór-
kowej puli Ca2+ w obserwowanych zmianach. Dodatkowym celem było
opracowanie cytometrycznej metody pozwalającej na badanie zmian
Ca2+ w płytkach krwi poddanych minimalnej manipulacji.

Badaniami objęto grupę zdrowych ochotników N = l l . Do badań
cytoplazmatycznego poziomu Ca2 + zastosowano opracowaną przez ze-
spól metodę opartą na cytometrii przepływowej. Otrzymane przez wi-
rowanie (190xg, 7 min) peinej krwi osocze bogatoplytkowe inkubo-
wano z wapnioczułym znacznikiem fluorescencyjnym Fluo-3-AM
(0,5 uM) w 37°C przez 30 min., a następnie płytki aktywowano in-
kubując je z agonistami. Po utrwaleniu płytek w 1% paraformaldehy-
dzie znakowano je stosując przeciwciało anty-CD61 skoniugowane
z PerCP, rozpoznające podjednostkę P3 receptora dla fibrynogenu.
Odczytu zielonej fluorescencji Fluo-3 odczytywano w kanale Fl cyto-
metru przepływowego zaś płytki „bramkowano" na podstawie czer-
wonej fluorescencji PerCP odczytywanej w kanale FL3. Średni wzglę-
dny wzrost stężenia Ca2+ w cytoplazmie ptytek zdrowych dawców
krwi wyniósł 79±34% dla ADP (3 U.M, 30 s; nie zwiększył się on
w obecności 20 uM ADP, 2 min.), 69+40% dla trombiny (1 U/ml

+ 2,5 U.M GPRP, 4 min.), 106±82% dla TRAP (8 uM, 4 min.), dla
PMA 8+5% (5 ng/ml, 5 min.) i 18+11% (50 ng/ml, 5 min.), 106+82%
dla kolagenu (0,05 mg/ml, 1 min.). Przeprowadzono również doświad-
czenia z tapsigarginą, związkiem, który hamując śródplazmatyczną
pompę wapniową powoduje zmniejszoną sekwestrację Ca2 + w ziarnis-
tościach, a w konsekwencji podwyższa stężenie Ca2* w cytozolu.
Stwierdzono, że dodanie tapsigarginy (1 uM) 5 min przed zakończe-
niem inkubacji z Fluo-3-AM powoduje 34+19% wzrost cytoplazmaty-
cznego poziomu Ca2 + w płytkach niepobudzanych, podczas gdy
wzrost stężenia Ca2+ po stymulacji ADP (3 (J.M, 30 s) i TRAP (8 U.M,
30 s) był obniżony odpowiednio o 18±8% i 38+21%, w porównaniu
do płytek pobudzanych w ten sposób, bez obecności tapsigarginy.
Zastosowanie tych samych agonistów w obecności 1 |iM EGTA
(związku chelatujacego zewnątrzkomórkowy Ca2+) powodowało zna-
cznie niższy wzrost w porównaniu z kontrolnymi płytkami pobudza-
nymi bez EGTA. W oparciu o te wyniki oszacowano, że w przypadku
pobudzania ADP (3 uM) i TRAP udział puli zewnątrzkomórkowej
Ca2 + w ogólnym wzroście wyniósł odpowiednio 55+21% i 44+2%.

Wnioski: Za pomocą nowej metody opartej na technice cytometrii
przepływowej wykazano, że zmiany cytoplazmatycznego stężenia Ca2+

są w wysokim stopniu zależne od rodzaju użytego agonisty. Stwier-
dzono, że tapsigarginą podwyższa poziom Ca2+ w niepobudzanych płyt-
kach, podczas gdy indukowany agonistami wzrost Ca2+ jest obniżony
w obecności tego związku, co można wyjaśnić częściowym wyczer-
paniem puli Ca2+ zawartej w wewnątrzplytkowych ziarnistościach. Wy-
niki doświadczeń przy użyciu EGTA sugerują porównywalny udział
zewnątrz- i wewnątrzkomórkowej puli Ca2+ w indukowanym agonis-
tami wzroście poziomu jonów wapniowych w cytoplazmie płytki krwi.
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Znaczenie delokalizacji jonów Fe++ przez inozynę
w ograniczaniu efektów stresu oksydacyjnego

Anna Sasin, Michał Woźniak

Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Gdańsku
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Potencjalnie cytotoksyczne jony żelaza magazynowane są
w komórkach w biologicznie nieaktywnych kompleksach
z ferrytyną. Stan ischemii tkanki nerwowej powoduje uwol-
nienie jonów Fe inicjując ciąg reakcji oksydoredukcyjnych
prowadzących do nasilenia procesów peroksydacji lipidów
w mózgu. Proces ischemicznego uszkodzenia astrocytów ulega
znacznemu ograniczeniu w obecności adenozyny a ostatnio prze-
prowadzone badania wskazują, iż inozyna jest odpowiedzialna
za cytoprotekcyjny wpływ adenozyny. W układach biologicz-
nych destrukcyjne rodniki wodoronadtlenkowe powstają głów-
nie w reakcji Fentona, w której uczestniczą jony żelaza. Z uwa-
gi na obecność grupy OH w pierścieniu purynowym inozyny
istnieje możliwość wiązania jonów Fe przez ten nukleozyd.

Celem przeprowadzonych eksperymentów było zbadanie
wpływu inozyny na stymulowany układem Fentona proces hy-
droksylacji kwasu benzoesowego. Roztwory 1 mM kwasu
benzoesowego w buforze fosforanowym pH 7,4 poddano dzia-
łaniu jonów Fe++ ulegających przyśpieszonej autooksydacji,
prowadzącej do akumulacji nadtlenku wodoru. Reakcja jonów
Fe++ z H2O2 inicjowała proces hydroksylacji kwasu benzoeso-
wego. Produkty hydroksylacji mierzono fluorymetrycznie
emisją fluorescencji przy 410 nm. Hydroksylacja benzoesanu
była w znaczący sposób ograniczana obecnością inozyny
w środowisku reakcji co wskazuje na możliwy mechanizm
cytoprotekcyjny inozyny - delokalizację i neutralizację tok-
sycznych jonów Fe++.

Badania nad mechanizmami biosyntezy poliprenoli

Karolina Skorupińska', Vo Si Hung', Olga Olszowska2, Mirosława Furmanowa2,
Małgorzata Wanke', Tadeusz Chojnacki', Ewa Świeżewska'

' Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
2 Wydział Farmacji Akademii Medycznej, Warszawa
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Poliprenole są długołańcuchowymi alkoholami pierwszo-
rzędowymi zbudowanymi z kilku do kilkudziesięciu (niekiedy
ponad 100) reszt izoprenowych. Występują przede wszystkim
u roślin i bakterii. Głównym miejscem akumulacji poliprenoli
u roślin są części fotosyntetyzujące. Pewną ilość tych związ-
ków znaleziono również w drewnie i nasionach. Znane są tak-
że informacje o występowaniu poliprenoli w korzeniach (Co-
luria geoides). W komórkach roślinnych poliprenole groma-
dzone są w chloroplastach i chromoplastach. Znaczące ich
ilości wykryto również w błonach aparatu Golgiego. W komó-
rkach poliprenole występują w formie wolnych alkoholi lub
estrów z kwasami karboksylowymi. Obserwuje się także wy-
stępowanie niewielkich ilości fosforanów poliprenoli. W lite-
raturze opisane są dwie drogi biosyntezy izoprenoidów: klasy-
czna tzw. mewalonowa (szlak MEV) oraz alternatywna tzw.
szlak Rohmera (szlak MEP). W szlaku Rohmera pierwszym
wspólnym intermediantem izoprenoidów jest fosforan metylo-
erytroitolu (MEP), a w szlaku klasycznym rolę tę pełni mewa-
lonian (MEV). Dotychczasowe badania wskazują na aktyw-
ność tego szlaku u alg, niektórych bakterii i roślin wyższych.
Tą drogą biosyntetyzowane są u roślin lipidy pochodzenia

plastydowego jak fitol, izopren, karotenoidy oraz wg niektó-
rych autorów również łańcuch boczny plastochinonu.

W doświadczeniu wykorzystano kulturę korzeni kolurii ku-
klikowej (Coluria geoidę, Rosaceae), Korzenie transformowa-
ne otrzymano zakażając liście kolurii Agrobacterium rhizoge-
nes szczep ELBA 9402.

Próbki korzeni z kultur ekstrahowano, surowy ekstrakt czy-
szczono chromatograficznie i analizowano metodami chroma-
tograficznymi i spektroskopowymi. Testowano różne warunki
wzrostu hodowli. Czynnikami zmiennymi była temperatura
(22-28°C) i stężenie cukru w pożywce (0,25-1,25% glukozy).

Ustalono optymalne warunki hodowli tj. temperatura około
22°C i stężenie glukozy w pożywce 0,75%.

Następnym etapem badań będzie przeprowadzenie znako-
wania badanych związków [1-13C] glukozą. Otrzymane zwią-
zki lipidowe zostaną przeanalizowane za pomocą HPLC
i NMR. Rozkład charakterystycznych sygnałów pochodzących
od węgla 13C występujących w ściśle określonych pozycjach
w cząsteczce poliprenoli pozwoli ocenić którą drogą powstał
badany związek. Pozwoli to również pośrednio osądzić jakie
jest miejsce biosyntezy poliprenoli w komórce roślinnej.
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III-17 Rab geranylgeranyltransferase in wheat seedlings

Vo Si Hung and Ewa Świeżewska

Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Prenylated Rab proteins, members of small GTP-binding
proteins family, are required for the targeted movement of
membrane vesicles from one organelle to the other. Rab gera-
nylgeranyltransferase (GGTase-II) is a multisubunit enzyme
that geranylgeranylates either one or both cysteines at the C-
terminus of Rab proteins terminating with Cys-X-Cys or Cys-
Cys. GGTase-II has been characterized at a molecular level as
a dimer enzyme in both mammalian and yeast systems. GGTa-
se-II requires a third component, termed REP (Rab Escort
Protein), to function. REP binds an unprenylated Rab protein
and presents it to the catalytic dimer of GGTase-II. Three
different protein prenyltransferases have been cloned, purified
and characterized in yeast and mammalian cells, that is pro-
tein farnesyltransferase (FTase), protein geranylgeranyltrans-
ferase-I (GGTase-I) and protein geranylgeranyltransferase-II
(GGTase-II). However, in plants only FTase has been cloned
and fully characterized. Up to now the activities of GGTase-I

and GGTase-II were determined, but the properties of these
enzymes were not studied.

The aim of this study was purification and characterization
of Rab geranylgeranyltransferase in wheat seedlings. Seed-
lings of wheat grown in darkness for 5 days were used for
preparation of cytosol fraction. Rab3a, obtained from overexp-
ression in bacterial system was used as an acceptor of geranyl-
geranyl group. Activity of Rab geranylgeranyltransferase was
measured as the amount of tritium labeled (geranylgeranyla-
ted) Rab3a.

The GGTase-II from wheat was purified by ammonium sul-
phate precipitation, and further chromatography on Sephadex
G-200, Phenyl-Sepharose and QAE-Toyopearl. Obtained poly-
peptide components of GGTase II of wheat were similar with
these in mammalian cells.

Some data on characterizations of the enzyme will be pre-
sented.

111-18 Rekonstrukcja układu in vitro transportu plastochinonu i ubichinonu
w komórkach liści szpinaku

Małgorzata Wanke, Ewa Świeżewska

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Badania dotyczące mechanizmów transportu lipidów w komórkach
roślinnych pomimo znacznej ilości opublikowanych prac są mało za-
awansowaną dziedziną wiedzy. Uważa się, że w ten transport mogą
być włączone różne mechanizmy: transport pęcherzykowy, transport
z udziałem białek przenośnikowych lub transport lipidów w miejscach
bezpośredniego styku błon. Jednak najbardziej prawdopodobne wyda-
je się, że w komórce transport ten stanowi kombinację wyżej wymie-
nionych mechanizmów zależną prawdopodobnie od typu komórki, jej
stanu fizjologicznego i rozwojowego co potwierdzają w przypadku
plastochinonu (PQ) i ubichinonu (UQ) wyniki naszych wcześniejszych
doświadczeń z zastosowaniem techniki znakowania in vivo siewek
szpinaku radioaktywnym prekursorem PQ i UQ - [3H] kwasem mewa-
łonowym i znanych inhibitorów transportu wewnątrzkomórkowego [1].

Inną możliwą metodą badań mechanizmu transportu w komórce jest
rekonstrukcja układu in vitro transportu PQ i UQ. Do doświadczeń
użyto frakcji mikrosomalnej wyizolowanej z siewek szpinaku inkubo-
wanych in vivo z radioaktywnym prekursorem (kwasem mewalono-
wym) jako frakcji donorowej, zawierającej pulę wyznakowanego trytem
PQ i UQ. Frakcja ta była inkubowana z frakcją mitochondrialną i chlo-
roplastową z nieznakowanych roślin, stanowiąca frakcję akceptorową.

Zaobserwowano wzrost ilości PQ i UQ we frakcji akceptorowej po
30 min inkubacji w obecności systemu regenerującego ATP w porów-
naniu do inkubacji kontrolnej, co może sugerować zależność tego
transportu od ATP. Potwierdzają to również wyniki eksperymentów
z inkubacją obu frakcji w obecności ATP. Zwiększenie stężenia ATP
do 200 |J.M powodowało zwiększenie wydajności transportu lipidów,

dalsze zwiększanie stężenia nie powodowało już jednak stymulacji
transportu.

Sprawdzono również zależność transportu obu lipidów od obecno-
ści cytosolu w mieszaninie inkubacyjnej. Brak w mieszaninie białek
cytosolowych powodował wyraźny spadek przeniesienia PQ i UQ do
frakcji akceptorowej i zatrzymanie tych lipidów we frakcji donorowej.
W obecności cytosolu występuje 5-krotne zwiększenie wydajności
translokacji obu chinonów do frakcji akceptorowej.

Wyniki naszych doświadczeń sugerują zależność wydajności trans-
portu PQ i UQ od białek cytosolowych, i ATP co może świadczyć, że
w transport ten włączone są białka przenośnikowe i jest to transport
zależny od ATP. Obserwowany transport o znacznie ograniczonej wy-
dajności przy braku białek cytosolowych i ATP w mieszaninie in-
kubacyjnej może sugerować, że w transport obu lipidów może być
włączony więcej niż jeden komponent. Jeden zależny od ATP i cyto-
solu - pęcherzykowy podobny do transportu białek z ER do aparatu
Golgiego w komórkach roślinnych [2] lub transport z udziałem białek
przenośnikowych oraz drugi komponent, niezależny od ATP i cytozolu.

Literatura:
[1] Wanke M., Świeżewska E., Dallner G. (1999) Subcellular dist-

ribution of plastoquinone and ubiquinone in spinach cells,
(w przygotowaniu do druku).

[2] Morre DJ, Penel P, Paulik M, Morre DM, Sandeliu AS, Moreau P,
Anderson B (1991) Cell free transfer and sorting of membrane
lipids in spinach. Protoplasma 160:49-64.
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Zmiany biologicznych właściwości Won komórkowych
w mutantach Escherichia coli dnaA i seqA
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Białka DnaA i SeqA biorą udział w regulacji inicjacji re-
plikacji chromosomu Escherichia coli. Wielu autorów wyka-
zywało poprzednio, że oba te białka mogą oddziaływać z bło-
nami komórkowymi oraz że aktywność tych białek może być
zależna od ich oddziaływania z błonami. Niemniej jednak, nie
było do tej pory doniesień o wpływie produktów genów dnaA
i seqA na funkcje błony komórkowej. W tym komunikacie
prezentujemy dane wskazujące, że biologiczne właściwości
błon komórkowych są istotnie zmienione w mutantach dnaA
i seqA. Stwierdziliśmy, że bakteriofag 1 tworzy bardzo duże
łysinki na murawie podwójnego mutanta dnaA seqA. Na mura-
wie pojedynczych mutantów łysinki były także większe w po-
równaniu do gospodarza dzikiego typu. Jednakże nie zaobser-
wowaliśmy znaczących różnic ani w kinetyce wewnątrzko-
mórkowego rozwoju faga ani w liczbie potomstwa fagowego
w komórkach mutantów w porównaniu ze szczepem dzikiego

typu. Pojawianie się większych łysinek mogło być wytłuma-
czone bardziej efektywnym uwalnianiem enzymów litycznych
faga z komórek lub zwiększoną wrażliwością powłok komór-
kowych bakterii na te enzymy. Faktycznie stwierdziliśmy, że
błony komórkowe badanych mutantów są dużo bardziej prze-
puszczalne dla (3-galaktozydazy w porównaniu ze szczepem
dzikim. Wydajność adsorpcji bakteriofaga A, na powierzchni
komórek podwójnego mutanta dnaA seqA była obniżona
w 0°C (ale nie w 30°C). Wykazaliśmy, że mutanty dnaA i seqA
są bardziej wrażliwe na etanol oraz deoksycholan sodu od
szczepów dzikich. Mimo braku dużych zmian w profilu białek
błonowych w badanych mutantach, zaobserwowaliśmy brak
białka o masie około 19 kDa w podwójnym mutancie dnaA
seqA, zwiększoną ilość białka o masie około 30 kDa w mutan-
cie dnaA oraz zwiększoną ilość białka o masie około 62 kDa
w podwójnym mutancie dnaA seqA.

Reaktywność piperydynowych aminooksyli warunkowana strukturą chemiczną

Michał Woźniak', Giancarlo Falcioni3, Zbigniew Wypych 2

' Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Gdańsku,
2 Katedra i Zakład Chemii Ogólnej Akademii Medycznej w Gdańsku,
3 Instytut Biologii Molekularnej Uniwersytetu w Camerino (Włochy)
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Piperydynowe aminooksyle z grupy TEMPO i 4-OH TEM-
PO oraz pochodne tej grupy związków są stabilnymi paramag-
netykami użytecznymi w badaniu stresu oksydacyjnego
w układach biologicznych. Badania prowadzone w naszej pra-
cowni wykazały znacząco większa reaktywność TEMPO
w porównaniu do 4-OH TEMPO w wygaszaniu reakcji wolno-
rodnikowych w izolowanych błonach retikulum endoplazma-
tycznega. Estryfikacja grupy OH w 4-OH TEMPO kwasami
alifatycznymi o różnej długośi łańcucha powodowała wzrost
reaktywności estrów 4-OH TEMPO w miarę wydłużania łań-
cucha do 8 węgli, następnie następował spadek reaktywności

przy dalszym wydłużaniu reszty acylowej do 16 węgli zależny
od rosnącej immobilizacji aminooksyli w warstwie lipidowej
błon.

Badania prowadzone nad dysmutacją anionorodnika ponad-
tlenkowego w fazie wodnej wykazały nieoczekiwanie większa
reaktywność TEMPO w porównaniu z 4-OH TEMPO pomimo
200-krotnej różnicy w rozpuszczalności w fazie wodnej na
korzyść 4-OH TEMPO.

Nasze wyniki wskazują na znaczącą rolę struktury chemicz-
nej aminooksyli w ich potencjalnej roli przeciwutleniacza
w układach biologicznych.
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Wykład Struktura i ekspresja informacji genetycznej u wirusów

Anna Goździcka-Józefiak

Instytut Biologii Molekularnej U AM w Poznaniu

Informacja genetyczna u wirusów jest zakodowana w DNA
lub RNA, który może być jedno- lub dwuniciowy.

Ekspresja wirusowego materiału genetycznego jest zależna
od aparatu transkrypcyjno-translacyjnego komórki gospoda-
rza. Wirusy replikujące się w komórkach bakteryjnych mają
kwasy nukleinowe o strukturze i organizacji typu prokarioty-
cznego, natomiast w komórkach roślinnych i zwierzęcych typu
eukariotycznego. Przepływ informacji genetycznej u wirusów

nie zawsze przebiega wg schematu: DNA>RNA>białko lecz
u niektórych z nich z RNA>DNA>RNA>białko. W powiela-
niu wirusowych genomów typu RNA biorą udział wirusowe
replikazy. Informacja genetyczna u wirusów z RNA na DNA
jest przepisywana przez specyficzną wirusową odwrotną trans-
kryptazę. Zależność pomiędzy strukturą wirusowych geno-
mów i ich ekspresją została uwzględniona, w ich klasyfikacji
opracowanej prze Dawida Baltimora.

Wykład Oligonukleotydowe aptamery odwrotnej transkryptazy

Maria Koziołkiewicz, Agnieszka Krakowiak, Alina Owczarek

Zakład Chemii Bioorganicznej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Warunkiem działania aktywnych biologicznie oligonukleoty-
dów jest z reguły ich zdolność do asocjacji z komplementarnymi
fragmentami DNA lub RNA. W ten sposób rozpoznają docelowe
biomolekuły oligonukleotydy antysensowe i antygenowe oraz ry-
bozymy. Jednakże aktywność biologiczną wykazyją również oli-
gonukleotydowe aptamery, które wiążąc się bezpośrednio z okre-
ślonymi białkami hamują ich działanie. Poszukiwania oligonuk-
leotydowych aptamerów stanowią element szybko rozwijających
się obecnie badań określanych jako chemia kombinatoryczna.
Z olbrzymiej populacji oligonukleotydów o różnorodnej sekwen-
cji dokonuje się wyboru tych cząsteczek, których struktura prze-
strzenna warunkuje silne wiązanie się z docelowymi biomoleku-
łami [1]. Oddziaływania aptameru z cząsteczką docelową są re-
alizowane przez wiązania niekowalencyjne (m.in. wiązania wo-
dorowe, odddziaływania hydrofobowe i elektrostatyczne).

Wśród aptamerów wyselekcjowanych w ostatnich latach waż-
ną pozycję zajmują aptamery retrowirusowych odwrotnych trans-
kryptaz. Stosując kombinatoryczna selekcję ligandów (SELEX
- Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment)
otrzymano fragmenty RNA lub DNA, które wykazują wysokie
powinowactwo do białek RT i hamują ich aktywność enzymaty-
czną [2-4]. Z tego względu są one rozpatrywane jako inhibitory
tych enzymów, alternatywne wobec stosowanych obecnie pocho-
dnych nukleozydowych (AZT. ddC, ddT).

W trakcie badań prowadzonych w Zakładzie Chemii Bioor-
ganicznej nad rolą różnych PS-oligonukleotydów w procesie
odwrotnej transkrypcji, zidentyfikowano oligonukleotyd
d[AAGGTTGAGGGGCAT] zawierający tiofosforanowe wią-

zania internukleotydowe o konfiguracji Rp i wykzujący silne
właściwości inhibitorowe wobec AMV RT oraz HIV RT. War-
tości współczynnika IC 5 0 wyznaczone dla izomerów Rp i Sp

tego oligonukleotydu wynosiły, odpowiednio, 20 nM oraz
100 nM. Ponieważ badany oligonukleotyd nie jest kom-
plementarny do matrycy RNA, należało sądzić, że efekt in-
hibitorowy jest spowodowany bezpośrednim wiązaniem się
PS-oligonukleotydu do białka RT [5-6]. Oddziaływania tio-
fosforanowego aptameru z odwrotną transkryptazą wirusa HIV
badano stosując metodę elektroforetycznej analizy komplek-
sów oligonukleotyd-białko (gel shift retardation). Otrzymane
wyniki potwierdzają aptameryczny charakter oddziaływań ba-
danego PS-oligonukleotydu z białkiem HIV RT.
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Ekspresja genów szoku termicznego rodziny hsp70 Wykład
w spermatocytach i spermatydach szczura i myszy

Krawczyk Z, Konopka W.

Zakład Biologii Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im, Marii Skłodowskiej-Cuńe, Oddział w Gliwicach

Spośród genów szoku termicznego należących do rodziny
hsp70 trzy geny, a mianowicie hsp70i, hst70 i hsc70t odzna-
czają się swoistym dla spermatogenezy wzorem ekspresji.
U szczura i myszy, podobnie jak u większości ssaków, sper-
matogeneza przebiega w temperaturze niższej niż temperatura
wnętrza ciała. Podwyższenie temperatury z przyczyn patologi-
cznych lub w wyniku manipulacji doświadczalnych powoduje
uruchomienie procesu apoptozy i w konsekwencji prowadzi do
degeneracji spermatocytów i wczesnych spermatyd. W komór-
kach mejotycznych poddanych szokowi termicznemu (zarów-
no in vivo, jak i in vitro) stopień ekspresji genów hsp70i jest
znacznie niższy niż w komórkach somatycznych. W komór-
kach somatycznych białko HSP70i pełni funkcję cytoprotek-
cyjną, natomiast nie jest znane znaczenie tego białka dla pra-
widłowego funkcjonowania spermatocytów.

Gen hsc70t jest genem, którego ekspresja ograniczona jest
do komórek postmejotycznych. Gen transkrybowany jest we
wczesnych spermatydach, jednak produkt translacji pojawia
się dopiero na późniejszych etapach spermiogenezy. Funkcja
białka kodowanego przez gen hsc70t nie jest znana. Gen
hsc70t oraz dwa geny hsp70i zlokalizowane są w regionie
MHC III. Gen hsc70t oraz znajdujący się pobliżu jeden z ge-
nów hsp70i transkrybowane są w przeciwnych kierunkach,
a ich regiony promotorowe częściowo zachodzą na siebie.

Gen hst70 szczura i jego mysi odpowiednik gen hsp70.2 są
transkrybowane w spermatocytach w stadium pachytenu.
W jądrach ekspresja genu hst70/hsp70.2 jest o 2-3 rzędy wiel-

kości wyższa niż w innych narządach, a w wątrobie gen ten
jest całkowicie nieaktywny. W niektórych narządach wykrywa
się antysensowe transkrypty pochodzące z niekodującej nici
genu. Produktem translacji genu hsp70.2/hst70 jest białko P70
o kluczowym znaczeniu dla przebiegu spermatogenezy.
Unieczynnienie genu hsp70.2 powoduje zahamowanie proce-
su różnicowania się spermatocytów pierwszorzędowych
w spermatocyty drugorzędowe i w konsekwencji prowadzi
do niepłodności samców myszy o genotypie hsp70.2 -/-. Sa-
mice hsp70.2-/- są jednak płodne i oogeneza przebiega pra-
widłowo. W spermatocytach pachytenowych białko P70
wspomaga proces rozpadu kompleksu synaptomalnego i jest
także jednym z regulatorów aktywności kinazy CDC2 przy
przejściu fazy G2 M w procesie mejozy. Gen hst70/hsp70.2
składa się z dwóch eksonów, a intron obejmuje niekodujące
sekwencje części 5'UTR jednostki transkrypcji. Inicjacja
transkrypcji może rozpoczynać się z dwóch miejsc (proksy-
malne i dystalne) oddalonych od siebie o około 235 par za-
sad. Posługując się modelem myszy transgenicznych wyka-
zano, że sekwencje regulatorowe DNA warunkujące swoistą
ekspresję genu hst70 w jądrach zlokalizowane są w obrębie
intronu, w 250 nukleotydowym fragmencie DNA poprzedza-
jącym proksymalne miejsce inicjacji transkrypcji. Jednym
z domniemanych czynników transkrypcji genu hst70/hsp70.2
jest białko HSF2 (heat shock factor 2). Czynnik ten występu-
je w znacznym stężeniu w spermatocytach, w aktywnej for-
mie zdolnej do wiązania się z DNA.

Organizacja genów tRNA a problemy filogenezy

Zofia Szwejkowska-Kuklińska, Paweł Fiedorow, Andrzej Pacak

Zakład Ekspresji Genów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wykład

Geny transferowych RNA mogą być zorganizowane w ge-
nomie jądrowym dwojako: mogą być rozproszone lub mogą
formować układy tandemowe zawierające jeden lub rzadziej
kilka rodzajów genów tRNA. Według teorii opisującej proces
nazywany ewolucją zgodną (ang. concerted evolution), sek-
wencje między genami tRNA zorganizowanymi tandemowo
powinny wykazywać znaczną homogenność lub być identycz-
ne w obrębie jednego gatunku i różnić się znacznie od tego
samego typu sekwencji u innych, nawet blisko spokrewnio-
nych gatunków. U wątrobowców z rodzaju Pellia zidentyfiko-
waliśmy rodzinę jądrowych genów tRNA zorganizowanych
tandemowo. Poznanie sekwencji nukleotydowych rejonów łą-
cznikowych między genami tRNA^" (CAA) u wszystkich ga-
tunków wątrobowców z rodzaju Pellia pozwoliło na ustalenie
następujących zależności gatunkowych: P.borealis (n=18) jest
gatunkiem allploidalnym, powstałym z gatunków P.epiphylla-
S (n=9) i P.epiphylla-N (n=9). Wnioski te wyciągnięto na
podstawie obecności obu rodzajów sekwencji nukleotydowych
łącznika między genami tRNAUu pochodzących z gatunków
P.epiphylla-S i P.epiphylla-N w gatunku P.borealis. Tande-
mowo ułożone geny tRNALcu są najprawdopodobniej transkry-
bowane jako niezależne jednostki transkrypcyjne. W rejonach
łącznikowych stwierdziliśmy obecność zarówno klasycznych

sygnałów inicjacji transkrypcji jądrowych genów tRNA jak
i terminacji. Dodatkowym ciekawym wynikiem jest brak in-
tronów w genach tRNALcu wątrobowców, tak jak to ma miejs-
ce również u roślin wyższych. Intron ten występuje natomiast
w genach jądrowych tRNA^" (CAA) u grzybów i u zwierząt,
a jego obecność jest niezbędna dla metylacji cytozyny w pier-
wszej pozycji antykodonu tego tRNA. Uważa się, że wątrobo-
wce są najstarszym odgałęzieniem roślin lądowych i już u nich
stwierdzamy brak intronów w genach tRNA1"0".

Alloploidalny charakter gatunku P.borealis pozwalał na po-
stawienie kolejnego pytania: skąd pochodzą w tym gatunku ge-
nomy chloroplastowy i mitocbondrialny - czy z P.epiphylla-N
czy też z P.epiphylla-Sl W tym celu poszukiwano odpowied-
nich markerów genetycznych w obu rodzajach genomów, któ-
rych różnice w sekwencjach nukleotydowych pozwoliłyby na
udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Chloroplastowe genomy
wszystkich gatunków z rodzaju Pellia posiadają gen tRNAGly

(UCC) zawierający intron długości około 700 nukleotydów. Po-
równanie sekwencji nukłeotydowej genów tRNAGly w chloropla-
stowych genomach P.epiphylla-N, P.epiphylla-S i P.borealis po-
zwoliło ustalić, że dawcą genomu chloroplastowego P.borealis
był gatunek P.epiphylla-N. Obecnie przeprowadzamy analogicz-
ne badania dotyczące pochodzenia genomu mitochondrialnego.
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Wykład Strukturalne uwarunkowania aktywności biologicznej ludzkiego tRNALys3

Andrzej Matkiewicz

Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka, Łódź

Wykład Syntetyczne oligonukleotydowe biblioteki kombinatoryczne i ich zastosowania

Wojciech T. Markiewicz, Przemysław Godzina, Maria Markiewicz

Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Poznań

Chemia kombinatoryczna jest nową dyscypliną chemii, której
przedmiotem jest równolegle przeprowadzana synteza a także analiza
wielu związków o zbliżonej, pokrewnej strukturze. Wykorzystuje ona
koncepcje różnorodności cząsteczkowej (ang. molecular diversity).
Koncepcja ta sprowadza się do stwierdzenia, że każdy związek, który
można otrzymać z m różnego typu elementów (building blocks) i składa-
jący się z n takich elementów będzie miał m" wariantów. Taki zbiór
związków nazywa się biblioteką kombinatoryczna związków chemicznych.

Dobrym przykładem takich związków są peptydy i kwasy nukleino-
we. Naturalne białka i peptydy zbudowane są z 20 L-aminokwasów
(m=20), a zatem np. możliwych jest 20 s=3 200000 pentamerów (n-5).
W przypadku kwasów nukleinowych (DNA) zbudowanych z czterech
nukleotydów (m=4) istnieć może 4 1 0 =1048 574 dekamerów czy
415=1 073 741 824 pentadekamerów.

Związki tworzące bibliotekę kombinatoryczna nie muszą być zwią-
zkami o strukturze polimerowej, a w praktyce, w badaniach nad po-
szukiwaniem nowych leków lub przynajmniej nowych związków wio-
dących (ang. leads), poświęca się szczególnie dużo uwagi związkom
o małej masie cząsteczkowej (ang. small molecules combinatorial lib-
raries). Badania oligonukleotydów i ich analogów za pomocą metod
chemii kombinatorycznej wskazują, że tą drogą będzie można poznać
ich właściwości fizyko-chemiczne oraz biologiczne znacznie szybciej
niż metodami klasycznymi i znaleźć, czyli wyselekcjonować, oligo-
nukleotydy o pożądanych właściwościach.

Szczególnie duże nadzieje budzą również badania w obszarze scalo-
nych kombinatorycznych bibliotek oligonukleotydowych. Mogą one

w niedalekiej przyszłości znaleźć zastosowanie do sekwencjonowania
DNA przez hybrydyzację (ang. sequencing by hybridisation, SBH).
Ostatnio jednak scalone biblioteki oligonukleotydowe, a więc „zesta-
wy" oligonukleotydów trwale związane z powierzchnią np. płytki
szklanej, otrzymuje się przede wszystkim z myślą o resekwencjono-
waniu DNA i badaniu ekspresji genów. Oligonukleotydy wchodzące
w skład scalonych bibliotek oligonukleotydowych, nawet jeśli nie sta-
nowią kompletnych bibliotek kombinatorycznych, otrzymuje się naj-
częściej wykorzystując kombinatoryczne metody syntezy chemicznej.
Biblioteki takie znane są jako tzw. „chipy DNA".
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Porównanie mechanizmu cytotoksycznego działania CŁS-diaminadichloropIatynyCII)
i jej nowego aminoflawonowego analogu

Ewa Ciesielska', Elżbieta Zyner2, Justyn Ochocki2, Kazimierz Studzian'
1 Zakład Chemii Ogólnej, 2 Zakład Chemii Nieorganicznej,

Akademia Medyczna w Łodzi

IV-1

Kilka spośród koordynacyjnych kompleksów platyny(II)
wykazuje znaczną aktywność przeciwnowotworową, a cw-dia-
minadichloroplatyna(II) (cwDDP) jest obecnie jednym z częś-
ciej stosowanych leków przeciwnowotworowych, szczególnie
w leczeniu nowotworów jajników i jąder. Ponieważ kliniczna
użyteczność cisDD? ograniczona jest z powodu toksycznych
efektów ubocznych tego związku, w wielu laboratoriach pro-
wadzone są próby opracowania nowych kompleksów platyny
0 ulepszonych właściwościach terapeutycznych.

W prezentowanej pracy porównaliśmy właściwości cwDDP
1 jej nowego analogu c«-[Pt(AF)2Cl2] (gdzie AF=3-aminofla-
won) w którym zastosowano aminoflawon jako ligand nie-
odchodzący. Dla obu związków zmierzono ich aktywność an-
typroliferacyjną względem komórek białaczki mysiej L1210,
ich aktywność sieciującą DNA w systemie bezkomórkowym
oraz in vitro w hodowlach komórkowych.

CwDDP wykazał wyższą aktywność cytotoksyczną od ana-
logu aminoflawonowego. ICS0 (stężenie leku obniżające szyb-
kość proliferacji komórek o 50%) dla cis-DDP było około

4 razy niższe. Oba związki reagowały z oczyszczonymi prepa-
ratami DNA grasicy cielęcej powodując powstawanie między-
niciowych wiązań sieciujących. Kinetyka powstawania tych
wiązań była bardzo podobna dla obu kompleksów ale wyższy
poziom usieciowania DNA zaobserwowano w przypadku
cwDDP. Poziom międzyniciowych wiązań sieciujących DNA
indukowanych w komórkach mierzono techniką alkalicznej
elucji DNA. Stwierdzono, że przy niskich stężeniach cisDDP
oraz cw-[Pt(AF)2Cl2] wykazują podobną aktywność sieciującą
DNA. Przy stężeniach przekraczających 2,5 |i,M zaobserwo-
wano bardzo silną degradację DNA powodowaną przez cis-
[Pt(AF)2Cl2], która uniemożliwiała pomiar częstości wiązań
sieciujących. Nie jest obecnie jasne, co jest przyczyną tak
znacznej degradacji DNA powodowanej przez analog amino-
flawonowy. Być może jest to wynikiem powstawania reaktyw-
nych form tlenu lub odzwierciedleniem dodatkowego, poza
formowaniem adduktów z DNA, mechanizmu działania cis-
[Pt(AF)2Cl2].

PL0002314

Analiza białek rozpoznających uszkodzony DNA
w ekstraktach białkowych z limfocytów ludzkich

Anna Cudak, Joanna Łanuszewska, Joanna Rzeszowska-Wolny

Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii, Gliwice

IV-2

Pierwszym i nieodzownym etapem mechanizmów naprawy
DNA jest detekcja uszkodzenia. W procesach detekcji uszko-
dzeń biorą udział białka rozpoznające i wiążące się ze zmody-
fikowanym strukturami DNA - białka DDB (ang. damaged
DNA binding). Celem pracy była detekcja w limfocytach ludz-
kich białek specyficznie wiążących się z DNA uszkodzonym
przez fizyczne i chemiczne czynniki genotoksyczne.

Ekstrakty białkowe (całkowity, cytoplazmatyczny i jądro-
wy) z limfocytów inkubowano z radioaktywną sondą DNA
(dwuniciowy oligonukleotyd o długości 36 pz), zawierającą
uszkodzenia indukowane promieniowaniem UV (254 nm), cis-
platyną, 2-aminofluorenem lub benzo(a)pirenem. Powstające
kompleksy analizowano w elektroforezie na żelu poliakryla-

midowym. Kompleksy białko-DNA wykrywane były w posta-
ci dodatkowych prążków o zmniejszonej ruchliwości elektro-
foretycznej (metoda „band-shift").

W ekstraktach jądrowych wykryto szereg białek wiążących
się z uszkodzonym DNA. Odmienne białka specyficznie wiążą
się z DNA uszkodzonym przez UV, cw-platynę i 2-amino-
fluoren. Wykryto również obecność białka wiążącego się spe-
cyficznie z liniowymi cząsteczkami DNA (zawierającymi wol-
ne końce). Ilość tego białka w preparatach ekstrahowanych
z komórek poddanych działaniu promieniowania jonizującego
(2 Gy) zmniejsza się, co sugeruje że promieniowanie indukuje
silniejsze wiązanie tego białka z chromatyną.
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IV-3 Filogenetyczne i taksonomiczne badania wątrobowców
z rodzaju Pellia - analiza na podstawie danych molekularnych

Paweł Fiedorow, Zofia Szweykowska-Kulińska

Zakład Ekspresji Genów, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Występujące w Polsce gatunki wątrobowców z rodzaju Pellia wy-
kazują duże podobieństwo morfologiczne co utrudnia ich bezpośred-
nie rozpoznawanie i oznaczanie przy użyciu tradycyjnych metod. Sze-
rokie zastosowanie technik izoenzymatycznych pozwoliło na ustalenie
podstaw taksonomii tego rodzaju, ale niektóre filogenetyczne pokre-
wieństwa wymagają dalszych badań. Wykorzystując techniki biologii
molekularnej staraliśmy się zweryfikować wyniki wcześniejszych do-
świadczeń. Jako marker genetyczny do rozpoznawania gatunków z ro-
dzaju Pellia wykorzystano sekwencje rozdzielające geny tRNALcu uło-
żone tandemowo. Używając do amplifikacji PCR starterów zaprojek-
towanych w oparciu o sekwencję jądrowego genu tRNAUucAA z Pha-
seolus vulgaris, otrzymaliśmy produkty dla wszystkich przebadanych
gatunków z rodzaju Pellia. Otrzymane produkty PCR rozdzielono ele-
ktroforetycznie otrzymując w rezultacie pojedyncze odcinki DNA
o wielkościach (160170 pz), charakterystycznych dla każdego badane-
go gatunku. Produkty PCR otrzymane w ten sposób mają wielkość
specyficzną dla danego gatunku co pozwala na rozróżnienie wszyst-
kich przebadanych przez nas gatunków wątrobowców. Otrzymaliśmy
markery genetyczne dla następujących gatunków z rodzaju Pellia:
P.neesiana, P.epiphyllaS, P.borealis, P.epiphyllaN, P.endiviifolia-A
oraz P.endiviifolia-B. W przypadku P.borealis otrzymaliśmy dwa pro-
dukty PCR. Jeden z otrzymanych produktów miał taką samą wielkość
jak produkt amplifikowany z DNA P.epiphyllaS, natomiast drugi miał
wielkość identyczną z produktem otrzymanym z amplifikacji DNA
P.epiphyllaN. Analiza restrykcyjna zamplifikowanych sekwencji roz-
dzielających geny tRNA u " u gatunków: P.borealis, P.epihylla-N, oraz
P.epiphyllaS potwierdziła, że migrujące z tą samą prędkością frag-

menty DNA są identyczne. Użycie enzymu Mael spowodowało tra-
wienie sekwencji międzygenowej u P.epiphylla-N, oraz odpowiednie-
go odcinka DNA zamplifikowanego u P.borealis. Wykorzystanie en-
zymu Mval spowodowało natomiast trawienie sekwencji pochodzą-
cych z gatunków P.epiphyllaS i odcinka o tej samej wielkości wy-
stępującego u P.borealis. Sekwencje rozdzielające geny tRNALcu

wszystkich badanych gatunków wątrobowców zostały zsekwencjono-
wane i na tej podstawie stworzono kompletne drzewo filogenetyczne
dla wszystkich występujących w Polsce wątrobowców z rodzaju Pel-
lia. Identyczność odpowiednich sekwencji u P.epiphyllaS, P.borealis
i P.epiphyllaN, potwierdza wnioski wyciągnięte z badań izoenzymaty-
cznych przez I. Odrzykoskiego et.al., że P.borealis jest allopoliploi-
dem powstałym na skutek poliploidyzacji formy hybrydowej dwóch
gatunków kryptycznych: P.epiphyllaN i P.epiphyllaS. W wypadku od-
powiadających sobie sekwencji u P.epihylla-N i P.borealis nie stwier-
dzono żadnych różnic w sekwencji, natomiast w przypadku gatunków
P.epiphyllaS i P.borealis zaobserwowano jedną substytucję nukleo-
tydową. Wszystkie wymienione powyżej gatunki wątrobowców z ro-
dzaju Pellia zostały przebadane przy użyciu powszechnie stosowa-
nych markerów genetycznych, którymi są jądrowe sekwencje ITS (In-
ternal Transcribed Spacers). W przypadku ITS2, nie stwierdzono zna-
czących różnic wielkości produktów ich amplifikacji, jednakże porów-
nanie szybkości migracji elektroforetycznej odcinków ITS1 pozwoliło
na rozpoznawanie wszystkich przebadanych gatunków z rodzaju Pel-
lia. Wyniki uzyskane dzięki porównaniu wielkości produktów PCR
dla ITS1 potwierdzają także alloploidalny charakter gatunku Pellia
borealis.

IV-4 Wpływ sekwencji powtarzających się położonych przed genem hsp70.1
szczura na wydajność transkrypcji genu reporterowego

A. Fiszer-Kierzkowska, W. Konopka, K. Lisowska, Z. Krawczyk

Zakład Biologii Nowotworów, Centrum Onkologii — Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice

Gen hsp70.1 szczura leży w regionie MHC III głównego kompleksu
zgodności tkankowej, w sąsiedztwie dwóch innych genów hsp70
(hsp70.2 i hsc70t). Identyczny zestaw trzech genów hsp70 zlokalizo-
wany w MHC występuje także u myszy i u człowieka. Sądzi się, że
zmienny poziom ekspresji genów hsp70 może mieć wpływ na podat-
ność na niektóre choroby autoimmunologiczne i nowotworowe. Do tej
pory nie wykryto żadnych istotnych polimorfizmów w regionach ko-
dujących białko HSP70, dlatego istnieje przekonanie, że należy po-
szukiwać polimorfizmu w regionach promotorowych i otaczających
geny hsp70.

Gen hsp70.1 szczura został sklonowany i scharakteryzowany w na-
szej pracowni. Analiza struktury regionu DNA otaczającego gen wyka-
zała obecność licznych powtarzających się sekwencji DNA. Znaleziono
dwie sekwencje ID oraz jedną sekwencję B2 (są to szczurze sekwencje
typu SINE) oraz sekwencje mikrosatelitarne (w skrócie MS) i liczne
ciągi poliA. Część analizowanych sekwencji mikrosatelitarnych to sek-
wencje homopurynowo/homopirymidynowe, złożone wyłącznie z nuk-
leotydów purynowych w jednej nici i pirymidynowych w drugiej.

Wykryte przez nas sekwencje powtarzające się mogą tworzyć niety-
powe struktury DNA oraz mieć znaczenie funkcjonalne poprzez
wpływ na procesy transkrypcji, replikacji lub rekombinacji. W celu
szczegółowej strukturalnej i funkcjonalnej analizy regionu DNA po-
przedzającego gen hsp70.1 skonstruowano sześć subklonów zawiera-
jących odpowiednio: ]) region sekwencji mikrosatelitarnych, sekwen-
cję ID oraz przylegający fragment DNA nie zawierający sekwencji
powtarzających się, 2) region MS oraz ID, 3) wyłącznie region MS, 4)

wyłącznie region ID, 5) region ID oraz przylegający fragment DNA
oraz 6) wyłącznie DNA nie zawierający sekwencji powtarzających się.
Plazmidy te trawiono nukleazą Sl w celu wykrycia obecności struktur
zawierających jednoniciowe DNA. Wykazano, że sekwencje wrażliwe
na działanie nukleazy Sl znajdują się w plazmidach 1), 2) i 3). Wyko-
nano precyzyjne mapowanie miejsca trawienia nukleazą Sl w tych
trzech plazmidach poprzez analizę restrykcyjną. Produkty trawienia
plazmidu 3) nukleazą Sl sklonowano, a następnie sekwencjonowano.
Otrzymane wyniki wskazują, że w obszarze sekwencji mikrosatelitar-
nej o charakterze homopurynowo/homopirymidynowym tworzy się
struktura H-DNA. Jest to struktura DNA zawierająca zarówno trój-
niciowe, jak i jednoniciowe DNA. Uważa się, że struktury tego typu
mogą mieć w genomie znaczenie funkcjonalne.

Nasze wcześniejsze badania wykazały, że fragment DNA o wielko-
ści 965 pz, obejmujący 90 pz regionu 5' UTR oraz 875 pz sprzed
miejsca startu transkrypcji genu hsp70.1, zawiera wszystkie elementy
regulacyjne niezbędne dla indukcji ekspresji genu wskaźnikowego
CAT pod wpływem szoku termicznego. W celu sprawdzenia, czy ana-
lizowane sekwencje powtarzające się mogą modyfikować wzór eks-
presji genu, skonstruowano plazmid zawierający promotor genu
hsp70.1 (ww fragment 965 pz) złączony z genem wskaźnikowym
CAT oraz plazmid zawierający dodatkowo region sekwencji mikro-
satelitarnych, sekwencję ID oraz przylegający fragment DNA nie za-
wierający sekwencji powtarzających się. Następnie plazmidy te wpro-
wadzono do linii komórkowej FTO wątrobiaka szczura i porównywa-
no poziom ekspresji genu reporterowego.
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Kinetyka inicjacji transkrypcji genów klasy II w obecności roślinnego TF IID

Mariola Galbas, Paweł Glanc, Piotr Dullin i Witold Walerych

Katedra Biochemii i Biotechnologii, Akademia Rolnicza w Poznaniu

IV-5

Organizmy eukariotyczne przeprowadzają transkrypcję ge-
nów jądrowych w obecności trzech polimeraz RNA: I, II, III.
W syntezie mRNA bierze udział polimeraza RNA II. Jednak
sama polimeraza RNA II nie potrafi właściwie rozpoznać sek-
wencji promotorowej na matrycy, w takim wypadku transkry-
pcja przebiega niespecyficznie. Okazuje się, że dla prawid-
łowego przebiegu tego procesu wymagana jest obecność doda-
tkowych czynników białkowych - zwanych czynnikami pod-
stawowymi. Do chwili obecnej opisano i scharakteryzowano
6 takich czynników - mających wpływ na tworzenie się kom-
pleksu preinicjacyjnego - są to: TF II A, -B, D, E, F, H.
W centrum wydarzeń mechanizmu transkrypcji znajduje się
czynnik białkowy TF II D. Charakteryzuje się on unikatową
obecnością podjednostki TBP- rozpoznającej sekwencję TA-
TA na promotorze oraz szeregu innych podjednostek o cięża-
rach od 20-250 kD - zwanych TAFs (TATA-box associated
factors). Należy dodać, iż podjednostka TBP jest obecna
w układach transkrypcyjnych dla polimerazy RNA I i III.

W ciągu kilku ostatnich lat nastąpił znaczny postęp w bada-
niach nad układem transkrypcyjnym in vitro u roślin wyż-
szych. Jednak w dalszym ciągu istnieją trudności w jego op-
tymalizacji ze względu na obecność ściany komórkowej i wie-
lkich wakuoli zawierających proteazy i nukleazy.
Źródłem czynnika TF II D były zarodki pszenicy odmiany
Jana otrzymane z Poznańskich Zakładów Zbożowych.
Jako matrycę stosowano plazmid CAMV zawierający promo-
tor 35 S oraz gen reporterowy acetylazy chloramfenikolu.

Metody i Wyniki: Białka izolowano z zamrożonych w cie-
kłym azocie zarodków. Po kolejnych etapach izolacji w tym
chromatografii żelowej na Sephadex G-25 otrzymano tzw.
„frakcję mleczną" - surowy ekstrakt białkowy. Ekstrakt
ten oczyszczano dalej chromatograficznie na kolumnie
z fosfocelulozą P II stosując gradient skokowy 0,3; 0,5; 1,0
M. KCL.

Analizę inicjacji transkrypcji prowadzono w standardowej
mieszaninie inkubacyjnej w której trytowany UTP zastąpiono
yP32-ATP. Tok postępowania był także identyczny ze stan-
dardowym określeniem aktywności polimerazy RNA II. Jako
matrycę stosowano plazmid CAMV zawierający promotor 35
S oraz gen reporterowy acetylazy chloramfenikolu.

Wpływ stężenia matrycy na aktywność transkrypcyjną
polimerazy RNA II badano w obecności białek frakcji IV
w stężeniu 5,5 p.g/100 M.1. Uzyskano wyraźną stymulację
inicjacji transkrypcji w obecności frakcji FIV. Analizowano
także wpływ jonów metali dwuwartościowych (Mg+2, Mn+2)
na inkorporację -P32-ATP do RNA (rys. 2). Stwierdzono
nieznacznie zmniejszone zapotrzebowanie na jony Mn+2.
Wpływ stężenia frakcji FIV na inicjację transkrypcji okreś-
lono po optymalizacji parametrów reakcji (rys. 3). Stwier-
dzono 20-krotną stymulację inicjacji transkrypcji w obecno-
ści ww. frakcji.

Wniosek: Uzyskana frakcja białkowa stymulująca trans-
krypcję działa na poziomie inicjacji transkrypcji zwiększając
powinowactwo polimerazy RNA II do matrycowego DNA.

Zastosowanie FPLC do oczyszczania polimeraz RNA II i III zależnych od DNA

Paweł Glanc, Mariola Galbas, Izabela Walczak, Piotr Dullin i Witold Walerych

Katedra Biochemii i Biotechnologii, Akademia Rolnicza, Poznań

IV-6

Polimerazy RNA są enzymami katalizującymi tworzenie
wiązania fosfodiestrowego między zasadami w czasie syntezy
RNA. Posiadanie wysoko oczyszczonych preparatów tych en-
zymów jest niezbędne w badaniach transkrypcji jako pierw-
szego etapu ekspresji genu. Ten etap podlega ścisłej kontroli.
Celem pracy było opracowanie metody pozwalającej na szyb-
kie oczyszczenie polimeraz II i III do stanu homogenności
z zachowaniem wysokiej aktywności katalitycznej.

Metody: Izolacja i oczyszczanie polimerazy RNA III.
Chromatynę izolowano z zarodków pszennych (PZZM ) i wy-
trącano Poliminą P. Białka ekstrahowano z osadu chromatyn
i wysalano siarczanem amonu. Osad rozpuszczano i chromato-
grafowano na kolumnie wypełnionej DEAE Sepharose CL6B.
Frakcje zawierające polimerazę eluowano z kolumny 0,5M
siarczanem amonu. Aktywne frakcje rozdzielano na kolumnie
wypełnionej DE Celulose 52. Frakcje zawierające enzym wy-
mywano 0,3M. (NH4)2SO4, zagęszczano i dializowano. Nastę-
pnie oczyszczano na kolumnie zawierającej Mono Q. Polime-
razy eluowano gradientem ciągłym (NH4)2SO4 w zakresie
0,05M-0,3M i testowano ich aktywność, odróżniając polime-
razy RNA II i III a - amanityną. Zebrano frakcje posiadające
aktywności odpowiednio polimerazy II oraz III. Polimerazę III
zagęszczano wykorzystując metodę ultrafiltracji.
Oznaczanie aktywności polimerazy RNA III.

Aktywność enzymatyczną polimerazy RNA III oznaczano na
matrycy genomowego DNA z zarodków pszennych. Reakcję
prowadzono 10 min. w 30°C w mieszaninie inkubacyjnej (20
ml), zawierającej: 20 raM Tris-HCl pH 8,0; 10 rnM MgCl2;
1 mM DTT; 0,1 mM EDTA; 10% glicerol; 0,25 mM ATP,
CTP, GTP, 1 fxCi [H3JUTP, 25 |ig a-amanityny; 1-10 |ig
enzymu oraz 1-20 \xg białek. De novo syntetyzowany RNA
strącano TCA, przenoszono na sączki nitrocelulozowe i mie-
rzono zatrzymaną radioaktywność.

Wyniki: W następstwie chromatografii polimeraz (F9) na
kolumnie Mono Q przeprowadzonej w systemie FPLC obser-
wowano dwa szczyty aktywności, które zidentyfikowano jako
Polimerazę RNA II i III na podstawie ich wrażliwości na
a - amanitynę. Frakcję posiadającą częściową odporność na
a-amanitynę określono jako polimerazę III. Frakcję nie posia-
dającą odporności na a-amanitynę określono jako polimerazę
II. Skład podjednostkowy polimerazy II i III określono elekt-
roforetycznie.
Analiza wykazała, że skład podjednostkowy oczyszczonej w sys-
temie FPLC polimerazy II i III nie różni się od wcześniej opisa-
nych, jednak zagęszczone i przechowywane w sposób opisany
w Metodach zachowują aktywność przez okres kilku miesięcy.

Oczyszczone polimerazy nie zawierały czynników transkryp-
cyjnych i były wykorzystane do analizy transkrypcji in vitro.
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IV-7 Replikacja bakteriofaga lambda w szczepach Escherichia coli dnaA Arac

Monika Glinkowska1, Alicja Węgrzyn2, Grzegorz Węgrzyn'
1 Uniwersytet Gdański, Katedra Biologu Molekularnej

2 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pracownia Biologii Molekularnej
afiliowana przy Uniwersytecie Gdańskim

Nasze wcześniejsze prace wykazały, że białko DnaA Es-
cherichia coli odgrywa istotną rolę w replikacji DNA bakte-
riofaga 1. Ponadto sugerowano, że przy braku aktywności
DnaA, jego fukcja w replikacji faga X może być zastąpiona
przez lambdoidalnego profaga Rac. Hipoteza ta była wysunię-
ta na podstawie doświadczeń przeprowadzonych na szczepach
BM220 (dnaA46 Drąc) i MG2310 (£. coli C-la dnaA46,
szczep naturalnie pozbawiony profaga Rac). Uzyskane w tej
pracy wyniki wskazują jednak, że zahamowanie inicjacji re-
plikacji DNA faga X nie jest bezpośrednią przyczyną braku
jego rozwoju w tych szczepach. Wyniki transformacji wyżej
wymienionych szczepów plazmidami 1 oraz innymi plazmida-
mi o różnej wielkości sugerowały natomiast istnienie w tych
komórkach systemu restrykcyjnego innego niż w E. coli K-12.
Przypuszczenia te potwierdziły rezultaty pasażowania faga X
na szczepach BM220, MG2310 i MG 1655 (szczep kontrol-
ny). Zahamowanie wzrostu faga Pl na szczepach BM220

i MG2310 sugerowało, że bakterie te mogą być lizogenne tym
fagiem. Obecność profaga Pl w komórkach szczepów BM220
i MG2310 została potwierdzona w doświadczeniach, w któ-
rych użyliśmy technik „Southern-blotting" i PCR, stosując od-
powiednio znakowaną sondę specyficzną dla DNA faga Pl
oraz specyficzne dla fragmentu DNA faga Pl startery. Powyż-
sze wyniki wskazały, że przyczyną zahamowania wzrostu faga
X na szczepach BM220 i MG2310 jest obecność profaga Pl
i aktywność jego systemu restrykcyjnego, nie wyjaśniały nato-
miast dlaczego obecność profaga Rac znosi ten efekt i pozwala
na replikację faga X. Produkt genu lar, obecnego na profagu
Rac, znosi aktywność restryktazy EcoKL. Jednakże ekspresja
tego genu z wielokopijnego plazmidu nie powodowała wzros-
tu wydajności namnażania się faga X w szczepach BM220
i MG2310. Zatem wydaje się że inny gen (lub inne geny)
profaga Rac może (lub mogą) być odpowiedzialne za hamo-
wanie aktywności systemu restrykcyjnego Pl.

IV-8 Gen KRR1 z drożdży S.cerevisiae koduje białko
zaangażowane w składanie rybosomów

Robert Gromadka, Joanna Rytka

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Sekwencja nowo odkrytej otwartej ramki odczytu YCL059c
z Saccharomyces cerevisiae koduje białko o nieznanej funkcji
długości 317 aminokwasów. Zawiera ono charakterystyczny
motyw zasadowych aminokwasów wysoko konserwowanych
pomiędzy ewolucyjnie odległymi organizmami od drożdży po-
przez nicienie, ryż, mysz do człowieka. Nazwaliśmy ten gen
KRR1 ze względu na charakterystyczne aminokwasy mogące
stanowić część sygnału dla transportu białka do jądra.

Inaktywacja genu KRR1 prowadzi do śmierci komórki. Kie-
łkujące spory z delecją genu KRR1 zatrzymują się we wzroście
po 3-4 podziałach. Eksperymenty z fuzją genową HA-KRR1
wykazują jąderkową lokalizację tego białka. Poziom ekspresji
genu KRR1 jest zależny od fazy wzrostu. Maksymalnie wzras-
ta podczas fazy logarytmicznej, by prawie całkowicie ustać
podczas fazy stacjonarnej. Mutanty kondycjonalne genu wyka-

zują wpływ obniżenia poziomu ekspresji genu KRR1 na skła-
danie rybosomów. Brak jego produktu prowadzi do dramaty-
cznego zanikania podjednostki 40S, wzrostu ilości podjednos-
tki 60S i zmniejszeniu się poziomu mono- i polirybosomów.

Wnioski:
- Gen KRR1 jest unikalny w genomie Saccharomyces cerevi-

siae i niezbędny dla życia komórki
- Białko krrlp zawiera charakterystyczny zasadowy motyw

aminokwasowy wysoko konserwowany pomiędzy odległy-
mi ewolucyjnie gatunkami

- Białko krrlp jest zlokalizowane w jąderku
- Gen KRR1 jest dobrze wyrażany, a jego ekspresja zależy od

fazy wzrostu komórki. Wzrasta w fazie logarytmicznej.
- Białko krrlp jest wymagane do poprawnego składania rybo-

somów.
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Tranzycja G-44->A w 3' końcowej części intronu 6 genu IV-9

receptora androgenow może powodować rzekome obojnactwo płciowe męskie

Monika Ignacak', Justyna Turek-Plewa', Marek Niedziela2, Wiesław H. Trzeciak'

' Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej, 2 Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego Instytutu Pediatrii
Akademii Medycznej w Poznaniu

Zespół niewrażliwości na androgeny jest genetycznie uwa-
runkowanym zaburzeniem różnicowania płci, klasyfikowanym
jako obojnactwo rzekome męskie i dziedziczy się jako cecha
recesywna sprzężona z chromosomem X. Główną przyczyną
tego zespołu są nieprawidłowości receptora androgenow, który
jest regulatorem ekspresji genów w komórkach docelowych.
Mutacje receptora zaburzają wszystkie poziomy oddziaływa-
nia androgenow: regulację wydzielania gonadotropin, różnico-
wanie i wykształcanie się układu rozrodczego podczas życia
płodowego oraz dojrzewanie płciowe.

Większość mutacji genu AR zlokalizowanych jest w regionie
kodującym, a defekty receptora spowodowane zaburzeniami
splicingu pierwotnego transkryptu należą do bardzo rzadkich.

Celem badań była próba wyjaśnienie, czy u pacjenta o ka-
riotypie 46,XY z rozpoznaniem rzekomego obojnactwa płcio-
wego męskiego, występują nieprawidłowości w genie recep-
tora androgenow oraz jaki mają charakter.

Analiza sekwencyjna genu AR nie wykazała mutacji w czę-
ści kodującej genu. Natomiast stwierdzono tranzycję G-44—>A
w 3' końcowej części intronu 6, zlokalizowanego pomiędzy
eksonami kodującymi część domeny biorącej udział w wiąza-
niu receptora z androgenami.

Zauważono, że w intronie 6 przed ciągiem polipirymidyno-
wym (-35 od -24) nie można wyróżnić sekwencji odpowiada-
jącej typowemu miejscu rozgałęzienia (YNYURAC), a sek-
wencja przypominająca to miejsce zlokalizowana jest dopiero
w poz. (-127), tj. zbyt daleko aby pełnić tę funkcję.

Pomimo, iż pojawienie się mutacji G-44^A nie powoduje
utworzenia miejsca rozgałęzienia, to jednak przypuszcza się,
że ze względu na bezpośrednią lokalizację przed ciągiem poli-
pirymidynowym może ona wpływać na splicing pierwotnego
transkryptu genu AR.

Finansowano z grantu KBN 4PO5 E 150 14.

Aktywność nukleolityczna hemoglobin IV i I pstrąga
warunkowana generowaniem reaktywnych form tlenu

Beata Kalińska', Giancarlo Falcioni2, Michał Woźniak'

' Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Gdańsku,
2 Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet w Camerino (Włochy)

IV-10

Erytrocyty ryb i ptaków w przeciwieństwie do erytrocytów
ssaczych posiadają jądra komórkowe oraz różne formy hemo-
globin w pojedynczej komórce. Uprzednio prowadzone bada-
nia w naszych pracowniach wykazały znaczącą degradację
DNA w erytrocytach pstrąga w miarę starzenia się tych komó-
rek oraz zdolność hemoglobin IV i I krwi pstrąga do genero-
wania reakcji wolnorodnikowych.

Celem obecnych badań było porównanie aktywności nuk-
leolityczncj hemoglobin IV i I pstrąga oraz hemoglobiny ludz-
kiej warunkowanej obecnością nadtlenku wodoru.
W tym celu do badań wykorzystano DNA plazmidu pBR322.
Uszkodzenie DNA obserwowano jako konwersję formy super-
zwiniętej, dwuniciowej cząsteczki plazmidowego DNA (for-
my CCC) do formy zrelaksowanej - OC. Po inkubacji próbki

były poddawane elektroforezie na 1% żelu agarozowym.
DNA inkubowane tylko w obecności hemoglobin lub tylko
w obecności nadtlenku wodoru nie wykazywało cech degra-
dacji (obecna była w dalszym ciągu tylko natywna, nieuszko-
dzona forma plazmidowego DNA). Natomiast koinkubacja
plazmidu w obecności H2O, i hemoglobin powodowała de-
gradację DNA (przejście formy CCC w formę OC). Stopień
degradacji był zróżnicowany i zależny od typu hemoglobiny.
Hemoglobina IV dawała silniejszy efekt uszkodzenia w po-
równaniu z I, a I silniejszy w porównaniu z hemoglobiną
ludzką (typu A).

Właściwości allosteryczne hemoglobin pstrąga i hemoglo-
bin ssaczych są na tyle różne, że być może wpływają na
różną aktywność nukleolityczna tych białek.
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IV-11 Kompleks jądrowych białek Arabidopsis thaliana wiążących się z m7G na końcu 5' RNA

Maciej Kmieciak i Artur Jarmołowski

Zakład Ekspresji Genów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Cząsteczki RNA transkrybowane przez polimerazę RNA II
posiadają specyficznie zmodyfikowany koniec 5' zwany ka-
pem. Kap to zmetylowana w pozycji N7 reszta guanozyny
połączona z pierwszym nukleotydem cząsteczki RNA wiąza-
niem 5'-5' trójfosforano wy m. 7-metyloguanozyna chroni
RNA przed degradacją przez nukleazy przez co zwiększa sta-
bilność mRNA. Struktura kapu wpływa na splicing pierwszego
intronu w pre-mRNA, wpływa na transport dojrzałych trans-
kryptów polimerazy RNA II z jądra komórkowego do cytopla-
zmy. Kap na końcu 5' eukariotycznych mRNA odgrywa rów-
nież ważną rolę w inicjacji translacji. Zaobserwowano także
wpływ 7metyloguanozyny na reakcję poliadenylacji.

7-metyloguanozyna na 5' końcu cząsteczek RNA rozpozna-
wana jest przez specyficzne białka. Nazywamy je białkami
wiążącymi się z kapem - CBP (ang. cap binding protein).
Białka takie zidentyfikowano zarówno w jądrze komórkowym
jak i w cytoplazmie. Główne białko cytoplazmatyczne wiążące
się z kapem to dobrze scharakteryzowany czynnik translacyjny
eIF-4E. Jądrowe białka wiążące się z m7G są o wiele gorzej
scharakteryzowane niż ich cytoplazmatyczne odpowiedniki.
W komórkach HeLa zidentyfikowano kilka takich białek
o masach: 120 kDa, 89 kDa, 80 kDa oraz 115 kDa, 20 kDa.
Dwa z nich wyizolowano i dokładnie zbadano: CBP20 (o ma-
sie 20 kDa) i CBP80 (o masie 80 kDa). Osobno żadne z tych
białek nie rozpoznaje 7-metyloguanozyny. Dopiero kompleks
obu polipeptydów - CBC (ang. cap binding complex) specyfi-
cznie wiąże się z kapem. Za jądrowe funkcje kapu (splicing

pre-mRNA, wpływ na poliadenylację mRNA i eksport RNA
z jądra do cytoplazmy) odpowiedzialny jest właśnie kompleks
CBP20/CBP80.

Wykorzystując technikę RACE sklonowano, a następnie
zsekwencjonowano cDNA CBP20 z A. thaliana. Gen AtCBP20
znajduje się na chromosomie V, w obrębie klonu mini
(AB005239), i zawiera 8 eksonów i 7 intronów. Intron czwarty
genu należy do rodziny tzw. intronów AT-AC. Analiza typu
Southern blot wykazała, że w genomie jądrowym A.thaliana
jest tylko jedna kopia genu AtCBP20. Szacowana masa
AtCBP20 wynosi 29,6 kDa (257 aminokwasów). Porównanie
sekwencji aminokwasowej sklonowanego przez nas białka
w programie „BLAST 2 sequences" z ludzkim CBP20 wyka-
zało 68% identyczności i 82% podobieństwa w obrębie części
rdzeniowej, która prawdopodobnie jest odpowiedzialna za
funkcje białka. AtCBP20 posiada dłuższy C koniec bogaty
w reszty glicynowe i argininowe. Podjęte próby nadekspresji
AtCBP20 w E.coli wykazały, że białko to jest toksyczne dla
komórek bakterii. Wykonano udaną nadekspresję w E.coli
części rdzeniowej białka AtCBP20 zwanej CORE (AtCBP20
bez 113 C-końcowych aminokwasów). Wykazano, że CORE
tworzy kompleks z ludzkim CBP80. Wynik tego eksperymen-
tu wskazuje na funkcjonalne podobieństwo sklonowanego
przez nas białka z ludzkim CBP20.

Rozpoczęto również sekwencjonowanie EST-ów ryżu (Ory-
za sativa) [D 40981] i soi {Glycine max) [AI 442604], które
wykazują znaczną homologię z ludzkim CBP80.

IV-12 Utrata stabilności transkryptu genu Msxl, wywołana mutacją w regionie kodującym
3'-UTR, może powodować zaburzenia tworzenia zawiązków zębów

Agnieszka Kobielak, Wiesław H. Trzeciak

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej AM. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Genetycznie uwarunkowana oligodoncja, dotyczy około
20% populacji. U myszy tworzenie zawiązków zębów inicjują
czynnik transkrypcyjny LEF-1 oraz produkt białkowy genu
EDA, a w dalszym rozwoju zawiązków zębów pośredniczą
czynniki transkrypcyjne BMP i FGP, które stymulują ekspre-
sję genu Msxl, zawierającego konserwatywną sekwencję kase-
ty homeotycznej HOX. Podłoże molekularne tworzenia zawią-
zków zębów u człowieka jest niewyjaśnione. Wiadomo tylko,
że mutacje genu EDA powodują zaburzenia różnicowania
przydatków skóry m.in. braki w uzębieniu, a w rodzinie z wro-
dzoną oligodoncja opisano mutację powodującą zamianę
Arg—>Pro w homeodomenie białka MSX1, uniemożliwiającą
tworzenie zawiązków przedtrzonowców i trzonowców.

Celem badań było poszukiwanie mutacji genów Msxl oraz
EDA u 12 osobników, u których rozpoznano wrodzony brak
zawiązków przedtrzonowców i nie występowały nieprawidło-
wości różnicowania innych przydatków skóry. Grupę kontrolną
stanowiło 25 osobników nie wykazujących braków w uzębieniu.

Fragmenty DNA genów Msxl oraz EDA amplifikowano za
pomocą reakcji łańcuchowej polimerazowej (PCR) przy uży-
ciu specyficznych starterów, a produkty amplifikacji analizo-
wano na żelu poliakryloamidowym wykorzystując metodę po-
limorfizmu konformacji pojedynczych nici DNA (SSCP) oraz
analizę sekwencyjną.

W grupie 12 chorych, u których rozpoznano wrodzony brak
zawiązków przedtrzonowców, nie stwierdzono mutacji genu
EDA oraz części kodującej genu Msxl. Jednak u 7 z badanych,
analiza sekwencyjna wykazała tranzycję C—>T w odległości 6pz
w kierunku 3' od sekwencji kodującej. W grupie kontrolnej nie
stwierdziliśmy żadnych mutacji w badanych fragmentach, co
wyklucza polimorfizm. Analiza struktury drugorzędowej trans-
kryptu, przy użyciu programu komputerowego DNASIS, do-
wiodła, że wykryta mutacja, w regionie kodującym 3'-UTR,
uniemożliwia wytworzenie struktury pętli, potencjalnego miejs-
ca wiązania białek chroniących transkrypt przed degradacją.

Wpływ tej mutacji na stabilność transkryptu genu Msxl,
w hodowli limfocytów pochodzących od pacjenta oraz od oso-
by zdrowej, badano techniką RT-PCR przy użyciu równych
ilości RNA izolowanych z komórek inkubowanych przez 0,5
do 8 godz. z dodatkiem a-amanityny. Odwrotna transkrypcja
i amplifikacja cDNA dla MSX1 wykazały zmniejszoną stabil-
ność tego transkryptu w limfocytach pacjenta w porównaniu
z osobnikiem zdrowym.

Postulujemy, że mutacja w 3'-UTR, wpływająca na zmniej-
szenie stabilności transkryptu genu Msxl, może powodować
wrodzoną oligodoncję.

Finansowano z grantu promotorskiego KBN 4P05A 059 15.
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Zróżnicowane typy dziedziczenia u chorych
z objawami anhydrotycznej dysplazji ektodermalnej

Krzysztof Kobielak, Agnieszka Kobielak, Wiesław Henryk Trzeciak

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej AM. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

IV-13

Najczęściej spotykaną formą kliniczną dysplazji ektoderma-
lej (MIM 305100) jest postać anhydrotyczna, zwana również
zespołem Christ-Siemens-Touraine (CST). Zespół ten dziedzi-
czy się recesywnie i jest uwarunkowany mutacjami genu EDA
(ectodermal dysplasia anhidrotic) zlokalizowanego na długim
ramieniu chromosomu X (Xql2-13.1), aczkolwiek istnieją ró-
wnież dowody na istnienie postaci autosomalnych: recesywnej
i dominującej. Zespół CST stanowi dobry model do badań
nieprawidłowego różnicowania się przydatków skóry, gdyż
objawy kliniczne, na których opiera się rozpoznanie obejmują
zmiany: uzębienia, owłosienia i gruczołów potowych.

Początkowo sądzono, że istnieje tylko jedna forma trans-
kryptu genu EDA, składająca się z dwóch eksonów. Jednak
dalsze badania, dowiodły, że transkrypt tego genu występuje
w kilku izoformach, zawierających większą liczbę eksonów.

Celem pracy było poszukiwanie mutacji, w najdłuższej do-
tąd opisanej, 9-eksonowej izoformie transkryptu genu EDA,
u chorych z anhydrotyczna dysplazją ektodermalną.

Sekwencje kolejnych eksonów genu EDA amplifikowano za
pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) wykorzystując
pary syntetycznych oligonukleotydów jako startery. W celu
wykrycia mutacji, produkty reakcji PCR analizowano elektro-
foretycznie w żelu poliakryloamidowym, wykorzystując meto-
dę polimorfizmu konformacji pojedynczej nici DNA (SSCP),
a w celu określenia miejsca mutacji przeprowadzono bezpo-
średnią analizą sekwencyjną zmutowanych fragmentów.

Wyniki badań wskazują na powiązanie objawów klinicz-
nych anhydrotycznej dysplazji ektodermalnej z mutacjami
w obrębie genu EDA u niektórych chorych i pozwalają na
precyzyjne rozpoznanie oraz określenie sposobu dziedzicze-
nia.

Finansowano z badań własnych Akademii Medycznej w Poznaniu.

Rola podjednostki a polimerazy RNA Escherichia coli w aktywacji promotora pM

bakteriofaga X przez białko CI

Barbara Latała', Anna Herman-Antosiewicz1, Mark S. Thomas2, Grzegorz Węgrzyn'
1 Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański,

2 Division of Molecular and Genetic Medicine, University of Sheffield Medical School,
Beech Hill Road, Sheffield S10 2RX, UK2

IV-14

Po zakażeniu komórki Escherichia coli bakteriofag a musi
wybrać jedną z dwóch alternatywnych dróg rozwoju - liżę lub
lizogenizację. Wybór drogi lizogenicznej prowadzi do integ-
racji DNA faga do chromosomu gospodarza. Do utrzymania
stadium profaga niezbędna jest aktywność białka CI, będącego
represorem głównych promotorów cyklu litycznego - pR i pL,
a jednocześnie aktywującego ekspresję swojego własnego ge-
nu poprzez stymulację transkrypcji z promotora pM.

Powszechnie uważa się, że miejscem kontaktu białka CI
z polimerazą RNA jest podjednostka c 7 0 [1], jednak nasze
wcześniejsze doświadczenia zasugerowały rolę podjednostki
a w tym oddziaływaniu [2].

Aby zweryfikować tę hipotezę, postanowiliśmy zbadać ak-
tywność promotora pM w szczepach zawierających punktowe

mutacje w genie rpoA, kodującym podjednostkę a polimerazy
RNA. W tym celu skonstruowaliśmy fuzję promotora pM z ge-
nem reporterowym lacZ, a także plazmid niosący temperaturo-
wrażliwy allel cI857, umożliwiający kontrolowanie aktywno-
ści białka CL

Uzyskane w tej pracy wyniki potwierdzają rolę podjednos-
tki a polimerazy RNA w stymulacji transkrypcji z promotora
pM poprzez bezpośrednie oddziaływanie z białkiem CI, a przy
jego braku z sekwencją DNA leżącą przed nim.

Literatura:
[1] M. Li, H. Moyle, M.M. Susskind (1994) Science 263:75-77.
[2] G. Węgrzyn, R. E. Glass, M. S. Thomas (1992) Gene

122:1-7.
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IV-15 Ekspresja Ca2+ATPazy w retikulocytach u szczurów
z przeszczepialnym wątrobiakiem Morrisa

Remigiusz Lecybył, Dagmar Kowal, Marta Ociepa, Paweł Jagodziński,
Felicja Wojciechowska, Wiesław H. Trzeciak

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Stężenie jonów wapnia w krwince czerwonej jest uwarun-
kowane aktywnością Ca2+ATPazy - enzymu zlokalizowanego
w błonie erytrocyta, na którego działanie wpływają kalmoduli-
na i spektryna. We wcześniejszych badaniach stwierdzono za-
burzenia transportu jonów wapnia oraz obniżenie aktywności
Ca2+ATPazy w erytrocytach szczurów z przeszczepialnym wą-
trobiakiem Morrisa 5123. Jednak podłoże molekularne tego
procesu jest nieznane.

W celu wyjaśnienia mechanizmu tych zaburzeń posta-
nowiono ocenić kumulację mRNA dla Ca 2 + ATPazy w reti-
kulocytach pochodzących szczurów z przeszczepialnym
nowotworem.

Badania przeprowadzono na samicach szczurów szczepu
Buffalo z przeszczepionym wątrobiakiem Morrisa 5123.
W znieczuleniu ogólnym pobrano krew z lewej komory serca.
Próbki normalizowano względem stężenia hemoglobiny, a na-
stępnie z retikulocytów wyizolowano całkowity RNA (metoda

Chomoczyńskiego i Sacchi). Otrzymany RNA poddano reakcji
odwrotnej transkrypcji, a z uzyskanego w ten sposób cDNA
w reakcji łańcuchowej polimerazy ( PCR ) amplifikowano fra-
gment cDNA dla Ca2+ATPazy. Amplikon poddano analizie
elektroforetycznej na 1,5% żelu agarozowym z dodatkiem bro-
mku etydyny, a obraz żelu komputerowej analizie densytomet-
rycznej. W celu potwierdzenia równej ilości RNA w próbkach
posłużono się standardem wewnętrznym w postaci zarnplifiko-
wamego fragmentu cDNA dla p-aktyny.

Analiza densytometryczna wykazała około 70% mniejszą
kumulację mRNA dla Ca2 + ATPazy w retikulocytach szczu-
rów z przeszczepialnym wątrobiakiem Morrisa 5123.

Wnioskuje się, że obniżenie aktywności Ca2+ATPazy, które
obserwuje się w erytrocytach szczurów z przeszczepionym
wątrobiakiem Morrisa 5123, może być wywołane zmniejszoną
ekspresją genu dla tego enzymu w retikulocytach i może prowa-
dzić do niedokrwistość obserwowaną w przebiegu tej choroby.

PL0002315

IV-16 Badanie poziomu białek rozpoznających uszkodzony DNA w tkankach szczurów
traktowanych chemicznymi kancerogenami 2-aminofluorenem i benzo(a)pirenem

Joanna Łanuszewska, Anna Cudak, Piotr Widłak

Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii, Gliwice

Wszystkie organizmy żywe dysponują białkami wybiórczo
rozpoznającymi i wiążącymi się z DNA o strukturze zmienio-
nej przez chemiczne i fizyczne czynniki genotoksyczne (tzw.
białka DDB - ang.: damaged DNA binding). Większość białek
DDB związanych jest funkcjonalnie z mechanizmami naprawy
DNA, i bierze udział w pierwszym etapie naprawy - detekcji
uszkodzenia. Do tej grupy białek DDB należą: UvrA, XPA
i XPE. Część białek o podwyższonym powinowactwie do
uszkodzonego DNA nie jest bezpośrednio związana z naprawą
DNA. Do tej grupy białek DDB należą białka zawierające
domenę HMG mające silne powinowactwo do uszkodzeń
DNA indukowanych przez cis-platynę. Celem niniejszej pracy
była detekcja białek DDB w tkankach szczurów i zbadanie czy
na ich poziom wpływa obecność uszkodzeń DNA indukowa-
nych przez chemiczne kancerogeny 2-aminofluoren i ben-
zo(a)piren.

Do detekcji białek DDB wykorzystywano technikę „gel
band-shift". W technice tej radioaktywne sondy DNA inkubuje
się z rozpuszczalnymi białkami jądrowymi, a następnie utwo-
rzone kompleksy rozdziela clektroforetycznie. Białka ekstra-
howano z jąder komórkowych izolowanych z różnych tkanek

(wątroby, nerek, mózgu i jąder) zwierząt kontrolnych i zwierząt,
którym dootrzewnowo podawano oba kancerogeny (tkanki po-
bierano po upływie różnego czasu po iniekcji). Jako radioak-
tywną sondę DNA wykorzystywano oligonukleotydy (36 pz)
inkubowane z aktywnymi formami kancerogenów (N-acetok-
sy-acetyloaminofluoren i diolepoksyd benzo(a)pirenu) lub na-
promieniowane światłem UV (254 nm).

W tkankach szczurów wykryto dwa białka specyficznie
wiążące się z DNA uszkodzonym przez N-acetoksy-acetyloa-
minofluoren (białka AAAF-DDB). Jedno z tych białek wiązało
się również (chociaż z mniejszą wydajnością) z DNA uszko-
dzonym przez UV i diolepoksyd benzo(a)pirenu. W tkankach
szczurów wykryto również białko specyficznie wiążące się
z DNA uszkodzonym przez UV (białko UV-DDB). Białko to
jest prawdopodobnie homologiem ludzkiego białka XPE. Po-
ziom obu wykrytych białek AAAF-DDB nie ulegał zmianie
u zwierząt traktowanych kancerogenami. Natomiast zarówno
u zwierząt traktowanych 2-aminofluorenem jak i benzo(a)pire-
nem wzrastał poziom białka UV-DDB. Najsilniejszy efekt
(-2-krotny wzrost) obserwowano 24-48 godzin po iniekcji
kancerogenów.



XXXV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOCHEMICZNEGO 89

Rola jonów metali dwuwartosciowych w funkcjonowaniu rybozymow
wirusa zapalenia wątroby typu D

Michał Łęgiewicz, Jan Wrzesiński, Barbara Smólska i Jerzy Ciesiołka

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

IV-17

Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV) posiada genom bę-
dący jednoniciową, kolistą cząsteczką RNA i jest wirusem
satelitarnym wirusa typu B. HDV jest jedynym, znanym
w świecie zwierzęcym wirusem, którego genomowy RNA jak
i powstająca podczas replikacji nić RNA typu antygenomowe-
go zawierają sekwencje nukleotydowe wykazujące właściwo-
ści rybozymow. Rybozymy HDV są aktywne jedynie w obec-
ności jonów niektórych metali dwuwartosciowych. Aktywność
katalityczną rybozymow HDV w obecności różnych jonów
badano dotychczas bardziej systematycznie jedynie w przypa-
dku rybozymu HDV typu genomowego. Badania te wykazały
pewne swoiste cechy rybozymu - wyjątkowo wysoką aktyw-
ność przy niskich stężeniach Mg2 + (0,1 mM) a także, co jest
niespotykane wśród innych znanych rybozymow, równie wy-
soką aktywność w obecności jonów Ca2+.

Badania, których wyniki przedstawiamy w komunikacie,
prowadziliśmy stosując dwa modelowe rybozymy HDV typu
antygenomowego, w których reakcja przebiega w układzie cis
i w układzie trans. Wykazaliśmy wysoką aktywność katality-
czną obydwu rybozymow w obecności jonów Mg2+, Ca2+oraz
Mn2+ i wyznaczyliśmy odpowiednie stałe szybkości reakcji
kobs. Reakcje katalizy w przypadku rybozymu w układzie
trans, w którym zmodyfikowane zostały niektóre elementy jego
struktury drugorzędowej, zachodziły prawie ilościowo - w ok.

95%, w układzie cis, w którym rybozym jest fragmentem natu-
ralnej sekwencji wirusa, końcowy stopień przereagowania nie
przekraczał 60%. Rybozymy wykazywały niską, lecz mierzalną
aktywność również w obecności jonów Co 2 + i Sr2*, podczas gdy
były nieaktywne w obecności jonów Ba2+, Cd2+, Zn2+, Ni2 +, Pb2 +

i Eu2+. W przypadku rybozymu w układzie trans, wzrost stęże-
nia jonów Mg2+, Mn2 + lub Ca2+ w zakresie od 0,2 do 2 mM
zwiększał efektywność reakcji, lecz dalszy jego wzrost od 2 do
25 mM nie powodował wzrostu aktywności rybozymu. Obec-
ność 0,5 mM stężenia jonów metali Sr2+, Ba2+, Zn2+, Cd2+, Ni2 +

lub 100 mM NaCl istotnie obniżała efektywność reakcji zacho-
dzącej w obecności jonów Mg2+. Efekt inhibicji silny przy nis-
kich stężeniach jonów Mg2+, był znacznie słabszy powyżej
5 mM Mg2+. Nie stwierdziliśmy wzrostu aktywności rybozymu
w obecności spermidyny, a nawet przy jej wyższych stężeniach
(powyżej 1 mM) zaobserwowaliśmy efekt inhibicji reakcji,
w przeciwieństwie do wpływu spermidyny na aktywność katali-
tyczną innych znanych rybozymow. Uzyskane wyniki posłużą
do przedyskutowania roli jonów metali dwuwartosciowych
w funkcjonowaniu rybozymow HDV oraz sformułowania wnio-
sków mogących mieć istotne znaczenie dla możliwości prak-
tycznego ich wykorzystania.

Praca finansowana w ramach grantu KBN 6 P04A 001 12.

Estrogeny środowiskowe indukują ekspresję genów dla cytochromow
CYPlAl i CYP1A2 uczestniczących we wzmacnianiu działania estrogenów naturalnych

w komórkach linii ustalonej raka sutka MCF-7

Marta Ociepa

Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu

IV-18

Estrogeny środowiskowe (ksenoestrogeny) stanowią hetero-
genną grupę węglowodorów aromatycznych, policyklicznych,
które w organizmie wywierają efekty podobne do działania
estrogenów. Wraz z zanieczyszczeniami przemysłowymi i rol-
niczymi dostają się one do żywności, a dzięki półokresom
trwania powyżej dziesięciu lat, kumulują się w tkance tłusz-
czowej, skąd są stopniowo uwalniane do krwi, a z nią dostają
się do tkanek. Ich długotrwały wpływ na tkanki estrogenozale-
żne stanowi czynnik ryzyka rozwoju nowotworów, m.in. raka
sutka.

Mechanizm działania ksenoestrogenów nie został wyjaśnio-
ny. Ze względu na małe powinowactwo do receptora estroge-
nowego (ER), sugeruje się, że raczej modulują one ekspresję
genów dla cytochromow CYPlAl i CYP1A2, które są skład-
nikami kompleksów enzymatycznych monooksygenaz, katali-
zujących powstawanie z estronu znacznie silniej działającego
16cc-hydroksyestronu. Indukcja ekspresji cytochromow miała-
by się odbywać za pośrednictwem receptora dla węglowodo-
rów aromatycznych (AhR), dla którego agonistami są ksenoes-
trogeny i który uaktywnia ekspresję dzięki rozpoznawaniu ele-
mentu odpowiedzi na ksenobiotyki (XRE), znajdującego się
w pierwszym intronie genów dla tych cytochromow. Jednak

dowodów eksperymentalnych na potwierdzenie tego mechani-
zmu dotąd nie przedstawiono.

Aby wyjaśnić mechanizm działania ksenoestrogenów, z ko-
mórek estrogenozależnego nowotworu sutka linii MCF-7, sty-
mulowanych ksenoestrogenami w stężeniach wywołujących
maksymalny efekt proliferacyjny, wyizolowano mRNA, po
czym za pomocą techniki RT-PCR przepisano na cDNA. Frag-
menty cDNA dla obu cytochromow amplifikowano przy uży-
ciu specyficznych starterów. Analiza elektroforetyczna produ-
któw amplifikacji pozwoliła na oszacowanie zawartości trans-
kryptów genów dla cytochromow CYPlAl i CYP1A2. Ocena
zawartości mRNA dla AhR, przy użyciu tej samej techniki,
umożliwiła potwierdzenie udziału tego receptora w ekspresji
genów badanych cytochromow.

Otrzymane wyniki pozwalają przypuszczać, że indukcja
ekspresji genów CYPlAl i CYP1A2, prowadząca do zwięk-
szenia stężenia silnie działających estrogenów, może stanowić
czynnik ryzyka powstawania nowotworów w tkankach estro-
genozależnych.

Praca finansowana z funduszu Studenckich Badań Naukowych AM
w Poznaniu.
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IV-19 Charakterystyka chloroplastowych genów tRNALeu (UAA)
występujących u przedstawicieli wątrobowców z rodzaju Pellia

Andrzej Pacak, Zofia Szweykowska-Kulińska

Zakład Ekspresji Genów, Uniwersytet im, A. Mickiewicza, Poznań

Wątrobowce z rodzaju Pellia są bardzo ciekawym materia-
łem badawczym ze względu na istniejące w tym rodzaju nieja-
sności powiązań taksonomicznych. W Polsce występuje kilka
gatunków wątrobowców z rodzaju Pellia: diploidalne gatunki
Pellia neesiana, Pellia epiphylla-S, Pellia epiphylla-N, Pellia
endiviifolia-A, Pellia endiviifolia-B oraz tetraploidalny gatu-
nek Pellia borealis.

Dotychczasowe badania przy wykorzystaniu markerów mo-
lekularnych bazujących na jądrowym DNA dowodzą, że P.
borealis jest alloploidem. Gatunek ten powstał w wyniku hyb-
rydyzacji dwóch gatunków kryptycznych: P. epiphylli-S i P.
epiphylli-N. Z badań nad tempem substytucji nukleotydowych
w różnych przedziałach komórki roślinnej wynika, że tempo
tych substytucji w chloroplastowym DNA jest w przybliżeniu
o połowę niższe od tempa substytucji nukleotydowych zacho-
dzących w jądrowym DNA. Zatem w obrębie blisko spokrew-
nionych organizmów liczba różnic powinna być minimalna
lub też nie powinno ich być wcale. Im bardziej zaś organizmy
są od siebie odległe ewolucyjnie, tym różnic na poziomie
chloroplastowego DNA powinno być więcej. W celu oceny
tempa substytucji nukleotydowych u wątrobowców zdecydo-
waliśmy się na analizę chloroplastowego genu tRNA leucyno-
wego (UAA). Opierając się na sekwencji chloroplastowego

genu tRNA leucynowego z Marchantia polymorpha, zaprojek-
towaliśmy startery służące do amplifikacji (przy użyciu tech-
niki PCR) genu tRNALcu poszczególnych przedstawicieli wąt-
robowców z rodzaju Pellia.

Otrzymane produkty PCR zostały rozdzielone elektroforety-
cznie. Uzyskano pojedyncze fragmenty o wielkości około 400
pz. Produkty PCR mają tę samą wielkość dla następujących
gatunków: P. epiphylla-S, P. borealis, P. epiphylla-N. Produk-
ty PCR dla gatunków P. endiviifolia-A i P. endiviifolia-B róż-
nią się wielkością od siebie pozwalając tym samym na iden-
tyfikację tych gatunków. Dane te wydają się też świadczyć
o relatywnie niskim stopniu pokrewieństwa między tymi ga-
tunkami, a także o ich oddaleniu filogenetycznym od innych
wątrobowców z rodzaju Pellia.

Geny uzyskane metodą PCR zostały następnie wklono-
wane do wektora pGEM-T Easy i namnożone w bakteriach
E. coli. Wyizolowane plazmidy z poszczególnymi insertami
genu tRNA leucynowego zostały następnie zsekwencjono-
wane. W komunikacie przedstawimy sekwencje nukleoty-
dowe chloroplastowych genów tRNALcu wszystkich gatun-
ków wątrobowców z rodzaju Pellia występujących w Polsce
oraz wnioski taksonomiczne wynikające z różnic tych sek-
wencji.

IV-20 Izolacja syntazy pseudourydynowej 55 z łubinu żółtego

Joanna Pieńkowska1, Michał Sikorski2, Danuta Dera-Komin', Zofia Szweykowska-Kulińska1

' Zakład Ekspresji Genów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,
2 Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Poznań

Nukleotydy roślinnego cytoplazmatycznego tRNA tyrozy-
nowego ulegają w trakcie dojrzewania intensywnym modyfi-
kacjom. Najliczniej występującym modyfikowanym nukleoty-
dem w tej cząsteczce jest pseudourydyna (pozycje: 35, 39
i 55). Wprowadzana jest ona do pre-tRNATyr przez enzymy
zwane syntazami pseudourydynowymi. Przygotowano aktyw-
ny pod kątem obecności PS55 (syntazy pseudourydynowej 55)
ekstrakt z mączki z łubinu żółtego (Lupinus luteus odmiana
Ventus). Aktywność ekstraktu oznaczono stosując metodę
„uwalniania trytu". W pierwszym etapie oczyszczania wysolo-
no białka z surowego ekstraktu stosując 80% stopień wysyce-
nia siarczanem amonu. Dializowany ekstrakt nałożono na ko-
lumnę upakowaną słabym wymieniaczem anionowym: DEAE
- Sepharose CL-6B. Przy pomocy gradientu solnego stopnio-
wo wymywano białka związane do złoża. Frakcje zebrane po
kolumnie przetestowano pod kątem aktywności PS55. Aktywne

frakcje połączono, dializowano, a następnie nałożono na kolum-
nę Mono S HR 5/5 (wymieniacz kationowy). Ponownie uzys-
kane na tym etapie oczyszczania frakcje aktywne zebrano, diali-
zowano i maksymalnie zagęszczono. Następnym krokiem było
sączenie molekularne dializatu na kolumnie Superdex 200 Hi-
Load 16/60. Zebrane frakcje przetestowano pod kątem aktyw-
ności enzymatycznej. Aktywne frakcje połączono, dializowano
i nałożono na kolumnę Mono Q HR 5/5 (wymieniacz aniono-
wy). Aktywne frakcje dokładnie przeanalizowano na żelach bia-
łkowych w celu zidentyfikowania białka odpowiadającego syn-
tazie pseudourydynowej 55. Oszacowano, że zidentyfikowane
jako PS55 białko ma masę cząsteczkową w przedziale 55-65
kD. W kolejnym etapie, frakcje aktywne poddano rozdziałowi
chromatograficznemu na kolumnie Phenyl Sepharose HiLoad
26/10 HP. W komunikacie przedstawiamy dane dotyczące sek-
wencjonowania białka zidentyfikowanego jako PS55.
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Sekwencja cDNA i budowa genu podjednostki PSST
mitochondrialnej dehydrogenazy NADH kompleksu I łubinu żółtego

Dorota Piękna', Michał Sikorski2, Halina Augustyniak'

' Zakład Biołogii Molekularnej Roślin, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii,
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań,

2 Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Poznań

IV-21

Kompleks I - oksydoreduktaza NADH:ubichinon mitochondriów
roślin składa się co najmniej z 32 różnych polipeptydów i wykazuje
wielkość około 900 kDa. Geny podjednostek kompleksu I są kodo-
wane zarówno przez genom mitochondrialny jak i jądrowy. Wśród
poznanych genów podjednostek kodowanych przez genom jądrowy
roślin są podjednostki o wielkości 76, 55, 28.5 i 22 kDa. W przypadku
tej ostatniej, zwanej PSST, znana jest sekwencja cDNA Arabidopsis
thaliana, Solarium tuberosum, Brassica oleracea i fragment sekwencji
genu u A. thaliana. W obrębie genu u A. thaliana określono też miejs-
ce występowania intronu; jego wielkość wynosi około 1.1 kpz. Celem
niniejszej pracy było poznanie sekwencji cDNA podjednostki PSST
łubinu oraz wstępne poznanie budowy jej genu.

Do badań zastosowano bibliotekę cDNA z korzeni łubinu żółtego
przygotowaną w wektorze Uni - Zap™XR oraz bibliotekę genomową
z siewek łubinu skonstruowaną w wektorze fagowym EMBL3. Do
przeszukiwania biblioteki cDNA zastosowano 350 nukleotydową son-
dę - produkt PCR. Matrycą w reakcji PCR była pula cDNA łubinu
żółtego, startery natomiast zaprojektowano na podstawie trzech zna-
nych sekwencji cDNA PSST. Wyizolowano kilka klonów, z których
dwa posiadające identyczny insert o wielkości 2,3 kpz poddano sek-
wencjonowaniu. Do przeszukiwania biblioteki genomowej zastosowa-
no sondę o wielkości 771nt-fragment AvaII/XhoI poznany w wyniku
sekwencjonowania insertu klonu cDNA. W wybranych klonach, które
służyły jako matryce, obecność intronu identyfikowano metodą PCR.
Produkt amplifikacji poddano sekwencjonowaniu z zastosowaniem
Taq polimerazy i starterów opracowanych na podstawie poznanej sek-
wencji cDNA łubinu. Ilość kopii genu oznaczono metodą Southern.

Stwierdzono, że sekwencja cDNA Lupinus luteus ma długość 642
nukleotydów. Sekwencja cDNA łubinu jest w 77,8% identyczna z sek-
wencją A. thaliana, 74,3% z S. tuberosum i 79,3% z B. oleracea.
Sekwencja białkowa wydedukowana na podstawie sekwencji cDNA
wykazuje wysoką homologię z pozostałymi poznanymi podjednost-
kami PSST. N-końcowa sekwencja sygnalna jest średnio 20% homo-
logiczna z odpowiednimi poznanymi sekwencjami. Ten rejon sekwen-
cji jest najbardziej zróżnicowany u wszystkich czterech znanych sek-
wencji PSST W obrębie sekwencji białkowej dedukowanej z sekwen-
cji kodującej PSST występuje również charakterystyczny, konserwaty-
wny motyw LxxCxnGxCxxxGxmGCPP (n=61, m=24) związany z obe-
cnością centrum Fe-S.

Analiza produktów PCR, amplifikowanych na matrycy klonów ge-
nomowych łubinu wskazuje na występowanie co najmniej jednego
intronu o wielkości około 2kpz. Wstępne sekwencjonowanie tych pro-
duktów potwierdziło występowanie intronu w tym samym miejscu,
w którym znajduje się u A. thaliana. Sekwencja intronowa u łubinu
wydaje się być dłuższa. Przy zastosowaniu metody Southern stwier-
dzono, że w łubinie występuje tylko jedna kopia genu PSST. Prace
sekwencyjne zmierzające do poznania pełnej sekwencji genu podjed-
nostki PSST łubinu są w toku.

Sekwencja cDNA PSST łubinu żółtego jest czwartą poznaną sek-
wencją tego typu u roślin. Wykazanie obecności intronu w sekwencji
genu PSST łubinu jest drugim doniesieniem dotyczącym tego zagad-
nienia. Sekwencja cDNA PSST łubinu jest w 56% homologiczna z ge-
nem podjednostki ndhK łubinu wchodzącej prawdopodobnie w skład
chloroplastowej dehydrogenazy NADH.

Wpływ odpowiedzi ścisłej na replikację plazmidu orij w Escherichia coli

Katarzyna Potrykus i Grzegorz Węgrzyn

Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
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Odpowiedzią ścisłą, zwaną też kontrolą ścisłą, nazywa się
odpowiedź bakteryjną na głodzenie aminokwasowe. Pierw-
szym jej objawem jest synteza guanozyno 5'-trifosforanu-3'-
difosforanu (pppGpp), który jest szybko przekształcany w gua-
nozyno 5'difosforan-3'-difosforan (ppGpp). Synteza tego nuk-
leotydu może być katalizowana przez produkt genu relA lub
spoT. ppGpp oddziatywuje z polimerazą RNA i wpływa na
zahamowanie syntezy stabilnych cząsteczek RNA (tRNA
i rRNA). W mutantach relA, podczas głodzenia aminokwaso-
wego synteza stabilnych RNA nie jest zahamowana. Taki fe-
notyp nazywa się odpowiedzią rozluźnioną. Produkt genu
spoT nie jest aktywny w tych warunkach.

Celem tej pracy było zbadanie replikacji plazmidu oriJ pod-
czas głodzenia aminokwasowego. Plazmid orij zawiera origin
replikacji pochodzący od lambdoidalnego profaga Rac. Okaza-
ło się, iż jego replikacja jest podobna do replikacji plazmidów
X, lecz nie do końca jest ona taka sama. Podczas odpowiedzi
rozluźnionej ilość kopii plazmidu orij wzrastała, tak jak
w przypadku X. Amplifikację również zaobserwowano, choć

w mniejszym stopniu, podczas odpowiedzi ścisłej. Aby zbadać
kinetykę replikacji plazmidu oriJ, przeprowadzono doświad-
czenia z pulsowym piętnowaniem plazmidowego DNA
[3H]tymidyną.

Wcześniejsze doświadczenia typu przesunięcia gęstościo-
wego i badania nad replikacyjnym białkiem faga X, białkiem
A,O, wykazały, iż w przypadku plazmidów pochodzących od
tego faga, kompleks replikacyjny jest dziedziczony przez
jedną z potomnych cząsteczek plazmidu (praca przeglądowa:
G. Węgrzyn (1998). Replication of plasmids during bacterial
response to amino acid starvation. Plasmid 41,1-16). Podobne
badania przeprowadzono w tej pracy dla plazmidu oriJ. Wyda-
je się, iż homolog białka XO, pochodzący od faga rac, jest
stabilny podczas głodzenia aminokwasowego, w przeciwieńst-
wie do plazmidów X, gdzie tylko frakcja tego białka jest stabil-
na. W związku z tym jest wysoce prawdopodobne, że kom-
pleks replikacyjny plazmidu oriJ jest składany de novo na
początku każdej rundy replikacji, aczkolwiek nie można wy-
kluczyć dziedziczenia tego kompleksu.
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IV-23 Sequence-specific human RNase T84
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RNA is commonly sequenced by enzymatic procedures but
only a few specific ribonucleases have been described which
are useful for sequencing. These include Tl RNase, U2 RNa-
se, pancreatic RNase, Phyl RNase and CL3 RNase. Although
these enzymes are fairly base-specific, often they will cleave
at other nucleotides. Thus Tl (which is specific for guanine
residues) will sometimes cleave at adeninę residues and U2
(which is specific for adeninę residues) will frequennntly clea-
ve at guanine residues. Pancreatic RNase (whitch is specific
for pyrimidines) is often sequence specific and does not produ-
ce limit-digests of pyrirnidine streches. Phy 1 and CL3 RNases
have base specificities in order U>G~A>C and C»A>U, re-
spectively. Clearly there is a need for more of the base specific
RNases in order to facilitate direct sequencing of RNA.

Highly sequence-specific RNase T84 will be a useful ad-
dition to the other specific RNases for RNA sequence analysis.
The enzymatic protein was purified from human colon car-
cinoma T84 cells and was free of other RNase activities as was
shown by SDS/polyacrylamid-gel electrophoresis, activity sta-
ining and mapping of RNase T84 cleavage positions (Przewlo-
cki et al., 1998). RNase T84 selectively cleaved the phosp-
hodiester bonds at AU or GU steps at the 3' side of A or G and
the 5' side of U yielding 3'A(0H) or G(OH) and 5' pU ter-
minated products. 5'AU3' or 5'GU3' is the minimal sequence

required for RNase T84 activity. The change of ApU into ApC
resulted in complete inaccessibility of this position to the RNa-
se, while the change of ApU to GpU resulted in over 10 times
lover cleavage rate. This 19 kDa endonuclease hydrolyses both
single- and double-stranded regions of tRNA, but denaturation
of tRNA facilitates the enzymatic reaction. RNase T84 does
not require for its activity the presence of divalent cations and
remain stable up to 60°C. Synthetic homoribopolymers (poly
A, poly U, poly C and poly G) were very poorly hydrolysed by
T84 enzyme. In contrast, poly (I) and heteroribopolymers poly
(A,U) and poly (A,G,U) were good substrates for the new
RNase. The highest activity of RNase T84 was observed at pH
range 4.5-5.8 depending on the substrate used.

The finding of a new RNase in human tumor cells is of
conciderable interest in relation to the large body of research
exploring the effect of cancer on RNase content. The question
therefore arises of whether the new tumor-derived RNase T84
could serve as a useful marker for the detection, diagnosis or
monitoring of carcinoma of colon, or cancer in general. Inves-
tigations in normal and cancerous human tissues will be neces-
sary to answer this question.
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IV-24 Geny podjednostek NAD3, NAD9 i NAD6 mitochondrialnej dehydrogenazy NADH
kompleksu I roślin i redagowanie ich transkryptów
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W roślinnych mitochondriach w skład oksydoreduktazy NADH:
ubichinon - kompleks I wchodzą co najmniej 32 podjednostki; dzie-
więć spośród nich jest kodowanych przez genom mitochondrialny.
Poprzednio wykazaliśmy, że budowa genów podjednostek 3 i 9 nie-
których roślin cechuje się dużą zachowawczością, natomiast ekspresja
genów tych podjednostek charakteryzuje się jednak pewnym zróżnico-
waniem w zależności od stadium rozwojowego. Celem niniejszej pra-
cy było porównanie budowy genów podjednostek 3, 9 i 6 łubinów
i innych roślin oraz obrazu redagowania ich transkryptów ze szczegól-
nym uwzględnieniem roślin dwuliściennych.

Do badań zastosowano mitochondrialny DNA i RNA łubinu. Mito-
chondrialny DNA z 6-dniowych siewek łubinu żółtego, białego i wąs-
kolistnego izolowano z mitochondriów otrzymanych za pomocą wiro-
wania różnicowego. Mitochondria obtrawiano DNAzą I i następnie
oczyszczano w gradiencie sacharozowym. Amplifikację rejonów DNA
zawierających geny nad3, nad9 lub nadó prowadzono stosując startery
specyficzne do rejonów sąsiadujących z obydwoma końcami genów.
Mitochondrialny RNA izolowano zmodyfikowaną metodą wg Chom-
czyńskiego i Sacchi. Syntezę cDNA przeprowadzano z zastosowaniem
starterów specyficznych dla końców 3' odpowiednich genów, odwrot-
nej transkryptazy AMV (firmy Promega) oraz mitochondrialnego
RNA obtrawionego DNAzą I. Fragmenty DNA lub cDNA klonowano
stosując zestaw pGEM T-Easy Vector System I firmy Promega. Sek-
wencjonowanie poszczególnych klonów przeprowadzano z użyciem
Taq polimerazy i starterów dla końców 5' oraz 3' insertów lub ich
wewnętrznych rejonów.

Stwierdzono występowanie 12 (łubin żółty) lub 11 (łubin biały)
miejsc redagowania w transkryptach genu nad3, prowadzących do

zmian 10 aminokwasów w centralnym i C-końcowym rejonie sekwencji
białka podjednostki. Redagowaniu w tym transkrypcje ulegają głównie
kodony prolinowe i serynowe, które przekształcają się w kodony feny-
loalaninowe, leucynowe lub serynowe. Transkrypty genu nad9 etiolo-
wanych siewek łubinu wąskolistnego posiadają 4 miejsca redagowania,
a siewek zazielenionych łubinu wąskolistnego i etiolowanych łubinu
żółtego - 8 miejsc. Redagowanie niektórych kodonów odróżnia łubin
od innych roślin dwuliściennych. Natomiast u roślin jednoliściennych
transkrypt genu nad9 posiada odmienne miejsca redagowania i więcej
z tych miejsc znajduje się bliżej 3' końca mRNA niż u dwuliściennych.
W transkrypcje genu nadć łubinu żółtego zidentyfikowano 11 miejsc
redagowania zmieniających 10 aminokwasów, rozmieszczonych głów-
nie bliżej N końca podjednostki. W porównaniu z transkryptami nad3
i nad9 zamianie ulegają w tym przypadku aminokwasy o bardziej zróż-
nicowanym charakterze. W łubinie, w pojedynczym kodonie występuje
również rzadka konwersja argininy w cysteinę.

Uzyskane wyniki dotyczą po raz pierwszy przedstawiciela rodziny
motylkowatych (Fabaceae). Potwierdzają one fakt, że obraz redagowa-
nia badanych transkryptów w obrębie roślin dwuliściennych jest zbli-
żony, ale nieidentyczny i odmienny w porównaniu z innymi roślinami.
W łubinie stwierdzono występowanie zamiany tylko C-U i nie wy-
kryto „cichych" miejsc redagowania. Porównanie obrazu redagowania
transkryptów genów podjednostek NAD3, NAD9 i NAD6 różnych
gatunków roślin wskazuje, że zjawisko to zachodzi bardziej intensyw-
nie u roślin jednoliściennych i nagozalążkowych. U roślin dwuliścien-
nych w związku z występowaniem konserwatywnych kodonów już na
poziomie genów, ewolucyjny sens redagowania uległ pewnemu ogra-



XXXV ZJAZD 1 ^SKIEGO TOWARZYSTWA BIOCHEMICZNEGO 93

Rola białek DnaA i SeqA w regulacji replikacji plazmidów X
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Białko DnaA odgrywa kluczowa rolę w inicjacji replikacji chromo-
somu bakterii Escherichia coli, działając jako główny czynnik kontroli
pozytywnej. Wcześniejsze badania prowadzone w naszym laborato-
rium jednoznacznie wskazują, że wpływa ono także na replikację bak-
teriofaga X i plazmidów X, istotne jest również w procesie regulacji
transkrypcji faga X . Przykładem tego może być transkrypcja zacho-
dząca z promotora pR bakteriofaga X pozytywnie regulowana przez
białko DnaA. Aktywacja transkrypcyjna zachodząca z tego promotora
jest niezbędna do inicjacji replikacji plazmidów X.

Chromosom bakteryjny ulega replikacji tylko raz podczas cyklu
komórkowego dzięki temu, że nowo zreplikowane origin jest czasowo
chronione przed inicjacją, a zatem kolejną rundą replikacji. Wiadomo,
że częściowo za ten proces odpowiedzialne jest białko SeqA, negaty-
wnie regulujące inicjację replikacji w miejscu oriC chromosomu
E.coli.

Zaobserwowaliśmy, że plazmidy X dzikiego typu nie mogą repliko-
wać się w niektórych mutantach dnaA(ts): dnaA46, dnaA204, dnaA508
nawet w temperaturze permisywnej dla wzrostu bakterii (30-37"C),
defekt ten natomiast jest suprymowany przez mutacje inaktywujące
gen seqA. Zgodnie z tym plazmidy X dzikiego typu replikują się
w podwójnych mutantach dnaA46 seqA::TnlO, dnaA204 seqA::TnI0,
dnaA508 seqA::TnlO w 30 i 37°C zarówno w bogatej, jak i minimalnej
pożywce. Replikacja plazmidów X w tych mutantach jest natomiast
w istotny sposób upośledzona w 40°C i całkowicie zahamowana w te-
mperaturze 43°C.

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia doszliśmy do wniosku,
że białko SeqA może wpływać na transkrypcję zachodzącą z promoto-
ra pR bezpośrednio albo poprzez oddziaływanie z białkiem DnaA.

Przeprowadziliśmy transkrypcję in vitro z promotora pR z użyciem
oczyszczonych białek: DnaA i SeqA. Samo białko SeqA w pewnym
optymalnym stężeniu jest w stanie aktywować transkrypcję zachodzą-
ca z promotora pR blisko dwukrotnie. Dla porównania białko DnaA
czterokrotnie podwyższa ilość transkryptów z tego promotora. Zbyt
duże stężenie SeqA może wpływać negatywnie na proces transkrypcji,
podobnie jak w przypadku białka DnaA. Transkrypcja przeprowadzo-
na z użyciem stałej ilości białka DnaA, ale takiej, która hamuje trans-
krypcję z promotora pR i zmiennej SeqA jednoznacznie wskazuje, że
białko SeqA jest w stanie przywrócić normalny poziom transkrypcji
z promotora pR. Dotyczy to również sytuacji odwrotnej, kiedy mamy
zbyt duże stężenie białka SeqA i transkrypcja jest hamowana, to od-
powiednie stężenie białka DnaA niejako odwraca ten proces. Dalsze
badania wykazały, że oba białka działając razem nie wzmacniają pro-
cesu transkrypcji ponad poziom, jaki wynika z obecności optymalnego
stężenia DnaA- czyli czterokrotny.

Doświadczenia te potwierdzają współdziałanie białek DnaA i SeqA
w procesie transkrypcji i replikacji plazmidów X. Dalsze badania będą
miały na celu dokładniejsze poznanie mechanizmu oddziaływań obu
białek, co bardzo ułatwiłoby zrozumienie procesów zachodzących
w komórce E. coli podczas regulacji dokładnego czasu replikacji chro-
mosomu bakteryjnego.

IV-26Korelacja pomiędzy siłą oddziaływania analogów 5'-końca mRNA
z faktorem eIF4E, a zdolnością hamowania translacji przez te analogi
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mRNA w komórkach eukariotycznych na swoim 5'-końcu charak-
teryzuje się obecnością struktury m7G(5')ppp(5')N, czyli tzw. „capu".
Wiązanie się capu z faktorem białkowym eIF4E stanowi kluczowy
etap inicjacji translacji. Syntetyzowane przez nas analogi capu od
szeregu lat znajdują zastosowanie w biochemicznych i biofizycznych
badaniach nad naturą tych oddziaływań.
Zbadano skuteczność hamowania translacji w lizatach retykulocytów
z krwi królików doświadczalnych przez zsyntetyzowane przez nas
różne mono-, di- i trifosforanowe, zarówno mono- jak i dinukleozydo-
we analogi capu. Pomiary pozwoliły na pośrednie wyznaczenie sta-
łych oddziaływań pomiędzy badanymi analogami a faktorem eIF4E,
i tym samym na wyciągnięcie wniosków co do natury chemicznej tych
oddziaływań:
- dużą rolę odgrywa obecność reszty polifosforanowej, i tak m'GDP

i m'GTP są znacznie efektywniejsze od analogicznego monofos-
foranu;

- m7GTP wiąże się z eIF4E znacznie silniej niż analogi dinukleozy-
dowe;

- wprowadzenie grupy metylowej w pozycję N2 reszty 7-metylogua-
niny wzmaga siłę oddziaływania, podczas gdy dalsze metylowanie,
tzn. obecność w strukturze capu N2,N2,7-trimetyIoguaniny powodu-
je dramatyczny spadek siły wiązania;

- podstawienie grupy benzylowej w miejsce grupy metylowej w po-
zycji N7 objawia się niewielkim zwiększeniem powinowactwa do
eIF4E; stwierdzono też pewien pozytywny wpływ podstawników
takich jak F, Cl, CH3 i NO2 w pozycji para grupy benzylowej;

- rozerwanie pierścienia cukrowego do układu seco lub acyclo powo-
duje gwałtowny spadek aktywności;

- analogi, w których resztę m7G zastąpiono przez nienukleotydową
resztę 3-metylobenzimidazolu wiążą się również z faktorem eIF4E,
ale słabiej niż układ natywny;

- drugi nukleozyd w analogach dinukleozydowych o strukturze
m7GpppN również ma wpływ na siłę wiązania z eIF4E; w szeregu:
G, C, U i A siła ta maleje;

- modyfikacja w części cukrowej drugiego nukleozydu, jak np. 2'-O-
metylowanie lub obecność 2'-deoksyguanozyny nie powoduje pra-
wie żadnych zmian w sile wiązania.
Opracowana przez nas równolegle nowa metoda analizy danych

uzyskiwanych z pomiarów wygaszania fluorescencji białka eIF4E
(z komórek myszy) w obecności analogów capu pozwala na dokładne
wyznaczanie równowagowych stałych asocjacji. Zaobserwowano dużą
zgodność stałych asocjacji wyznaczonych fluorescencyjnie z rezultata-
mi referowanych powyżej badań translacji in vitro. Ponadto pomiary
fluorescencyjne wykazują, że stała asocjacji dla m'GTP jest o dwa
rzędy wielkości większa niż to wynika z dotychczasowych doniesień
literaturowych. Świadczy to o silnym powinowactwie struktury
m'GTP do eIF4E. Badania fluorescencyjne rzucają więc nowe światło
na niezwykle ważną regulatorową rolę faktora białkowego eIF4E pod-
czas inicjacji procesu translacji.

Badania finansowane przez KBN w ramach projektu Nr 6 PO4A 034
09 i U.S.-Polish Joint Fund II No. MEN/NSF-98-337.
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IV-27 Wstępna charakterystyka genomu bakulowirusa SsMNPV
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Bakulowirusy, występujące naturalnie u bezkręgowców,
głównie u owadów, charakteryzują się wysoką specyficznością
infekcji niektórych tylko gatunków, a także bezpieczeństwem
stosowania w świecie roślin i zwierząt wyższych. Materiałem
genetycznym tych wirusów jest koliste, dwuniciowe DNA
wielkości 80-160 tysięcy par zasad o dużej zmienności. Mimo
szerokiej wiedzy na temat efektów infekcji bakulowiruso-
wych, dokładna charakterystyka DNA genomowego tych wi-
rusów poza dwoma przypadkami, podobnie jak podstawy ich
selektywnej infekcyjności nie są znane.

Przedstawiamy charakterystykę genomu bakulowirusa infe-
kującego gąsienice białki wierzbówki {Stilpnotia salicis),
szkodnika wierzb i topoli z rodziny Lymantriidae. Bakulowi-
rus ten, nazwany SsMNPV, wyizolowany został z zainfekowa-
nych i obumarłych owadów na terenie kilku województw za-
chodniej Polski. Analiza restrykcyjna DNA genomowego tych
izolatów wykazała znaczące różnice w zależności od geografi-
cznej lokalizacji ich występowania. Wielkość genomu okreś-
lono na 128-134 tysięcy nukleotydów [1] na podstawie anali-
zy restrykcyjnej produkt(w trawienia endonukleazami Hind III
i Sac I, co czyni go podobnym do najlepiej zbadanego i cał-
kowicie zsekwencjonowanego bakulowirusa sówki Autograp-
ha californica.

Otrzymanie czystych linii bakulowirusa SsMNPV uzyskać

można w wyniku jego pasażowania w warunkach laboratoryj-
nych w permisywnej owadziej linii komórkowej IPL-LD 65Y.

Najważniejszym genem mapy genomu każdego bakulowiru-
sa jest gen poliedryny - białka otoczkowego, powlekającego
wirion i syntetyzowanego z bardzo dużą wydajnością. Wy-
dzielenie genu poliedryny bakulowirusa SsMNPN uzyskano
w wyniku jego lokalizacji sondą w postaci znakowanej sek-
wencji genu poliedryny innego bakulowirusa Orgyia pseudo-
tsugata w klonowanego do plazmidu pOMS-Q [2]. W wyniku
hybrydyzacji tej sekwencji uzyskano fragment wielkości 1,2
tysięcy par nukleotydów, wycięty restryktazami Hinc Ii/Sal I.
Wielkość genu poliedryny różnych bakulowirusów jest bardzo
podobna i silnie zakonserwowana i koduje białka wbudowane
z 243-246 aminokwasów. Tak więc interesujący nas fragment
zawiera również sekwencje flankujące. Ustalenie sekwencji
genu poliedryny bakulowirusa SsMNPV pozwala na jego po-
równawczą analizę do znanych genów poliedryny zbliżonych
i odległych filogenetycznie grup rodziny Baculoviridae.

Literatura:
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Biochimica Polon. 43, 633-638.
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IV-28 Struktura końca 5' jednostki transkrypcji genu hst70 szczura
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Gen hst70, sklonowany w naszej pracowni, należy do rodziny ge-
nów stresu komórkowego hsp70 szczura i ulega swoistej ekspresji
w spermatocytach (Wiśniewski i wsp., 1988). Po ustaleniu sekwencji
genu i wyznaczeniu miejsca inicjacji transkrypcji zidentyfikowaliśmy,
przy użyciu myszy transgenicznych, minimalny region promotora od-
powiedzialny za swoistą transkrypcję genu w jądrach szczura (Widłak
i wsp., 1995). Równocześnie, badania prowadzone przez Dixa i wsp.
(1997) wykazały, że w homologicznym genie myszy (hsp70.2) miejs-
ce inicjacji transkrypcji znajduje się okoio 200 pz powyżej miejsca
oznaczonego przez nas w genie szczura. Ponadto, w części 5' genu
hsp70.2 myszy wykryto intron o długości ok. 230 pz. Celem pracy
była weryfikacja struktury końca 5' genu hst70 szczura, a mianowicie
ustalenie czy gen zawiera intron w części 5' i czy transkrypcja może
być inicjowana z dwóch, znacznie oddalonych, miejsc.

Metodami PCR i RT-PCR wykazaliśmy, że istnieje populacja trans-
kryptów genu hst70, inicjowanych w miejscu startu transkrypcji od-
powiadającym miejscu oznaczonemu przez Dixa (miejsce I). Użyliś-
my kilka par primerów komplementarnych do sekwencji otaczających
przypuszczalny intron. Produkty otrzymane na matrycy DNA w przy-
padku użycia każdej pary primerów były o 239 par zasad dłuższe od
produktu reakcji RT-PCR na matrycy całkowitego RNA izolowanego
z jąder szczura. Następnie ustaliliśmy sekwencję nt. produktu reakcji
RT-PCR. Produkt ten jest pozbawiony odcinka o długości 239 pz,
który występuje w sekwencji genu hst70. Można więc sądzić, że frag-
ment ten stanowi intron wycinany z pierwotnego transkryptu genu
hst70 inicjowanego w I miejscu startu transkrypcji.

Powyższe wyniki zostały potwierdzone metodą „northern blotting".
Całkowity RNA z jąder szczura i myszy hybrydyzowano kolejno
z trzema sondami DNA, komplementarnymi odpowiednio do: a) eks-
onu 1, b) intronu i c) eksonu 2 genu hst70. Nie wykazano hybrydyzacji

pomiędzy transkryptem genu hst70 i sondą DNA komplementarną do
intronu. Obserwowano natomiast hybrydyzację z sondami komple-
mentarnymi do genu hst70 zarówno w rejonie eksonu 1 jak i eksonu 2.
Dodatkowo, metodą „primer extention" wykazaliśmy, że miejsce inic-
jacji transkrypcji odpowiadające oznaczonemu wcześniej przez nas
w genie hsf70 szczura (miejsce II) jest wykorzystywane również w ge-
nie hsp70.2 myszy.

Wyniki naszych badań wskazują na istnienie dwóch miejsc inicjacji
transkrypcji w genie hst70 szczura (a także myszy). Transkrypty genu
hst70 szczura, z których wycinany jest intron powstają prawdopodob-
nie z wykorzystaniem miejsca inicjacji transkrypcji odpowiadającego
miejscu zmapowanemu przez Dixa i wsp. w genie myszy. Szczególnie
interesujące jest, że oznaczony przez nas wcześniej minimalny region
promotora odpowiedzialny za swoistą ekspresję genu hst70 w obe-
jmuje cały ekson 1 i 128 pz intronu. W obszarze eksonu 1 znajdują się
m.in. dwa bloki sekwencji wskazujące najsilniejsze międzygatunkowe
podobieństwo pomiędzy genami hst70 szczura, myszy i człowieka.

Literatura:
[1] Wiśniewski, J., Kordula, T. i Krawczyk, Z. (1990). Isolation and

nucleotide sequence analysis of the rat resds-secyfic major heat
shock (HSP70)-related gene. Biochim. Biophys. Acta 1084,
93-99.

[2] Widłak, W., Markkula, M., Krawczyk, Z. i wsp., (1995). A 252 bp
upstream region of the rat spermatocyte-specyfic hst70 gene is
sufficient to promote expression of the hst70-CAT hybrid genein
testis and brain of transgenic mice. Biophys. Acta 1264, 191-200.

[3] Dix, J., i wsp. (1996). Developmentally regulated expression of
hsp70-2 and hsp70-2/lacZ transgene during spermatogenesis. Dev.
Biol. 174, 310-321.
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Uszkodzenia i naprawa DNA w limfocytach człowieka
eksponowanych na etanol i aldehyd octowy

Andrzej Trzeciak', Ewa Gloc-Fudała', Maria Wojewódzka2, Janusz Błasiak'
1 Katedra Genetyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki, Łódź

2 Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

IV-29

Alkohol etylowy jest potencjalnym mutagenem, karcynoge-
nem i teratogenem człowieka. Jego mutagenność może być
związana z jego metabolitem aldehydem octowym, który two-
rzy addukty z DNA i białkami oraz powoduje pęknięcia nici
DNA. Wiązania krzyżowe są najczęstszymi adduktami aldehy-
du octowego z DNA. Wersja alkaliczna testu kometkowego
umożliwia wykrycie pęknięć jedno- i dwuniciowych DNA po-
wodowanych przez szerokie spektrum mutagenów, umożliwia-
jąc przy tym ocenę zróżnicowania wrażliwości poszczegól-
nych komórek. Ludzkie limfocyty krwi obwodowej inkubowa-
no przez 1 h w 37"C z etanolem (w zakresie stężeń 0,03-1 M)
oraz z aldehydem octowym (3-100 mM). Badano uszkodzenia
i naprawę DNA przy użyciu testu kometkowego. Etanol powo-

dował wyraźne zwiększenie momentu ogonowego - parametru
testu wyrażającego uszkodzenie DNA - przy najwyższym
zastosowanym stężeniu związku (potrojenie w porównaniu
z wartością parametru otrzymaną dla stężenia 300 mM); al-
dehyd octowy natomiast zmniejszał jego wartość w sposób
zależny od dawki. W przypadku aldehydu octowego zaobser-
wowano także, że po usunięciu tego związku z zawiesiny ko-
mórek następuje wzrost wartości momentu ogonowego w mia-
rę zwiększania czasu inkubacji naprawczej. Otrzymane wyniki
wskazują na to, że etanol przy stężeniach 1 M (około 5%)
wywołuje efekt cytotoksyczny podczas, gdy jego metabolit
indukuje międzyniciowe wiązania krzyżowe w DNA limfocy-
tów człowieka.

Polimorfizm konformacji jednoniciowych fragmentów DNA genu selektyny-E
u dzieci z rodzin o wysokim ryzyku miażdżycy

Iwona Żak, Ewelina Lewandowska

Zakład Chemii i Biochemii Ogólnej, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

IV-30

Endotelialne selektyny-Eąsą błonowymi receptorami adhezyjnymi
specyficznymi dla komórek endotelialnych stymulowanych cytokina-
mi zapalenia lub bakteryjnym lipopolisacharydem. Pojawienie się se-
lektyn-E na powierzchni błon wymaga stymulowanej de novo ich syn-
tezy oraz śródkomórkowego transportu do powierzchni komórki. Na-
tomiast selektyny-E nie są ujawniane na powierzchni spoczynkowych
komórek śródblonkowych.

Niektóre badania zwracają uwagę na zależność między ekspresją
receptorów adhezyjnych na powierzchni endotelium i leukocytów
a powstawaniem zmian miażdżycowych. Wykazano, że wzmożona
ekspresja selektyn determinuje podatność na formowanie miażdżyco-
wych blaszek tłuszczowych w ścianie tętniczej. Genetyczna zmien-
ność w loci genów receptorów adhezyjnych wśród populacji ludzkiej
może sprawiać, że podatność na miażdżycę u różnych osób jest od-
mienna. Wenzel i wsp., w badaniach nad polimorfizmem genu selek-
tyny-E wykryli, że zmutowany allel występuje u młodych osób (ok. 40
lat) z angiograficznie ustaloną ciężką miażdżycą tętnic znacznie częś-
ciej niż w nie wyselekcjonowanej populacji. Wenzel i wsp. sugerują,
że polimorfizm genu selektyny-E jest nowym czynnikiem ryzyka dla
wczesnej miażdżycy tętnic.

W świetle powyższych danych podjęto badania mające na celu oce-
nę polimorfizmu genu selektyny-E u dzieci zdrowych, ale obciążo-
nych wywiadem rodzinnym w kierunku choroby niedokrwiennej serca.

Badania przeprowadzono u 107 osób, które usystematyzowano
w cztery grupy. Grupę 1 stanowiło 20 dzieci, obu płci w wieku 5-15
lat, które pochodziły z rodzin nie obciążonych chorobami sercowo-
naczyniowymi. Grupę 2 stanowiło 19 dzieci, obu płci w wieku 5-15
lat, obciążonych wywiadem rodzinnym w kierunku choroby niedo-
krwiennej serca. Oznacza to chorobę niedokrwienną serca lub zawał

mięśnia sercowego przynajmniej u jednego z rodziców, mianowicie
wg Narodowego Programu Edukacji Cholesterolowej (NCEP), u matki
poniżej 65 roku życia natomiast u ojca poniżej 55 roku życia. Grupę
3 stanowiło 16 rodziców (ojciec lub matka) dzieci grupy 2, którzy
przeżyli zawał serca i znajdują się pod kontrolą Poradni Kardiologicz-
nej w Katowicach-Ochojcu. Grupę 4 stanowili krwiodawcy, obu płci
w wieku 28-40 lat, reprezentanci ogólnej populacji ludzi.

Izolację genomowego DNA z pełnej krwi przeprowadzono za po-
mocą gotowego zestawu MasterPure™ produkcji Epicentre Techno-
logies. Reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) dwóch eksonów (1 i 3)
genu selektyny-E przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch par flan-
kujących primerów:

f: TAACTAGCAACCCACGATTTCC;
r: ACTGACTTACCC AAAGTGAGAG;
f: AGTAATAGTCCTCCTCATCATG;
r: ACCATCTCAAGTGAAGAAAGAG.

PCR prowadzono z pojedynczą parą primerów lub PCR multipleks
z dwoma parami primerów. Warunki reakcji PCR: denaturacja wstęp-
na 95°C przez 5 min, denaturacja 95°C przez 30 s, wiązanie starterów
w 58°C przez 60 s, wydłużanie w 72°C przez 60 s i synteza końcowa
w 72°C przez 5 min, liczba cykli 30. Wielkość produktów amplifika-
cji: 149 pz i 186 pz, które oceniano na podstawie elektroforezy na żelu
poliakrylamidowym. Wykrywanie mutacji punktowych produktów PCR
przeprowadzono metodą polimorfizmu konformacji jednoniciowych
fragmentów DNA (SSCP). Przeprowadzone badania wykazały istnienie
mutacji w trzecim eksonie genu selektyny-E o czym świadczy odmien-
ny obraz ruchliwości konformerów i pojawienie się dodatkowego prąż-
ka na elektroforegramie. Dalsze badania za pomocą bezpośredniej anali-
zy sekwencyjnej pozwolą określić charakter wykrytych mutacji.
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Wykład Lektyny żywności

Henryk Kostyra

Oddział Nauki o Żywności IRZ i BŻ PAN w Olsztynie

Lektyny są to białka lub glikoproteiny pochodzenia nie-
immunologicznego, mające zdolność wiązania cukrów
w sposób nieenzymatyczny i mogące aglutynować komórki.
Obecnie znanych jest około kilkaset lektyn, spośród których
najdokładniej zostały zbadane lektyny nasion roślin strącz-
kowych. Generalnie lektyny żywności uważa się za czynniki
przeciwżywieniowe. Wynika to z ich wysokiej odporności na
degradację proteolityczną in vivo. Wykazano, że lektyny po-
karmowe bobu, konwalii mieczokształtnej, fasoli, grochu sie-
wnego, orzeszków ziemnych, pomidora, soi, pszenicy, łustu
głąbigrosza są w stanie przetrwać pasaż jelitowy u zwierząt
i ludzi. Największą ilość lektyn, spośród spożywanych roślin,
zawierają fasole. Lektyny fasoli, czyli fitohemaglutyniny,
wykazują wysoką toksyczność pokarmową w stosunku do
zwierząt, owadów i ludzi. Wykazują one właściwości anty-
genowe i wywołują odpowiedź immunologiczną. Ponadto in-
dukują przemiany kataboliczne w tkance tłuszczowej oraz
zaburzają trzustkowe wydzielanie i syntezę insuliny. Fitohe-

maglutyniny wywołują także zmiany w metabolizmie prze-
wodu pokarmowego i sąsiadujących z nim tkanek. Powodują
przerost jelita cienkiego, zmniejszają aktywność enzymów
jelitowych oraz ograniczają wchłanianie tłuszczów, glukozy
i elektrolitów. Innym przykładem przeciwżywieniowcgo
działania lektyn jest aglutynina pszenicy, która nie hamuje
wzrostu szczurów, ale zaburza czynności i metabolizm jelita
cienkiego i trzustki. Dodatkowo Iektyna ta wpływa na
zmniejszenie zapasu tłuszczu nie wpływając na masę mięś-
niową. Badania ostatnich dziesięciu lat dowiodły, że lektyny
żywności mogą mieć wręcz prozdrowotne właściwości.
Świadczą o tym próby wykorzystania lektyn do celów tera-
peutycznych. Próbuje sieje stosować w żywieniu parenteral-
nym, w ochronie przewodu pokarmowego przed mikroflorą
patogenną, diagnostyce i terapii przeciwnowotworowej oraz
aktywacji systemu immunologicznego. Duże nadzieje wiąże
się także z zastosowaniem lektyn w inżynierii genetycznej do
celów ochrony roślin.
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Neoglikokoniugaty otrzymywane w reakcji białek z cukrami V-1
w temperaturach powyżej 100°C

Janusz Boratyński

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Wroclaw

Opracowano nowe podejście metodyczne dla otrzymywania
koniugatów białko-cukier. Reakcja przebiega podczas ogrze-
wania do temperatury nie przekraczającej 125°C liofilizowanej
mieszaniny cukru i białka. Dla przeprowadzenia reakcji nie są
potrzebne odczynniki sprzęgające oraz nie są potrzebne uprze-
dnie modyfikacje chemiczne cukrów, wystarczy obecność re-
dukującej reszty cukrowej i grup aminowych i aromatycznych
obecnych w każdym białku. Reakcję można przeprowadzać
w skromnie wyposażonych laboratoriach, jednak otrzymane
neoglikokoniugaty mogą znaleźć zastosowanie w badaniach
podstawowych oraz w zagadnieniach utylitarnych. Koniugaty
tego typu umożliwiają poznawanie oddziaływań komórek
z otaczającym je środowiskiem oraz są narzędziem w ba-
daniach oddziaływań między makrocząsteczkami a cukra-
mi. Neoglikokoniugaty znajdują zastosowanie w sporządza-
niu szczepionek oraz jako składniki testów diagnostycznych
ELISA, RIA.

Otrzymano neoglikokoniugaty z różnymi białkami i różny-

mi cukrami. Przeciwciała zachowują pełną aktywność biologi-
czną jeśli są ogrzewane w temperaturze 115°C przez 30 min.
Enzymy trypsyna i chymotrypsyna zachowują się podobnie.
Wydaje się, że w atmosferze powietrza białka powinny za-
chowywać aktywność w temperaturze do 125"C. W temperatu-
rze powyżej 130"C zaczynają nasilać się zjawiska destrukcji
białek.

Do białek przyłączano monocukry, laktozę, dekstrany i cuk-
ry izolowane z mikroorganizmów. W przypadku przyłączania
laktozy otrzymywano ok. 20 moli cukru/mol BSA. Dodanie
soli nieorganicznej lub rozpuszczalnika organicznego do mie-
szaniny przed Iiofilizacją zwiększało dwukrotnie stopień pod-
stawienia białka. Stwierdzono, że obecność reszt fosforano-
wych w cząsteczce redukującego cukru przeszkadza reakcji
sprzęgania.

Otrzymane koniugaty są trwałe w stężonych roztworach
chlorowodorku guanidyny. Wiązanie kowalencyjne białko-cu-
kier jest trwałe w kwaśnym i zasadowym środowisku.

Mikrosomalne reakcje redox i aktywność egzoglikozydaz wątroby szczurów
poddawanych stresowi audiowizualnemu oraz narażonych na CC14

i leczonych kwasem ursodeoksycholowym

S. Danowska'', M. Suchowierska', L.P. Arciuch1, L. Zavodnik2,
S. Czumaczenko2, Yu. Tarasów2, V. Buko2, K. Zwierz'

' Zakład Biochemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Białymstoku
2 Instytut Biochemii Akademii Nauk Białorusi, Grodno, Białoruś

V-2

Czterochlorek węgla jest utleniaczem powodującym uszko-
dzenie struktur komórkowych i układów enzymatycznych.
Kwas ursodeoksycholowy ma natomiast właściwości antyutle-
niacza, może więc być stosowany jako lek w rozchwianej bio-
chemii wątroby.

Szczury rasy Rappalowo (Sankt Petersburg, Rosja) o masie
160-200 g podzielono na 6 grup: kontrolna; stres; CC14; stres
+ CC14: CC14 + UDCA; stres + CC14 + UDCA. Szczury, umie-
szczone w klatkach o metalowej podłodze, przez 7 dni po 10
minut dziennie stymulowano zmiennym prądem o natężeniu
10 raA i dodatkowo emitowano głośne dźwięki i impulsy
świetlne (stres audiowizualny). W I, IV i VII dniu ekspery-
mentu cztery grupy zwierząt otrzymywały dootrzewnowo
w dawce 0,1 mg/kg m.c. CCI4 (czterochlorek węgla) firmy
Reachim, Rosja, rozpuszczony w oleju wazelinowym (1:1
v/v). Części szczurów podawano leczniczo przez 8 dni dożołą-
dkowo w dawce 100 mg/kg m.c. UDCA (kwas ursodeoksycho-
lowy) firmy Dr. Falk Pharma GmbH, Niemcy. Szczury usy-
piano i dekapitowano 24 godz. po ostatnim wywołanym stresie
i pobierano narządy do badań.

W homogenatach wątroby oznaczano kolorymetrycznie,
z zastosowaniem specyficznych substratów firmy Sigma,

USA, aktywność p-galaktozydazy i oc-fukozydazy. Oznaczano
również aktywność SOD (dysmutaza nadtlenkowa) i wytwa-
rzanie H,O2 w mikrosomach hepatocytów oraz zawartość cy-
tochromu P-450 w wątrobie.

Wykazano, że stres lub CC14 obniżają znamiennie (p<0,001)
aktywność P-galaktozydazy i (p<0,05) wytwarzanie cytochro-
mu P-450 (tylko CC14), a podwyższają (p<0,05) aktywność
SOD w porównaniu z grupą kontrolną. Zastosowanie UDCA
u szczurów narażonych na CC14 powodowała znamienny
wzrost aktywności P-galaktozydazy (p<0,001) i cc-fukozydazy
(p<0,05) oraz zawartości cytochromu P-450 (p<0,05)), a ob-
niżenie aktywności SOD (p<0,05) w porównaniu ze szczurami
nie otrzymującymi tego kwasu. Równocześnie wywołany stres
i stymulacja CC14 powodowały znamienny wzrost aktywności
P-galaktozydazy (p<0,005) i SOD (p<0,05) oraz obniżenie za-
wartości cytochromu P-450 (p<0,05) w porównaniu z grupą
kontrolną, natomiast podawanie UDCA nie wpłynęło zna-
miennie na zmianę wartości tych parametrów. Nie zaobser-
wowano natomiast istotnych zmian wytwarzania H,O, w mik-
rosomach wątroby szczurów pod wpływem stresu lub CC14

lub obu tych czynników równocześnie w porównaniu z grupą
kontrolną.
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V-3 Analiza struktury glikanów haptoglobiny u chorej z zespołem
obniżonej glikozylacji glikoprotein

Mirosława Ferens-Sieczkowska1, Mariusz Olczak2, Krzysztof Zwierz3, Iwona Kątnik-Prastowska'

' Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii Akademii Medycznej we Wrocławiu,
2 Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego,
3 Zakład Biochemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Białymstoku

Współczesne badania zespołu obniżonej glikozylacji glikoprotein
(CDGS) pozwoliły na wyodrębnienie jego pięciu typów i co najmniej
dwóch podtypów, różniących się tak ostrością i rodzajem objawów
klinicznych, jak i podłożem zmian biochemicznych glikozylacji. Mi-
mo, że najlepiej poznano najczęściej występujący typ IA, w którym
nieprawidłowa glikozylacja spowodowana jest niedoborem fosfoman-
nomutazy, to struktury glikanów opisano w nim jedynie dla trans-
feryny, przyjmując, że typ zmian innych glikoprotein surowiczych jest
podobny. Wobec zróżnicowania przypadków klinicznych i wyodręb-
niania coraz to nowych podjednostek chorobowych taki opis zmian
wydaje się niewystarczający, a analiza strukturalna zmienionych pato-
logicznie glikoprotein uzasadniona.

We wcześniejszych badaniach opisaliśmy wstępnie zmiany glikozy-
lacji haptoglobiny u jedynej w Polsce pacjentki z potwierdzonym kli-
nicznie i biochemicznie zespołem CDG. W obecnej pracy poddajemy
analizie strukturalnej glikany haptoglobiny wyizolowanej z surowicy
pacjentki z CDGS oraz dwóch preparatów haptoglobiny fizjologicz-
nej: pochodzącego z surowicy osoby zdrowej o tym samym co pacjen-
tka typie genetycznym Hp oraz preparatu wyizolowanego z puli suro-
wic 44 osób (24 kobiet i 20 mężczyzn w wieku 23-57 lat), zgłaszają-
cych się na badania okresowe do Dolnośląskiego Centrum Diagnos-
tyki Laboratoryjnej „Dolmed". Skład genotypowy grupy kontrolnej
odpowiadał w przybliżeniu częstości występowania określonych ty-
pów Hp w polskiej populacji.

Haptoglobinę izolowano stosując chromatografię powinowactwa na
immobilizowanych przeciwciałach monoklonalnych anty-Hp. Prepara-
ty poddawano trypsynolizie, a uzyskane peptydy enzymatycznej de-
glikozylacji. Odcięte glikany izolowano w HPLC i znakowano fluore-
scencyjnie. Skład puli glikanów i ich strukturę analizowano w HPLC
na kolumnach GlycoSep C i GlycoSep N (Oxford Glycosystem).
W celu określenia struktury glikanów poddawano je sekwencyjnemu
trawieniu specyficznymi egzoglikozydazami, a następnie określano
zmiany czasu retencji w chromatografii.

W haptoglobinie fizjologicznej glikany neutralne stanowią 3%, jed-
nosjalowane 17%, dwusjalowane 59%, a trójsjalowane 21% całkowitej
puli cukrów. Profil glikanów jedno-, dwu- i trójsjalowanych w CD-
haptoglobinie nie różni się od struktur glikanów Hp fizjologicznej. Gli-
kany zawierające cztery reszty kwasu sjalowego stanowią 1-2% tak
w glikoproteinie fizjologicznej, jak i patologicznej. Terminalny kwas
sjalowy przyłączony jest zawsze wiązaniem a2,6. W haptoglobinie wy-
izolowanej z osocza chorej z zespołem CDG stwierdzono wzrost zawar-
tości glikanów obojętnych, które stanowią 14% ogólnej puli cukrów.
Określono sekwencję dominujących glikanów haptoglobiny.

Wyższy niż w haptoglobinie fizjologicznej udział struktur pozbawio-
nych kwasu sjalowego, a także opisane przez nas wcześniej występowa-
nie w surowicy pacjentki trwałego kompleksu haptoglobina-hemoglobi-
na wskazują, że w zespole obniżonej glikozylacji glikoprotein zmienio-
na jest nie tylko synteza glikoprotein, ale również ich katabolizm.

V-4 Wstępna charakterystyka glikoprotein plazmy nasienia knura
izolowanych na złożu Con A Sepharose

Dariusz Hołody, Jerzy Strzeżek

Katedra Biochemii Zwierząt, Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. Oczapowskiego w Olsztynie

Interakcje białek i węglowodanów towarzyszące fuzji plem-
nik-oocyt warunkują właściwy przebieg procesu zapłodnienia u ssa-
ków. W molekularnym mechanizmie omawianego procesu uczestni-
czą glikoproteiny osłony przejrzystej jaja oraz związane na powierz-
chni plemnika białka o właściwościach adhezyjnych. Struktura i funk-
cje aktywnych komponentów glikoproteinowych osłony przejrzystej
są dobrze poznane. Natomiast niewyjaśniona jest w pełni rola reszt
oligosacharydowych występujących w strukturach glikoprotein pla-
zmy nasienia, opłaszczających plemniki po ejakulacji.

Celem pracy było opracowanie procedury izolacyjnej oraz wstępna
charakterystyka glikoprotein plazmy nasienia knura, bogatych w re-
szty mannozowe.

Plazmę nasienia poddano 24 h dializie w temp. pokojowej wobec
buforu 0,02 M Tris-HCl, pH 7,4 zawierającego jony Mn2+, Mg2+ i Ca2 +

oraz 0,5 M NaCl. Po dializie plazmę wirowano przy 20 000 g, przez
15 min. i do dalszych badań używano supernatant. W celu izolacji
glikoprotein plazmy nasienia knura supernatant poddawano chromato-
grafii powinowactwa na złożu Con A Sepharose przy pomocy systemu
FPLC (Pharmacia LKB). Na złoże (20 cm3), uprzednio ekwilibrowane
buforem używanym do dializy plazmy nasienia, nanoszono przy po-
mocy buforu ekwilibracyjnego 10 cm3 supernatantu. Złoże przemywa-
no do momentu usunięcia białek nie związanych z konkawaliną A.
Frakcję białek wykazujących powinowactwo do lektyny wymywano
buforem 0,02 M Tris-HCl, pH 7,4 zawierającym dodatkowo 0,5 M stę-

żenie mannozy. Uzyskany eluat zagęszczano przy pomocy glikolu
polietylenowego i poddawano chromatografii odwróconej fazy na ko-
lumnie PepRPC HR 5/5 (Pharmacia LKB) w liniowym gradiencie H2O
i acetonitrylu. Eluowane frakcje białkowe zbierano i zagęszczano
a następnie poddawano elektroforezie SDS-PAGE i wybarwiano me-
todą srebrową. Równolegle prowadzono elektroforezę i elektrotransfer
na membranę PVDF białek pełnej plazmy nasienia. Obecność gliko-
proteiny identyfikowano przy pomocy testu Immun-Blot® Kit for
Glycoprotein Detection (BioRad).

Glikoproteiny związane z konkawaliną A wymywały się w postaci
jednej frakcji, która z kolei w rozdziałach chromatograficznych z za-
stosowaniem odwróconej fazy wykazywała heterogenność 3 frakcji
wymywających się w zakresie stężenia acetonitrylu od 70 do 90%.
W rozdziałach SDS-PAGE stwierdzono niskocząsteczkowy charakter
zidentyfikowanych glikoprotein plazmy nasienia. Niemniej jednak
w niektórych próbach plazmy nasienia wykazano obecność glikoprote-
in o szerokim zakresie mas cząsteczkowych (10-100 kDa).

Specyficzność użytego złoża Con A Sepharose w odniesieniu do
reszt oligosacharydowych, bogatych szczególnie w mannozę, pozwala
na jego zastosowanie w badaniach funkcji biologicznych glikoprotein
plazmy nasienia zwierząt w procesach reprodukcyjnych.

Praca wykonana w ramach tematu badań statutowych 02030.803 ART
w Olsztynie.
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Badania nad glikozylacją białka TammaHorsfalla z użyciem lektyny
z grzybni Beauveria bassiana

B. Kossowska1, T. Olczak2, A. Kubicz2, J. Krzyżanowska3

' Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii Akademii Medycznej we 'Wrocławiu
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Białko TammaHorsfalla (THP) jest Nglikoproteiną produkowaną
wyłącznie w nerkach i stanowi główny składnik fizjologicznego biał-
komoczu. THP u większości osób posiada antygen Sda zawierający
disacharyd z dodatkową Nacetylogalaktozoaminą przyłączoną do ga-
laktozy N-glikanów typu złożonego: GalNAcpi-4Gal-strukturaInie
podobny do Oglikozydowo związanego antygenu Thomsena-Frieden-
reicha (T)- Galpl-3Gal NAc a l- . THP izolowane z moczu kobiet
w ciąży posiada silniejsze własności immunosupresyjne niż białko
izolowane z moczu kobiet nieciężarnych. Sugerowano, że różnica może
być spowodowana zmodyfikowaną glikozylacją THP w czasie ciąży.

Do badań nad glikozylacją THP wybrano lektynę z grzybni Beauve-
ria bassiana (BBL) wypreparowaną i scharakteryzowanĄ w ZakŁa-
dzie Chemii i Immunochemii AM. BBL rozpoznaje glikoproteiny za-
wierające antygen T i struktury podobne.

Badania interakcji preparatów THP z lektyną wyznakowaną digok-
sygeniną wykonano w immunoenzymatycznym teście (ELISA) hamo-
wania interakcji glikoforyny A zawierającej antygen T z BBL przez
białko Tamma-Horsfalla.

Preparaty THP wyizolowano z moczu: kobiet zdrowych, kobiet
w ciąży prawidłowej, pacjentów z chorobami nerek. Do testów hamo-
wania użyto THP natywne i desjalowane, zawierające antygen Sda+,
nie zawierające tej struktury Sda- (brak N-acetylogalaktozoaminy)
oraz THP patologiczne z obniżoną zawartością N-acetylogalaktozoa-
miny. Stężenie THP Sda+ niezbędne do uzyskania 50% zahamowania

interakcji glikoforyny A z lektyną są średnio o 63,5%±1,4 mniejsze od
stężenia odpowiednich preparatów THP Sda-. Usunięcie kwasu sjalo-
wego w preparatach THP Sda+ i Sda- powoduje obniżenie stężenia
THP niezbędnego do 50% hamowania interakcji GPA - BBL-DIG
średnio o 34,7%±1,2. Preparaty THP Sda+ oraz Sda- wyizolowane
z moczu kobiet zdrowych nieciężarnych są lepszymi inhibitorami
w porównaniu do THP Sda+ i Sda- otrzymanych z moczu kobiet
w ciąży prawidłowej (odpowiednio o 31% i 26,1%). Preparaty THP
wyizolowane z moczu pacjentów z chorobami nerek są słabszymi
inhibitorami interakcji GPA BBLDIG w porównaniu do wyników uzy-
skanych dla preparatów fizjologicznych zawierających antygen Sda (o
58,9% i 53,7%).

BBL lepiej rozpoznaje część cukrową THP zawierającą antygen Sda.
Silniejsza reaktywność lektyny z THP po uprzedniej desjalizacji może
być spowodowana lepszą dostępnością struktur cukrowych specyficz-
nych dla lektyny. Mniejsza reaktywność BBL z patologicznymi prepa-
ratami THP jest najprawdopodobniej spowodowana modyfikacjami czę-
ści cukrowej THP u pacjentów z chorobami nerek polegające głównie
na zmniejszeniu ilości GalNAc. W równolegle prowadzonych bada-
niach nie wykazano różnic w składzie cukrowym analizowanych prepa-
ratów z moczu kobiet zdrowych i kobiet w ciąży prawidłowej. Mniejsza
reaktywność THP pochodzących od kobiet w ciąży spowodowana jest,
być może, różnym stopniem usiarczanowania badanych glikoprotein, co
może zmieniać dostępność struktur cukrowych dla lektyny.

Charakterystyka glikanow kadheryn w wybranych liniach raka
przejściowo komórkowego pęcherza oraz w referencyjnych

liniach nabłonka prawidłowego moczowodu

Anna Lityńska', Małgorzata Przybyło', Piotr Laidler2, Maria Łabędź2

' Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2 Instytut Biochemii Lekarskiej, Collegium Madicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
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Kadheryny stanowią nadrodzinę zależnych od jonów Ca2 + adhezyj-
nych glikoprotein uczestniczących w oddziaływaniach międzykomór-
kowych. Obniżenie ekspresji E-kadheryn na powierzchni komórek no-
wotworowych uznawane jest za ważny czynnik sprzyjający inwazyj-
ności i metastazie nowotworów pęcherza moczowego [1,2]. Przypusz-
cza się, że oligosacharydy kadheryn mogą uczestniczyć w tych proce-
sach [3], Celem prezentowanej pracy jest wstępna charakterystyka
glikanow kadhertyn obecnych w liniach Hu456, T-24, HCV 29T raka
przejściowo komórkowego pęcherza oraz w referencyjnych liniach Hu
609 i HCV 29 nabłonka prawidłowego moczowodu.

Komóki hodowane były w standardowych warunkach - RPMI 1640
(Sigma, USA) z dodatkiem 10% FCS (Boehringer, Niemcy) oraz 100
jednostek/ml penicyliny i 100 |i.g/ml streptomycyny. Po uzyskaniu
monowarstwy komórki zbierano, homogenizowano i rozdzielano elek-
troforetycznie (100 |ig białka) w 8% żelu poliakryloamidowym w obe-
cności SDS w warunkach redukujących. Po elektroforetycznym prze-
niesieniu białek na PVDF część oligosacharydową kadheryn charak-
teryzowano metodą immunodetekcji stosując specyficzne lektyny zna-
kowane digoksygeniną rozpoznające określone struktury oligosachary-
dowe: Galanthus nivalis agglutinin (GNA, Man (al-2, ccl-3 lub al-6)
Man); Sambucus nigra agglutinin (SNA, NeuAc (a2-6) Gal); Maackia
amurensis agglutinin (MAA, NeuAc (ct2-3) Gal); Datura stramonium
agglutinin (DSA, Gal ((31-4) GlcNAc); Aleuria aurantia agglutinin
(AAA, Fuc (al-2, a l-3, al-6) GlcNAc), Phaselous vulgaris (PHA-L,

(pl-6) rozgałęzione jednostki kompleksowe) i Arachis hypogeae ag-
glutinin (PNA, Gal (Pl-3) GalNAc w O-glikanach) (Glycan Differen-
tiation Kit, Boehringer). Obecność kadheryn na PVDF stwierdzano
immunochemicznie stosując monoklonalne przeciwciała (anti-pan ca-
dherin, Sigma).

Kadheryny żadnej z linii nie reagowały specyficznie z PNA i WGA co
świadczy o braku O-glikanów, a także N-glikanów przedzielonych
GlcNAc. Pozytywną reakcję z SNA lub MAA (obecność kwasu sjalowe-
go) a także z PHA-L (trzy- i /lub czteroantenowe N-glikany) stwierdzono
w liniach T-24, Hu 456 i Hu 609. Kadheryny linii HCV 29T reagowały
jedynie z GNA, lektyną rozpoznającą struktury wielomannozowe, któ-
rych obecność wykazano również w kadherynach linii T-24 i Hu 456.

Stwierdzono, że kadheryny w poszczególnych liniach komórkowych
wykazywały odmienny profil glikozylacji. Zasadnicza obserwowana róż-
nica pomiędzy glikanami kadheryn lini prawidłowej (Hu 609) oraz linii
nowotworowych (Hu 456 i T-24) dotyczy obecności w tych ostatnich
struktur wielomannozowych nie wykrywanych w linii prawidłowej.

Literatura:
[1] Aberle H.( Schwartz H„ Kemler (1996),. J Celi Biochem. 61, 514-523.
[2] Mareel M.et al., 1996, Anti-Cancer Drugs, 7, 149-156.
[3] Yoshimura M. et al., 1996, J. Biol. Chem., 271, 13811-13815.
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V-7 Struktura części cukrowej difosfonukleotydazy izolowanej z nasion łubinu żółtego

Mariusz Olczak, Wiesław Wątorek

Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski

Glikozylacja jest jedną z podstawowych posttranslacyjnych
modyfikacji białek. Mechanizmy glikozylacji oraz struktury
wielu glikanów zostały dobrze poznane w komórkach zwierzę-
cych, w mniejszym stopniu u roślin. Glikany roślinne, związa-
ne z asparaginą łańcucha polipeptydowego białka (N-glikany)
są zazwyczaj mniej zróżnicowane od glikanów zwierzęcych,
różnią się też od nich składem monocukrów (brak kwasów
sjalowych). Do najbardziej rozbudowanych struktur roślinnych
należą opisane niedawno oligomery cukrowe zawierające ter-
minalne ugrupowania Lewisa.

Celem naszej pracy była izolacja i analiza strukturalna puli
N-glikanów difosfonukleotydazy z łubinu żółtego (Lupinus lu-
teus). Wspomniany enzym został oczyszczony do homogenno-
ści z nasion spoczynkowych łubinu. Wyizolowane białko
o masie 75 kDa jest specyficzną fosfatazą, wykazującą prefe-
rencje do hydrolizy difosfonukleotydów (ADP, GDP i UDP)
oraz, w mniejszym stopniu, nieorganicznego pirofosforanu.

Wstępne wyniki (reakcje ze specyficznymi lektynami, analiza
składu cukrowego w chromatografii gazowej, enzymatyczna de-
glikozylacja białka) sugerowały, że badana glikoproteina zawiera
typowe glikany typu wakuolarnego oraz znaczną ilość łańcuchów
wielomannozowych. Zawartość cukru określono na 4,5%.

Glikany difosfonukleotydazy izolowano metodą hydrazyno-
Iizy i znakowano znacznikiem fluorescencyjnym - amidem
kwasu aminobezoesowego (2AB). Oligomery izolowano do
homogenności stosując kolumny chromatograficzne f-my Ox-
ford GlycoSciences (GlycoSep N, GlycoSep H, GlycoSep R),

podłączone do systemu HPLC. Homogenne glikany suszono
i przechowywano w -20°C.

Otrzymane oligomery sekwencjonowano metoda enzymaty-
czną. Glikany trawiono specyficznymi egzoglikozydazami
a efekt reakcji (spadek masy) określano, rozdzielając produkty
na kalibrowanej kolumnie GlycoSep N. Określono struktury
23 glikanów, stanowiących razem ok. 97% wszystkich oligo-
merów badanego białka.

Głównymi glikanami difosfonukleotydazy są dwuramienne
struktury typu wakuolarnego (21% całej puli) i podobne glika-
ny, lecz z dołączoną terminalnie N-acetyloglukozoaminą na
jednym z ramion (14%) lub z 2 cząsteczkami N-acetylogluko-
zoaminy na obu ramionach (15%). Znaczną część puli N-gli-
kanów stanowią też struktury wielomannozowe (28%), z któ-
rych najliczniej reprezentowany jest oligomer typu Man-6
(15%). Dużym zaskoczeniem była obecność glikanów zawie-
rających antygen Lewisa (ok. 1% całej puli). Tego typu struk-
tury opisano dotychczas tylko w białkach zewnątrzwydzielni-
czych, nie zawierających glikanów typu wakuolarnego.

Profil glikozylacji difosfonukleotydazy znacznie odbiega od
profilu glikozylacji niespecyficznej fosfatazy izolowanej przez
nas z tego samego materiału [1].

Literatura:
[1] Olczak, M., Wątorek, W. (1998) Oligosaccharide and po-

lypeptide homology of lupin (Lupinus luteus L.) acid pho-
sphatase subunits. Arch. Biochem. Biophys. 360, 85-92.

V-8 Aktywność egzoglikozydaz w wybranych gatunkach miodów
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W piśmiennictwie brakuje szczegółowych danych na temat
występowania i aktywności egzoglikozydaz w wybranych ga-
tunkach miodów.

W pracy badano aktywność N-acetylo-p-heksozoaminidazy,
p-galaktozydazy i a-mannozydazy w następujących gatunkach
miodów: miód lipowy, miód gryczany, miód wrzosowy, miód
ze spadzi iglastej, miód mieszany nektarowo-spadziowy oraz
miód ze spadzi liściastej. 2 g miodu rozpuszczano w 10 ml
wody i przenoszono ilościowo do worka dializacyjnego. Diali-
zę przeprowadzano w temp. 4°C z zastosowaniem mieszadła
magnetycznego, aż do uzyskania ujemnej próby Molischa na
cukry w naczyniu dializacyjnym. Końcowy etap dializy prze-
prowadzono w buforze fosforanowo-cytrynianowym o pH 4,7
dla N-acetylo-p-heksozoaminidazy i o pH 4,3 dla P-galaktozy-
dazy i a-mannozydazy, w celu zapewnienia optymalnego śro-

dowiska dla oznaczania aktywności tych enzymów. Otrzyma-
ny dializat miodu poddano zagęszczaniu przy pomocy mikro-
koncentratorów Centricon aż do 5-krotnego zmniejszenia ob-
jętości próby. Całkowitą aktywność enzymatyczną oznaczano
metodą Zwierza i wsp. (Acta Med.Acad.Sci.Hung. 198], 38,
145-152).

Wykazano znaczną aktywność enzymatyczną N-acetylo-p-
heksozoaminidazy oraz niższe aktywności p-galaktozydazy
i a-mannozydazy w poszczególnych gatunkach miodów. Wy-
kazano również różnice w aktywnościach poszczególnych en-
zymów w zależności od gatunku miodu. Najwyższą aktywność
enzymatyczną posiadają miody spadziowe, zarówno ze spadzi
iglastej jak i liściastej, mniejszą miody mieszane nektarowo-
spadziowe, natomiast miody nektarowe wykazują stosunkowo
najniższą aktywność enzymatyczną.
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Glikoproteiny jądrowe wątroby z późnego okresu zarodkowego oraz pozazarodkowego kury
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Analiza glikoprotein jądrowych w rozwoju osobniczym
zwierząt jest jednym z aspektów, który nie został dotychczas
podjęty w dynamicznie rozwijających się, wielokierunkowych
badaniach glikoprotein jądrowych kręgowców. Badania gliko-
zylacji białek chromatynowych w procesie embriogenezy do-
tyczą jedynie jeżowca Hemicentrotus pulcherrimus. Wyniki
badań Kinoshity i wsp. [1] dowodzą, że rozwojowi jeżowca
towarzyszą zmiany w glikoproteinach chromatyny, głównie
w stadium gastruli. W związku z brakiem danych literaturo-
wych dotyczących fenotypu glikoprotein jądrowych w proce-
sie embriogenezy u kręgowców celem prezentowanej pracy
była immunoidentyfikacja w pełnej puli białek jąder komór-
kowych i chromatyny wątroby 16-dniowych zarodków kury
glikoprotein wiążących lektyny: konkanawalinę A (ConA), le-
ktynę z Galanthus nivalis (GNA) i Aleuria aurantia (AAA)
oraz ich porównanie z analogicznymi glikoproteinami wątroby
osobników dorosłych. Chromatynę wydzielono z oczyszczo-
nych poprzez wirowanie przez 2.2 M sacharozę jąder komór-
kowych stosując metodę MacGillivraya i wsp. [2]. Białka ją-
der komórkowych i chromatyny wątroby 16-dniowych zarod-
ków kury i osobników dorosłych rozdzielone techniką jedno-
wymiarowej elektroforezy w płytkach 8% żelu poliakrylami-
dowego z SDS według metody Laemmliego [3] przenoszono
elektroforetycznie na membrany Immobilonu P lub nitrocelu-
lozę. Do analizy glikoprotein wiążących ConA (lektynę rozpo-
znającą terminalne reszty mannozy lub glukozy) jąder komór-
kowych oraz chromatyny wątroby 16-dniowych zarodków
i dorosłej kury zastosowano zmodyfikowaną w naszej Kated-
rze technikę jmmunodetekcji Glassa i wsp. [4]. Natomiast me-

todą Haselbecka i wsp. [5] z wykorzystaniem lektyn skom-
pleksowanych z digoksygeniną: GNA i AAA zidentyfikowano
glikoproteiny mające odpowiednio łańcuch wielomannozowy
i terminalną fukozę. Większość glikoprotein wiążących ConA
jąder komórkowych i chromatyny tkanki embrionalnej i do-
jrzałej charakteryzowały się masami cząsteczkowymi w zakre-
sie od 44 do 187 kDa. Testowanie wiązania GNA wykazało,
że 5 glikoprotein wątroby dorosłej kury o masach cząstecz-
kowych 187, 162/1, 141/39, 79, 74/3 dość silnie wiąże tę lek-
tynę, w przeciwieństwie do analogicznych glikoprotein wątro-
by 16-dniowych zarodków kury. Główne fukozylowane gliko-
proteiny przyłączające AAA badanych tkanek charakteryzują
się masą cząsteczkową około 182 i 119 kDa. Przeprowadzona
analiza porównawcza pełnej puli glikoprotein jąder komórko-
wych oraz chromatyny wątroby zarodka i dorosłej kury przy
użyciu wyżej wymienionych lektyn nie wykazała różnic w fe-
notypie glikoprotein jądrowych tkanki embrionalnej i dojrza-
łej. Słabsze wiązanie lektyn, szczególnie GNA przez gliko-
proteiny jąder komórkowych i chromatyny wątroby 16-dnio-
wych zarodków kury może wskazywać na niższy poziom ich
glikozylacji.

Literatura:
[1] Kinoshita S. i wsp. (1988), Exp. Cell Res., 175, 148-157.
[2] MacGillivray AJ. i wsp. (1972), Biochim. Biophys. Acta,

277, 384^02.
[3] Laemmli U.K. (1970), Nature, 227, 680-685.
[4] Glass W.F. i wsp. (1981), Anal. Biochem., 115, 219-224.
[5] Haselbeck A. i wsp. (1990), Anal. Biochem., 191, 25-30.

Wysokotemperaturowe glikacje albuminy
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Proces glikacji polega na modyfikacji białek cukrami.
W procesie tym w odróżnieniu od glikozylacji nie biorą udzia-
łu enzymy. Glikacja towarzyszy cukrzycy. Wysoki poziom
glukozy we krwi prowadzi do modyfikacji chemicznej białek.
Modyfikowane białka są odpowiedzialne między innymi za
powikłania w przebiegu cukrzycy, takie jak mętnienie socze-
wki, nefropatie i angiopatie. Glikacja białek jest również zaan-
gażowana w rozwój choroby Alzheimera i innych chorób neu-
rodegeneracyjnych.

Reakcję glikacji wykorzystano do otrzymywania neogliko-
koniugatów. Neoglikokoniugaty są stosowane jako szczepion-
ki oraz jako składniki testów diagnostycznych. Neoglikoko-
niugaty wykorzystywane są w badaniach oddziaływań makro-
cząsteczek i komórek poprzez struktury cukrowe.

Reakcję glikacji albuminy bydlęcej glukozą, fruktozą i N-
acetyloglukozoaminą prowadzono w następujący sposób. Mie-
szaninę cukru i białka liofilizowano a liofilizat ogrzewano do
temperatury nie przekraczającej 120°C przez około 30 minut.

Badano wpływ temperatury, pH, soli nieorganicznych i roz-
puszczalników organicznych na glikacje białka. W „neogliko-
koniugatach" oznaczano liczbę podstawionych grup amino-
wych, testowano je w SDS PAGE i metodą HPLC (filtracja

żelowa, chromatografia na odwróconych fazach).W przypadku
glukozy reakcję prowadzono w zakresie temperatur od 80 do
118"C, powyżej tej temperatury powstawał produkt nierozpu-
szczalny. Fruktoza reagowała znacznie łatwiej, reakcja zacho-
dziła w temperaturze 70-92°C. N-acetyloglukozoamina ogrze-
wana do temperatury około 105°C nie reagowała z albuminą,
w temperaturze wyższej następowały niezdefiniowane reakcje
dające posieciowany i nierozpuszczalny produkt.

Dodatek soli lub rozpuszczalnika organicznego zwiększał
wydajność reakcji. Środowisko pH nie wpływało istotnie na
reakcję glikacji albuminy glukozą i fruktozą.

W elektroforezie „neoglikokoniugaty" wędrowały wolniej, fi-
ltracja żelowa HPLC potwierdziła przyrost masy cząsteczkowej
albuminy. Produkt glikacji albuminy w chromatografii HPLC
na kolumnie wypełnionej złożem Cl8 eluował się jako pierw-
szy we wzrastającym stężeniu acetonitrylu zawierającym TFA.
W reakcji oznaczania grup aminowych kwasem trójnitrobenze-
nosulfonowym stwierdzono ich obniżenie o około 30%.

Poznanie mechanizmów glikacji białek jest ważne ze wzglę-
du na rolę tych makrocząsteczek w patogenezie wielu schorzeń.
Z drugiej strony syntetyczne glikokoniugaty znajdują szerokie
zastosowania w ochronie zdrowia i w badaniach poznawczych.
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V-11 Glikozoaminoglikany surowicy krwi osób z chorobą Gravesa i Basedowa

Katarzyna Winsz', Ewa M. Koźma', Andrzej Głowacki', Krystyna Olczyk',
Katarzyna Komosinska-Vassev', Eugeniusz J- Kucharz2
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2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

W przebiegu choroby Gravesa i Basedowa, z towarzyszącą
nadczynnością gruczołu tarczowego, nadmiar hormonów tar-
czycy prowadzi do zaburzeń metabolizmu ustrojowego
- w tym - i zaburzeń przemian tkanki łącznej. W przeciwień-
stwie do opisanego charakteru zmian białek włóknistych
wspomnianej tkanki, w przebiegu choroby Gravesa i Basedo-
wa, przemiany proteoglikanów nie zostały dokładnie poznane.

Z uwagi na fakt, iż metabolizm proteoglikanów tkankowych
oraz proteoglikanów pochodzących z elementów morfotycz-
nych krwi i ściany naczyniowej znajduje odzwierciedlenie
w profilu glikozoaminoglikanów (GAG) surowicy krwi, celem
niniejszej pracy była ilościowa i jakościowa ocena GAG w su-
rowicy krwi chorych ze świeżo rozpoznaną, dotychczas nie
leczoną chorobą Gravesa i Basedowa w odniesieniu do glika-
nów surowicy krwi osób zdrowych.

Rozpoznanie choroby Gravesa i Basedowa oparto na pod-
stawie objawów klinicznych oraz wyników pomiarów następu-
jących parametrów biochemicznych: stężenia TSH, całkowite-
go stężenia hormonów tarczycy - T3 i T4 - oraz stężenia frak-
cji wolnych hormonów - fT3 i fT4 w surowicy krwi.

Z materiału badanego - który stanowiła surowica krwi osób
zdrowych oraz osób z chorobą Gravesa i Basedowa - wyizolo-
wano i oczyszczono glikozoaminoglikany, po czym oznaczono
stężenie kwasów heksuronowych, będących miarą zawartości
glikanów surowicy krwi. GAG poddano następnie rozdziałowi

elektroforetycznemu na octanie celulozy, w 0,017 M siarcza-
nie glinowym. Identyfikacji typów GAG dokonano poprzez
badania podatności glikanów na depolimeryzację chondroity-
nazą ABC, chondroitynazą AC i kwasem azotawym, zaś osza-
cowanie ilościowe przeprowadzono za pomocą densytometru.

Jak wykazały badania wstępne, w przebiegu choroby Grave-
sa i Basedowa dochodzi do znamiennego zwiększenia stężenia
glikozoaminoglikanów w surowicy krwi osób chorych, w po-
równaniu do stężenia powyższych makromolekuł, we krwi
osób zdrowych. Na podstawie analizy elektroforetycznej i en-
zymatycznej GAG surowicy krwi można stwierdzić, iż zarów-
no u osób zdrowych jak i osób chorych - dominującą frakcją
GAG są siarczany chondroityny, obok których występują siar-
czany dermatanu. U osób z chorobą Gravesa i Basedowa
stwierdzono obecność kwasu hialuronowego. Ponadto, siar-
czany chondroityny oraz siarczany dermatanu wyizolowane
z surowicy krwi osób z chorobą Gravesa i Basedowa wykazy-
wały inną szybkość migracji w porównaniu z szybkością mig-
racji takich samych glikanów surowicy krwi osób zdrowych.

Na podstawie wyników wstępnych można wnioskować, iż
w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa dochodzi do zabu-
rzeń metabolizmu proteoglikanów tkankowych czego wyra-
zem są strukturalne zmiany w łańcuchach glikozoaminoglika-
nów oraz pojawienie się kwasu hialuronowego w surowicy
krwi.

V-12 Mucyny śliny człowieka

Anna Zalewska', Krzysztof Zwierz1, Krzysztof Żółkowski2

1 Zakład Biochemii Farmaceutycznej Instytut Chemii,
2 Klinika Chirurgii Szczęków o-Twarzowej Instytut Stomatologii,

Akademia Medyczna w Białymstoku

Gruczoły zlokalizowane przy uchu, pod szczęką i językiem
oraz w śliniance podniebienia i policzków wydzielają ślinę,
która jest wodnym roztworem koloidów i substancji drobno-
cząsteczkowych. Glikoproteiny o dużych masach molowych,
zwane mucynami, stanowią około 26% wszystkich białek śli-
ny. Wyróżnia się dwie grupy mucyn ślinowych: oligomerycz-
ne połączone mostkami dwusiarczkowymi (MG 1) o masie
powyżej 1 megaD, kodowane przez gen MUC 5B zlokalizo-
wany na chromosomie 11, i monomeryczne (MG 2) o masie
200-500 kD, kodowane przez gen MUC 7 zlokalizowany
w chromosomie 4. Najwięcej mucyn zawiera wydzielina śli-
nianek podjęzykowych, mniej wydzielina ślinianek podszczę-
kowych, a wydzielina ślinianek przyusznych nie zawiera mu-

cyn. Mucyny ślinowe składają się z długiego łańcucha poli-
peptydowego (20-50% masy) zwanego apomucyną, do które-
go dołączają liczne łańcuchy oligosacharydowe. Obie mucyny
składają się z licznych powtórzeń zawierających dużo proliny,
seryny i treoniny. Większość łańcuców oligosacharydowych
mucyny ludzkiej jest połączona z łańcuchem białkowym przy
pomocy wiązań O-glikozydowych. Mucyny śliny oddziaływu-
ją z bakteriami i wirusami, mają funkcje smarująco-nawilżają-
co-ochronne, regulują kanały wapniowe, biorą udział w two-
rzeniu płytki nazębnej, mogą stanowić pożywkę dla bakterii,
monomeryczne mucyny MG 2 są frakcją dominującą u osób
odpornych na próchnicę.
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Porównanie składu węglowodanowego lucerny (Medicago sativa L.)
i dwóch gatunków traw (Dactylis glomerata L. i Bromus unioloides L.)

Ryszard Zamorski

Zakład Biochemii, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
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Badania materiału roślinnego są często prowadzone pod kątem zna-
czenia poszczególnych składników w żywieniu ludzi i zwierząt. Częs-
to znaczenia nabiera także określenie zawartości związków przydat-
nych w produkcji paliw, włókien, surowców chemicznych i innych
produktów technicznych. Wiele roślin uprawianych w celu skarmiania
dla zwierząt hodowlanych analizuje się na zawartość składników cuk-
rowych i ich możliwości trawienia w przewodzie pokarmowych.
W związku z tym, że praktycznie wszystkie cukrowce znajdują się
w ścianie komórkowej, która podlega ciągłym zmianom w okresie
wegetacji rośliny, niezmiernie istotne jest ustalenie takiego momentu,
kiedy kompozycja tych składników jest najkorzystniejsza.

Badania składu węglowodanowego lucerny (Medicago saliva L.)
oraz traw: kupkówki (Dactylis glomerata L.) i stokłosy (Bromus unio-
loides L.) uprawianych na zielonkę przeprowadzono natychmiast po
pierwszym pokosie. Przygotowano trzy serie prób po pięć roślin każ-
da. Próbki lucerny rozdzielono na liście i łodygi, a trawy analizowano
jako całe rośliny. Powietrznie suche próbki zmielono w młynku i prze-
siano przez sito o oczkach 0,5mm. Następnie przeprowadzono homo-
genizację w 80% etanolu, próbki odwirowano, a z supernatantu wy-
trącono rozpuszczalne cukry za pomocą absolutnego alkoholu. Po od-
wirowaniu osadu supernatant odrzucono. Stałe pozostałości bydrolizo-
wano za pomocą kwasu siarkowego i analizowano na zawartość lig-
niny (grawimetrycznie) oraz monosacharydów obojętnych (GLC, jako
octany alditoli) i uronidów (kolorymetrycznie). Pozostałość nierozpu-
szczalna w kwasie była przemywana, suszona i ważona oraz ponownie
ważona po spopieleniu (2h, 400°C). Zgodnie z danymi literaturowymi
należy założyć, że zawierała prawie wyłącznie ligninę, ale z pewnoś-
cią także nieco popiołu, białek, kutyny, suberyny oraz inne, mniej

ważne związki. Zachodzi również podejrzenie, że nieznaczna część
ligniny mogła zostać rozłożona i utracona podczas kwaśnej hydrolizy.
W próbach oznaczono ponadto azot (Kjeldahl, zawartość białka
N x 6,25).

Zgodnie z oczekiwaniami liście lucerny zawierały najwięcej białka
(210 g/kg), a pozostałe próbki wykazały podobne wartości (około 100
g/kg). Zależności odnotowane dla zawartości ligniny były dokładnie
odwrotne (odpowiednio: 72 g/kg i około 150 g/kg). Przeliczenia prze-
prowadzone w celu oszacowania udziału celulozy i pozostałych skład-
ników polisacharydowych w badanym materiale roślinnym ponownie
potwierdziły podobieństwo składu próbek łodyg lucerny oraz obu
traw. Udział celulozy wynosił odpowiednio: 97 g/kg (liście lucerny)
i około 300 g/kg dla pozostałych próbek, a policukry nie-celulozowe
staowiły odpowiednio: 150 g/kg i około 200 g/kg. Analiza składu
monosacharydowego frakcji cukrowcowej wykazała dominującą rolę
glukozy w tworzeniu polisacharydów ścian komórkowych badanych
roślin (celulozy i hemiceluloz). Jej udział wahał się od 39% (liście
lucerny) do 6 1 % g/kg (stokłosa). Innym cukrem obojętnym występują-
cym z stosunkowo większej ilości była ksyloza (hemicelulozy), od-
powiednio: 10% (liście) do nawet 30% (kupkówka). Udział pektyn
w tworzeniu materiału ścian komórkowych znalazł odbicie w zawarto-
ści uronidów, których najwięcej było w materiale liści (28%), a naj-
mniej w próbkach traw (mniej niż 5%). Ponadto w większych iloś-
ciach występowały: galaktoza (2-5%), mannoza (1-3%) i arabinoza
(3-7%. Stwierdzono obecność ramnozy (główny łańcuch pektynowy),
której zawartość w liściach lucerny była stosunkowo wysoka (3%).
Badania potwierdziły zróżnicowany skład polisacharydów)' badanych
materiałów roślinnych i istotność tego rodzaju oznaczeń.

Poziom rozpuszczalnej selektyny-E i wskaźników gospodarki lipidowej
w surowicy dzieci z rodzin o wysokim ryzyku miażdżycy

Iwona Żak, Ewelina Lewandowska, Wojciech Gnyp

Zakład Chemii i Biochemii Ogólnej, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
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Adhezja leukocytów do endotelium, następcza diapedeza mono-
cytów, dalsza migracja do warstwy media ściany tętniczej wraz
z przekształcaniem makrofagów w komórki piankowate „obładowa-
ne" tłuszczowcami są ważnymi wydarzeniami w patogenezie wczes-
nej miażdżycy tętnic. W tych procesach decydującą rolę odgrywają
endotelialne selektyny oraz ich przeciwstawne receptory na powierz-
chni leukocytów. Stymulowana ekspresja selektyn ma determinować
podatność na formowanie miażdżycowych blaszek tłuszczowych
w ścianie tętniczej, natomiast wytłumienie ekspresji tych receptorów
adhezyjnych doprowadzać ma do redukcji obszaru zmian miażdży-
cowych w tętnicach.

Selektyny-E są błonowymi receptorami adhezyjnymi przejściowo
ujawnianymi na powierzchni komórek endotelialnych stymulowanych
cytokinami zapalenia lub bakteryjnym lipopolisacharydem. Pojawia-
nie się selektyny-E na powierzchni błon wymaga stymulowanej de
novo ich syntezy oraz śródkomórkowego transportu do powierzchni
komórki. W krótkim czasie po ich powierzchniowym ujawnieniu są
„zrzucane" z powierzchni komórki lub drogą endocytozy wprowadza-
ne na powrót do wnętrza śródbłonka. Wynika z tego zjawiska fakt, że
zmiany w poziomie rozpuszczalnej selektyny-E w surowicy mogą
w pewnych granicach odzwierciedlać stopień ich ekspresji na powierz-
chni endotelium i tym samym stopień uszkodzenia śródbłonka naczy-
niowego. Tym bardziej, że selektyny-E nie są ujawniane na powierzchni
spoczynkowych, nie stymulowanych ąkomórek śródbłonkowych.

W świetle powyższych danych podjęto badania mające na celu okreś-
lenie poziomu rozpuszczalnej selektyny-E w surowicy dzieci obciążo-
nych wywiadem rodzinnym w kierunku choroby niedokrwiennej serca.

Badania przeprowadzono u 40 dzieci. Grupę 1 stanowiły dzieci, obu
płci w wieku 5-15 lat, które pochodziły z rodzin nie obciążonych

chorobami sercowo-naczyniowymi. Grupę 2 stanowiły dzieci, obu płci
w wieku 5-]5 lat, obciążonych wywiadem rodzinnym w kierunku
choroby niedokrwiennej serca. Oznacza to chorobę niedokrwienną se-
rca lub zawał mięśnia sercowego przynajmniej u jednego z rodziców,
mianowicie, wg Narodowego Programu Edukacji Cholesterolowej
(NCEP), u matki poniżej 65 roku życia natomiast u ojca poniżej 55
roku życia. W surowicy badanych dzieci oznaczano stężenie rozpusz-
czalnej selektyny-E metodą immunoenzymatyczną ELISA za pomocą
gotowego zestawu produkcji R D Systems. Wskaźniki gospodarki
lipidowej, mianowicie cholesterol całkowity, cholesterol-HDL i trój-
glicerydy w surowicy oznaczano za pomocą gotowych zestawów diag-
nostycznych produkcji Pointę Scientific. Zawartość apolipoproteiny
E (apoE) w surowicy oznaczano metodą immunoenzymatyczną ELI-
SA za pomocą gotowego zestawu produkcji Genzyme Diagnostics.
Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono testem t-
studenta. Za statystycznie znamienne przyjmowano różnice o wartości
p<0.05 między grupą kontrolną i badaną.

U dzieci obciążonych ryzykiem miażdżycy wskaźniki gospodarki
lipidowej w surowicy wynoszą: cholesterol całkowity 141,9+25,01
mg%, cholesterol-HDL 47,46+12,88, trójglicerydy 77,15±33,92 mg%
i apoE 18,6+3,9 mg%. Uzyskane wyniki nie różnią się znamiennie
statystycznie od odpowiadających wartości wykazanych u dzieci kont-
rolnych: Ch.C: 152,81+25,31 mg%, Ch-HDL: 51,49+9,88 mg%, TG
86,04+33,28 mg%, apoE: 18,8±5,3 mg%. Oznaczony poziom rozpusz-
czalnej selektyny-E wynosi 1,97±1,45 ng/ml surowicy u dzieci ob-
ciążonych ryzykiem miażdżycy, natomiast 1,85+0,8 ng/ml surowicy
u dzieci kontrolnych, brak znamienności statystycznej różnic. W celu
potwierdzenia uzyskanych wyników celowym wydaje się zwiększenie
liczebności badanych grup dzieci.
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Wykład Wykorzystanie zjawiska supresji PCR do identyfikacji osobniczej.
Poszukiwania korelacji między korzystnymi cechami zwierząt gospodarskich

i obrazami elektroforetycznymi uzyskiwanymi z wykorzystaniem tego zjawiska

Piucienniczak G.', Bednarczyk M.2, Płucienniczak A.'
1 Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa,

2 Instytut Zootechniki, Oddział Badawczy Drobiarstwa w Zakrzewię k. Poznania

Zjawisko supresji PCR (SP) może występować podczas po-
wielania zbioru fragmentów DNA, do których uprzednio przy-
łączono do obu końców za pomocą ligazy DNA syntetyczny
oligonukleotyd o długości około 40 nukleotydów (nt), nato-
miast powielanie prowadzi się z udziałem krótszego primera
(około 20 nt), który ma sekwencję nukleotydową taką samą
jak część przyłączonego enzymatycznie syntetycznego oligo-
nukleotydu (np., primer jest taki sam, jak 20 pierwszych nt
przyłączonego primera). Zaobserwowano (1,2), że w takim
układzie dochodzi do hamowania reakcji powielania, gdyż
w trakcie etapu renaturacji krótszy primer (20 nt) przegrywa
konkurencję o miejsce do tworzenia struktury dwułańcucho-
wej z dłuższym przyligowanym primerem i jego komplemen-
tarnym odpowiednikiem, znajdującymi się na każdym łańcu-
chu DNA. W takiej sytuacji, każdy łańcuch DNA obecny
w mieszaninie jest zdolny do tworzenia rakietopodobnych (pa-
telniopodobnych) struktur, których rękojeść powstaje w wyni-
ku tworzenia wiązań wodorowych między przyligowanym oli-
gonukleotydem i jego komplementarnym odpowiednikiem.

Supresję powielania można znieść dla niektórych fragmen-
tów DNA, jeśli do mieszaniny reakcyjnej PCR wprowadzi się
syntetyczny primer komplementarny do tych fragmentów.
Wtedy, po pierwszym cyklu powielania powstaną odcinki
DNA mające tylko na jednym końcu przyligowany 40 nt syn-
tetyczny nukleotyd i jego komplementarną kopię, na drugim
zaś inny primer, który specyficznie przyłączył się do niektó-
rych łańcuchów DNA obecnych w mieszaninie. Dla takich
fragmentów SP nie zachodzi, gdyż mają różne końce i dlatego
nie mogą tworzyć rakietopodobnych struktur.

W tej pracy zjawisko SP wykorzystano do badania polimor-
fizmu fragmentów DNA pochodzących z chromosomu W kury
domowej, chromosomu, który, jak się przypuszcza, determinu-
je płeć ptaków. Fragmenty te wycinane są z DNA kury nuk-
leazą restrykcyjną Xhol (5'—CTCGAG-3'), tworząc rodzinę
Xho (3), reprezentowaną przez około 104 powtórzeń. Do ba-
dań wykorzystano 58 preparatów DNA wyizolowanych z krwi
kur i 2 z plemników. Preparaty trawiono nukleazą restrykcyjną
BspRI (5'-GGCC-3'). Następnie za pomocą ligazy DNA z bak-

teriofaga T4 do końców wszystkich powstałych odcinków
DNA przyłączono oligonukleotyd MSPPOW 5'-GAAGCAATG-
TATGCCGGAGAGCTCACTCTCACCAACGTCGAC- z udziałem krótkiego
adaptera BGLMALY 5' -GTCGACGTTGGT-. Prowadzono dwie re-
akcje powielania. Pierwszą w objętości 50 ml za pomocą pri-
merów MSPPB 5'-GAAGCAATGTATGCCGGAG i KURXHO2
5'-TGTGCAAGGTGGTACTTTCG- (95°C - 2 min., 92°C - zatrzymane
na dodanie enzymu, DNA polimerazy z Thermits aquaticus
2 jednostki, 21 cykli: 93°C - 30 sek., 54"C - 30 sek., 72°C
- 60 sek.; 72°C - 2 min.). Produkty reakcji rozcieńczano 9 ra-
zy (do 450 ml) za pomocą TE pH 8,0. Do 2 reakcji brano 2 ml
rozcieńczonego roztworu z pierwszego PCR i primery
BGLCCC S'-ACTCTCACCAACGTCGACCCC- oraz KURXHO3
5'-TGTGCAAGGTGGTACTTTCGGG-. Warunki powielania były podob-
ne, podwyższono tylko temperaturę renaturacji do 58"C. Po-
wielone próbki charakteryzowano za pomocą elektroforezy na
żelach poliakrylamidowych.

Otrzymane wyniki świadczą, że analizowana populacja kur
jest wysoce polimorficzna ze względu na pojawianie się muta-
cji w obrębie fragmentów DNA tworzących rodzinę Xho.
Okazało się również, że fragmenty DNA z rodziny Xho można
także znaleźć w DNA izolowanym z plemników, co jest dowo-
dem na to, że występują one nie tylko na chromosomie W, jak
to sugerowano w pracy (3).

Z badań przeprowadzonych w naszym laboratorium wynika,
że metoda analizy polimorfizmu oparta na SP daje bardzo
powtarzalne wyniki, które w małym stopniu zależą od użytego
do doświadczeń termocyklera.
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Charakterystyka plazmidu pEC156 niosącego geny
systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego EcoVIII

Iwona Biedrzycka, Marian Sęktas i Tadeusz Kaczorowski

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

VII

Plazmid pEC156 jest naturalnym elementem genetycznym
występującym w szczepie E. coli E1585-68. Plazmid ten zsek-
wencjonowano (4010 p.z.) a uzyskana sekwencja nukleotydo-
wa została poddana analizie komputerowej. Pozwoliło to na
określenie położenia następujących elementów genetycznych:
origin replikacji (ColEI), elementów regulatorowych biorą-
cych udział w kontroli inicjacji replikacji (gen rop, RNAI
i RNAII) oraz genów kodujących odpowiednio endonukleazę
restrykcyjną i metylotransferazę EcoVlU. Przynależność
pEC156 go grupy plazmidów ColEI potwierdzono przez wy-
kazanie niezbędności funkcji polimerazy DNA I w replikacji
tego plazmidu.

Analiza sekwencji nukleotydowych genów składających się
na system restrykcyjno-modyfikacyjny (R-M) EcoVlll pozwo-
liła na stwierdzenie, że gen endonukleazy składa się z 921 p.z.
zaś gen metylotransferazy z 912 p.z. Obydwa geny są przeciw-
nie do siebie zwrócone i posiadają osobne obszary promotoro-
we. Posługując się techniką wydłużania startera zmapowano
miejsca startu transkrypcji w obrębie obydwu promotorów.
Pozwoliło to na precyzyjne określenie położenia sekwencji -10
i -35 a także miejsc przyłączania rybosomów.

Enzymy stanowiące system R-M EcoVllI rozpoznają
specyficzną symetryczną sekwencję nukleotydową

5'AAGCTT/3'TTCGAA. Endonukleaza EcoVlll przeprowa-
dza reakcję cięcia w jej obrębie pomiędzy dwoma resztami
adeniny, zaś pokrewna metylotransferaza przeprowadzenie re-
akcji modyfikacji w obrębie tej samej sekwencji (najprawdo-
podobniej zachodzi metylacja pierwszej adeniny).

Enzymy R-M rozpoznające identyczną sekwencję nukleo-
tydową nazywane są izoschizomerami. Obecnie znanych jest
około 30 izoschizomerów rozpoznających sekwencję specyfi-
czną dla enzymów systemu R-M EcoVlll. Spośród nich znana
jest struktura genetyczna jedynie systemów R-M Hindlll
z Haemophilus influenzae i LlaCl z Lactococcus lactis. Po-
sługując się sekwencjami aminokwasowymi metylotransferaz
Hindlll i LlaCl stwierdzono, że są one homologiczne do mety-
lotransferazy JECOVIII odpowiednio w 50 i 62%. Dodatkowo,
analiza sekwencji aminokwasowej metylotransferazy EcoVlll
pozwoliła na stwierdzenie.że enzym ten należy do klasy beta
metylotransferaz adeninowych o czym decyduje obecność
czterech silnie zakonserwowanych motywów. Są to:
„CMII" 35I-D-PY, „CMIII" 1](ILK, „CMIs" 243T-KP~L,
„CMI" 266D-F-GSG-T—A.

Z kolei sekwencja aminokwasowa endonukleazy EcoVlll
jest w około 26% identyczna do sekwencji KW Hindlll
i RWLZflCI.

Zastosowanie transglikozylacyjnych właściwości endo-J3-l,3-glukanazy
GA Oerskovia xanthineolytica do syntezy nowych struktur cukrowych

Alicja Buchowiecka, Stanisław Bielecki

Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, Łódź

VI-2

Obecnie jest już powszechnie wiadomym, że węglowodany
odgrywają centralną rolę właściwie we wszystkich systemach
biologicznych. Pełnią istotne funkcje w procesach ekstra- i in-
tramolekularnego rozpoznawania, w mechanizmach ochron-
nych zarówno organizmów prokariotycznych jak i eukarion-
tów, a także są podstawowym źródłem energii dla wszystkich
organizmów. Ponadto, znajdują liczne zastosowania przemys-
łowe i medyczne. Istnieje poważne zainteresowanie przemysłu
zarówno możliwościami szybkiej degradacji polisacharydów,
jak też wykorzystaniem biologicznych i chemicznych syste-
mów w syntezie nowych węglowodanów o znaczeniu przemy-
słowym.

Niniejsza praca prezentuje możliwości syntetyczne bakte-
ryjnej endo-(3-l,3-gIukanazy GA Oerskovia xanthineolytica
w reakcjach transglikozylacji. Jako donor reszt glikozylowych
zastosowano rozpuszczalny w wodzie (3-1,3-glukan - ląmina-
ran. Akceptorami były różne glikozydy z arylowym aglikonem
wykazującym absorpcję w świetle UV. Umożliwiło to ilościo-

we badanie relacji molowych zachodzących między „znako-
wanymi" produktami syntezy dzięki połączeniu technik chro-
matografii cienkowarstwowej z densytometrią absorpcyjną.
Zasięg badań aplikacyjnych glukanazy GA obejmował okreś-
lenie regio- i stereospecyficzności wybranej reakcji transgliko-
zylacji oraz spektrum użytecznych akceptorów.
Wyniki przeprowadzonych badań prowadzą do następujących
konkluzji:
- Glukanaza GA syntetyzuje wiązanie p-1,3- i (3-1,4-glikozy-

dowe.
- Produktami glikozylacji monosacharydowych glikozydów

mogą być di- tri- i tetrasacharydowe glikozydy.
- Dobrymi akceptorami są glikozydy mające w uprzywilejo-

wanych konformacjach wszystkie podstawniki ekwatorial-
ne, pomijając konfigurację aglikonu.

- Słabymi akceptorami są glikozydy mające w uprzywilejo-
wanych konformacjach aksjalne grupy hydroksylowe przy
C-2 lub C-4.
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VI-3 Wpływ jonu amonowego na aktywność dysmutazy
ponadtlenkowej i katalazy u Pseudomonas sp

Jerzy Chmielowski, Zbigniew Jarząbek, Rafał Ślązak

Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice

Amon (NH4
ł) jest związkiem powszechnie występującym w przyro-

dzie. Powstaje jako naturalny produkt degradacji białek, wytwarzany
jest także w procesie amonifikacji. Wprowadzany do środowiska
w wyniku działalności przemysłowej może wywierać działanie ekoto-
ksyczne. Toksyczność amonu dla licznych bakterii znana jest od daw-
na. Molekulary mechanizm tego działania nadal pozostaje niejasny.
Dotychczas przeprowadzone badania w układach modelowych wyka-
zały, że jon amonowy jest utleniany przez wolne rodniki tlenowe
i powoduje ich zmiatanie. Celem podjętej pracy było wyznaczenie
stałych szybkości reakcji anionorodnika ponadtlenkowego i rodnika
hydroksylowego w utlenieniu amonu oraz sprawdzenie, czy to utlenie-
nie amonu może zachodzić u wybranych bakterii in vivo i jaki ma to
wpływ na aktywność dysmutazy (SOD) i katalzy w hodowlach szcze-
pu Pseudomonas sp.

Stałą szybkości reakcji amon-anionorodnik ponadtlenkowy wyzna-
czono przy użyciu metody kompetycyjnej z zastosowaniem cytochro-
mu c oraz układu generującego ksantyna-oksydaza ksantynowa przy
pH 8,5. Rodnik hydroksylowy generowano w układzie Fentona, a stałą
szybkości wyznaczono przy użyciu dezoksyrybozy jako zmiatacza
kompetycyjnego przy pH 7,4. W badaniach in vivo użyto szczepu
Pseudomonas sp. izolowanego z biopreparatu do rozkładu cyjanku.
Hodowle prowadzono w pożywkach mineralnych z 5 mM cytrynianu
sodu oraz dodatkiem 5 lub 100 mM amonu przy pH 7,5. Po trzech
godzinach od rozpoczęcia hodowli do podłoży dodawano cyjanek
w stężeniach od 4 do 20 mM. Związek ten blokując łańcuch oddecho-
wy, powodował generację wolnych rodników tlenowych. Aktywności
SOD i katalazy mierzono po godzinnej inkubacji z cyjankiem. Do
pomiaru aktywności SOD użyto testu RANSOD firmy Randox. Akyw-
ność katalazy mierzono spektrofotometrycznie przez pomiar rozkładu

nadtlenu wodoru przy 240 ran. Stężenie białka mierzono metodą Low-
ry'ego, a zmętnienie hodowli bakterii metodą nefelometryczną.

Wyznaczono stałą szybkości reakcji pomiędzy amonem a anionorod-
nikiem ponadtlenkowym równą 3,0*10"' M"V oraz stałą szybkości re-
akcji amon-rodnik hydroksylowy na poziomie 3,9* 10s M"'s"'. Dodanie
cyjanku w stężeniu 20 mM do hodowli szczepu Pseudomonas sp. za-
wierającej 5 mM amonu powodowało spadek zmętnienia hodowli.
Efekt ten nie wystąpował w hodowli zawierającej 100 mM amonu,
a zmętnienie utrzymywało się na stałym poziomie w trakcie 8 godzin
inkubacji. W hodowlach zawierających 100 mM amonu obserwowano
odpowiednio 70% i 60% spadek aktywności SOD i katalazy w obecno-
ści 20 mM cyjanku w porównaniu z próbą kontrolną. Aktywność SOD
w hodowli zawierającej 5 mM amonu utrzymywała się na stałym pozio-
mie i nie była zależna od ilości dodanego cyjanku. Dla 20 mM cyjanku
aktywność katalazy wzrastała o 30% w stosunku do wartości kontrolnej.

Na podstawie otrzymanych wielkości stałych szybkości reakcji mo-
żna stwierdzić, że jon amonowy nie jest zmiataczem anionorodnika
ponadtlenkowego. Natomiast reakcja z rodnikiem hydroksylowym za-
chodziła z szybkością zbliżoną do szybkości reakcji jego typowych
zmiataczy, rzędu 109 M''s'', takich jak tiomocznik lub askorbinian.
Spadek zmętnienia w hodowli zawierającej 5 mM amonu po dodaniu
cyjanku świadczył o lizie komórek bakterii. Amon w stężeniu 100 mM
pełnił więc rolę ochronną, zapobiegając rozpadowi komórek. Jak wy-
kazano, hamowanie aktywności enzymów antyoksydacyjnych przez
amon pojawiało się dopiero po dodaniu cyjanku do hodowli bakterii.
Sugeruje się, że obserwowane obniżenie aktywności SOD i katalazy
wynikało z inhibicji tych enzymów przez produkty utlenienia amonu
przez rodnik hydroksylowy takich jak tlenek azotu lub azotyny. Przy-
puszczenie to wymaga jednak potwierdzenia w dalszych badaniach.

VI-4 Metabolizm glukozy u szczepu Aeromonas hydrophila
w warunkach anoksji w obecności żelaza(III)

Jerzy Chmielowski, Andrzej Woźnica, Artur Muszyński

Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice

Celem badań było wyjaśnienie powiązań utlenienia glukozy z redu-
kcją żelaza(IIl) przez wybrany szczep bakterii Aeromonas hydrophila
w warunkach niedoboru tlenu (anoksji). Interesujące było również
ustalenie etapu metabolizmu glukozy lub produktów jej rozkładu
związanego z redukcją żelaza(III).

Badaniom poddano szczep Aeromonas hydrophila izolowany
z miejsc tworzenia się rudy darniowej. Szczep ten w temperaturze
30°C i przy pH 7 do 9 wykazywał intensywny wzrost skorelowany
z utlenieniem glukozy i redukcją żelaza(III).

W celu wyjaśnienia korelacji między rozkładem glukozy i redukcją
żelaza(III) (w postaci cytrynianu żelaza) prowadzono obserwacje roz-
kładu glukozy i produktów pojawiających się w wyniku tego procesu.
Badania prowadzono w trzech układach: anoksyjnym w obecności
jonów żelaza(III) i porównawczym układzie beztlenowym bez żelaza,
oraz tlenowym bez żelaza. W hodowli szczepu Aeromonas hydrophila
w warunkach anoksji w obecności żelaza(HI) glukoza ulegała rozkła-
dowi do etanolu i octanu. Procesowi towarzyszyła redukcja Fe(III),
przyrost liczby komórek bakterii oraz spadek pH.

W celach porównawczych prowadzono hodowlę szczepu Aeromo-
nas hydrophila w warunkach beztlenowych, bez jonów żelaza(III).
Obserwowano, że w warunkach beztlenowych, podobnie jak w ukła-
dzie anoksyjnym z Fe(IIl), pojawiały się w przybliżeniu ekwimolarne
ilości etanolu i octanu. Procesom towarzyszyło obniżenie pH hodowli
wskazujące na proces kwasotwórczy. Pojawianie się zbliżonych ilości
octanu i etanolu w układzie anoksyjnym z żelazem(III) oraz w ukła-
dzie fermentacyjnym mogło świadczyć, że żelazo(III) nie bierze bez-
pośredniego udziału w procesie glikolizy. Należało sprawdzić moż-
liwość udziału żelaza(III) jako akceptora elektronów w utlenieniu pro-
duktów rozkładu glukozy.

Z badań wcześniejszych wiadomo, że badany szczep bakterii nie
wykorzystywał żelaza(III) w anoksyjnym utlenieniu etanolu lub oc-
tanu. Należało zatem wykazać, że redukcja żelaza(III) może być zwią-
zana z metabolizmem mrówczanu, który był jednym z produktów
pośrednich metabolizmu glukozy. Mrówczan wskutek działania liazy
mrówczanowo-wodorowej (EC 1.18.3.1) mógł ulegać rozkładowi do
wodoru i dwutlenku węgla. Można było spodziewać się istotnej róż-
nicy w wytwarzaniu CO2 i H2 przez bakterie w układzie anoksyjnym
z żelazem oraz w kontrolnym układzie beztlenowym bez żelaza. Wy-
kazano, że ilość pojawiającego się wodoru w trakcie rozkładu glukozy
w obecności żelaza(III) była znacząco mniejsza od ilości wodoru
w układach bez żelaza. W obecności żelaza obserwowano również
znacznie mniejszą produkcję H2 niż CO2. W beztlenowym układzie
kontrolnym bez żelaza ilości tworzącego się CO 2 i H2 były porów-
nywalne.

Wyniki badań wskazują, że metabolizm glukozy był związany z re-
dukcją żelaza(III) na etapie rozkładu mrówczanu przez liazę mrów-
czanowo-wodorową (EC 1.18.3.1). Można również przypuszczać, że
w redukcji żelaza(III) bierze udział wodór cząsteczkowy powstały
z utlenienia mrówczanu.

W celu udowodnienia udziału żelaza(III) w anoksyjnym utlenieniu
wodoru przez szczep Aeromonas hydrophila przeprowadzono badania
modelowe polegające na obserwacji redukcji żelaza(HI) przez gazowy
wodór wprowadzony do hodowli bakterii. Stwierdzono taka redukcję
żelaza(III) w hodowli Aeromonas hydrophila przez wprowadzany wodór.

Z przeprowadzonych badań wynika więc, że w warunkach anoksji
żelazo(III) nie bierze bezpośredniego udziału w procesie glikolitycznym
szczepu Aeromonas hydrophila. Jony żelaza(lll) są natomiast zaangażo-
wane w utlenieniu produktów rozkładu glukozy, głównie wodoru.
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Gen metaloproteazy bakterii antarktycznych

K. Filipek, G. Płucienniczak, A. Płucienniczak

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

VI-5

Przeszukano kolekcję szczepów antarktycznych pod kątem
obecności proteaz wydzielanych do podłoża. Znaleziono dwie
niezidentyfikowane bakterie morskie o numerach 78 i 643 wy-
dzielające proteazy do pożywki. Ustalono optymalne warunki
dla wzrostu bakterii i wydzielania przez nie proteaz. Przepro-
wadzono kilka hodowli obu bakterii w dużych objętościach
pożywki w celu wyizolowania proteaz. Wyodrębniano protea-
zy przy pomocy chromatografii na złożach Sepharose DEAE
fast flow i Poroś 20 HP2. Z hodowli bakterii o nr 643 wy-
odrębniono białko o aktywności proteolitycznej i masie 37
kDa, a dla bakterii nr 78 wykazano obecność dwóch wydziela-
nych do pożywki proteaz. Po oznaczeniu sekwencji pierw-
szych 15 aminokwasów proteazy z bakterii 643 zaprojektowa-
no zdegenerowany primer Prot5. Ustalono, że sekwencja ami-
nokwasów naszej proteazy wykazuje znaczące podobieństwo
do vibriolizyny i innych metaloproteaz. Na podstawie konser-
watywnej sekwencji aminokwasów w miejscu wiązania jonu
metalu w metaloproteazach zaprojektowano drugi primer
Prot6. Przy pomocy wymienionych primerów powielono me-

todą PCR, a następnie sklonowano pierwszy fragment genu
proteazy o długości 450 pz. Po zsekwencjonowaniu tego frag-
mentu można było zaprojektować kolejne primery Wydl
i Wyd2. W celu znalezienia i zsekwencjonowania reszty genu
zastosowano technikę inverse-PCR, która pozwoliła na powie-
lenie i sklonowanie reszty genu. Otrzymaną sekwencję nuk-
leotydów i sekwencję aminokwasów genu proteazy porówna-
no z bazą danych z Banku Genów za pomocą programu
BLAST. Porównanie wykazało, że jest to nowa, nieznana pro-
teaza wykazująca znaczne homologie sekwencji aminokwaso-
wej do metaloproteaz z bakterii Vibrio vulnificus. Zgodność
aminokwasów dochodzi do 53%. Nasza proteaza posiada pep-
tyd sygnałowy oraz miejsce wiążące jony metalu o konser-
watywnej sekwencji aminokwasów. Zostanie podjęta próba
ekspresji całego genu lub jego części w E. coli w celu uzys-
kania aktywnej proteazy. W razie uzyskania ekspresji białka
istnieje możliwość wykorzystania sekwencji sygnałowej do
konstrukcji wektorów ekspresyjnych.

Klonowanie genu kodującego endonukleazę restrykcyjną
Ncul z Neisseria cuniculi

Beata Furmanek, Katarzyna Gromek i Tadeusz Kaczorowski

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
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Badania nasze koncentrują się wokół problemu na ile fakt
rozpoznawania przez izoschizomery endonukleaz restrykcyj-
nych klasy II i klasy IIS tej samej sekwencji nukleotydowej,
znajduje odzwierciedlenie w podobieństwie ich budowy.

System restrykcyjno-modyfikacyjny (R-M) Ncul z bakterii
Neisseria cuniculi ATCC 14688 składa się z dwóch genów
i ich produktów. Pierwszym elementem systemu jest endonuk-
leaza Ncul rozpoznająca asymetryczną sekwencję nukleotydo-
wą 5'-GAAGA-3' i przecinająca obydwie nici DNA w odleg-
łości 8 nukleotydów i 7 odpowiednio na nici górnej i dolnej,
na prawo od rozpoznawanej sekwencji. Drugim elementem
systemu jest metylotransferaza, której rola polega na modyfi-
kacji genomowego DNA a tym samym jego ochronie DNA
przed cięciem pokrewną endonukleazą. System R-M Ncul jest
izoschizomerem systemu R-M Mbóll z Moraxella bovis.

W pierwszym etapie pracy postanowiliśmy klonować gen
kodujący endonukleazę Ncul. W tym celu, posługując się sek-
wencją nukleotydową genu dla endonukleazy Mboll zaprojek-

towano kilka par starterów. Następnie, wykorzystano je w re-
akcji amplifikacji DNA (reakcja PCR) posługując się jako ma-
trycą genomowym DNA z Neisseria cuniculi. Postępując
w ten sposób udało się nam opracować warunki umożliwiające
amplifikację fragmentu DNA o wielkości 510 p.z. W kolej-
nym etapie pracy klonowano uzyskany fragment do wektora
pGEM3Zf(+) a następnie określono jego sekwencję nukleo-
tydową.

Analizując uzyskaną sekwencję nukleotydową fragmentu
genu kodującego endonukleazę Ncul stwierdziliśmy, że jest
ona w 90% identyczna z sekwencją nukleotydową genu dla
endonukleazy Mboll. Na poziomie sekwencji aminokwasowej
obserwowano podobny stopień identyczności.

Posługując się oczyszczonym preparatem endonukleazy
Ncul stwierdziliśmy, że enzym ten wykazuje reakcję krzyżową
z przeciwciałami skierowanymi przeciwko endonukleazie
Mboll. Wyniki te potwierdzają obserwowane na poziomie
struktury genetycznej podobieństwo w budowie obydwu białek.
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VI-7 Hamowanie in vitro transdukcji sygnału FGF2 dla regulacji metabolizmu
energetycznego w komórkach raka wysiękowego Ehrlicha przez chitozan

Jan Ignacak', Henryk Struszczyk2, Iwona Patka'

' Instytut Biochemii Lekarskiej CM UJ, Kraków,
2 Instytut Włókien Chemicznych, Łódź

Komórki raka wysiękowego Ehrlicha (EAT) wykazują typowe nie-
prawidłowości metabolizmu dla nowotworów; wysoką aktywność gli-
kolizy tlenowej, zmniejszenie efektu Pasteura oraz nadmierną ekspre-
sję izoenzymu M2 kinazy pirogronianowej - bezpośrednio związanej
z produkcją energii, które korelują ze zwiększoną szybkością podzia-
łów komórek nowotworowych, a także syntezą białka i DNA.

Chitozan poli-(2-dezoksy-2-aminoglukoza) jest produktem deacety-
lacji chityny wykazującym szereg unikalnych właściwości takich jak
brak toksyczności, właściwości immunostymulujące, działanie anty-
nowotworowe oraz bioaktywność.

Czynniki wzrostowe uczestniczą we wzroście, różnicowaniu i prolife-
racji komórek. W komórkach nowotworowych biorą udział w stymula-
cji wzrostu poprzez swoiste dla tych czynników receptory błonowe lub
same przechodzą do jądra komórkowego regulują ekspresję genów.

Wcześniejsze badania wykazały, że chitozan hamuje podwyższoną
glikolizę tlenową w nienaruszonych komórkach EAT, wyrażaną obniże-
niem produkcji mleczanu i poziomu ATP. Przeciwstawny efekt metabo-
liczny zaobserwowano w komórkach EAT inkubowanych w obecności
fibroblastycznego czynnika wzrostu (FGF2) in vitro. Następował wzrost
produkcji mleczanu, a w konsekwencji podwyższenie poziomu ATP.

Mikrokrystaliczny preparat o najwyższym stopniu deacetylacji
(97%) jako silnie naładowany polikation był bardziej aktywny bio-
logicznie niż słabiej naładowane polikationy glikozaminoglikanów
z mniejszym stopniem deacetylacji (59,6% i 87,7%). Ich działania
hamujące na metabolizm komórki nowotworowej było związane z siłą

z jaką cząsteczki chitozanu o różnej strukturze molekularnej i nad-
molekularnej wiązały się z błoną komórkową.

Komórki nowotworowe posiadają wyższy elektroujemny ładunek
powierzchniowy niż prawidłowe komórki. Zwiększony charakter anio-
nowy powoduje osłabienie adhezji międzykomórkowej, brak hamowa-
nia wzrostu i ruchu oraz dezorganizację tkanki. Agresywny charakter
komórek nowotworowych może być hamowany w sposób specyficzny
przy pomocy glikozaminoglikanów charakteryzujących się ładunkiem
dodatnim, a taki ładunek posiada chitozan. Chitozan wykazując powi-
nowactwo do ujemnie naładowanych receptorów błony komórkowej,
za pośrednictwem których blokuje przewodzenie sygnałów, a więc
fosforylację kinaz białkowych lub/i aktywuje fosfatazy białkowe ko-
nieczne do stymulacji metabolizmu i podziałów komórkowych.

Przenoszenie sygnałów od błony do jądra komórkowego przez mi-
togeny, które zwiększają liczbę podziałów komórkowych, dokonuje
się za pośrednictwem kinaz tyrozynowych. Uaktywnione kinazy dzia-
łają w sposób kaskadowy, wywołując aktywację wielu enzymów
i w końcowym efekcie doprowadzając do fosforylacji docelowych
enzymów, a także genów.

Obserwowane mniejsze efekty hamowania nadmiernie pobudzonej
aktywności glikolitycznej w komórkach EAT przez mikrokrystaliczny
chitozan o różnym ładunku w obecności FGF2 wskazuje, że preparaty
chityny blokując przekazywanie sygnału od błony do jądra komór-
kowego powodują hamowanie metabolizmu, a w konsekwencji wzros-
tu komórki nowotworowej.

VI-8 Ekspresja heterologicznych genów w komórkach drożdży Pichia pastoris

Barbara Kłudkiewicz1, Krystyna Grzelak', Anita Niedziela-Majka2, Andrzej Ożyhar2

' Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa,
2 Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław

Białko receptora ekdysteroidowego (EcR) i białko ultra-
spiracle - USP (należące do tzw. „nadrodziny receptorów
jądrowych"), heterodimeryzując tworzą funkcjonalny recep-
tor dla 20-hydroksyekdyzonu, hormonu pełniącego kluczową
rolę w kontroli metamorfozy owadów. Nadekspresja białek
EcR i USP umożliwi nam rozpoczęcie badań nad mechaniz-
mem formowania, strukturą i funkcją specyficznych komple-
ksów jakie tworzy receptor z elementami regulatorowymi ge-
nów, których transkrypcja zależy od 20-hydroksyekdyzonu.
Do nadprodukcji znaczących ilości aktywnego białka posta-
nowiono wykorzystać opisany w literaturze eukariotyczny
układ ekspresyjny, oparty na szczepie drożdżowym Pichia
pastoris. Dla tego systemu opracowano serię wektorów, poz-
walających na szybką identyfikację i oczyczczenie rekom-
binowanych białek.

Pichia pastoris to metylotrof zdolny do użytkowania meta-
nolu jako głównego źródła węgla. Wykorzystanie metanolu
wymaga obecności wysokiego poziomu oksydazy alkoholowej
AOX, za co odpowiada indukowany metanolem promotor.
Wprowadzenie obcego genu pod kontrolę promotora AOX
umożliwia nadprodukcję, heterologicznego białka.

Prezentowane wyniki dotyczą ekspresji genu kodującego
białko ultraspiracle (USP) w drożdżowym szczepie SMD1168
(pep4,his4) Pichia pastoris. Sekwencję cDNA kodującą białko
USP (1534 pz), wklonowano do wektora sekrecyjnego
pPICZocC zawierającego silny promotor genu A0X1, w miejs-
ce restrykcyjne EcoRI - Xbal za sekwencją cc faktora - kodu-

jącą peptyd wyprowadzający, a przed fragmentem kodującym
C - koniec epitopu myc. Analiza restrykcyjna DNA zrekom-
binowanych plazmidów potwierdziła obecność w plazmidzie
fragmentu DNA o właściwej wielkości. Prawidłowość wklo-
nowania potwierdzono metodą sekwencjonowania DNA stosu-
jąc startery komplementarne do sekwencji plazmidu otaczają-
cych wprowadzony gen. Zlinearyzowane DNA plazmidowe
posłużyło do transformacji komórek Pichia pastoris metodą
elektroporacji. Integrację genu USP do DNA chromosomal-
nego w locus oksydazy alkoholowej (A0X1) potwierdzono
przy pomocy PCR. Zdolność komórek P. pastoris do syntezy
i sekrecji zrekombinowanego białka USP potwierdzono tech-
niką „western blottingu" przy użyciu przeciwciał anty-myc
i anty-his jak również przy użyciu poliklonalnego przeciwciała
skierowanego przeciwko nadprodukowanemu białku. Oczysz-
czenie wydzielonego do podłoża rekombinowanego białka
USP prowadzono na kolumnie powinowactwa wypełnionej
Ni-NTA agarozą.

Przedstawione wyniki wskazują, że zastosowany eukarioty-
czny system ekspresyjny oparty na szczepie drożdżowym Pi-
chia pastoris okazał się efektywnym do nadprodukcji białka
ultraspiracle (USP). Użyte monoklonalne przeciwciała anty-
myc, anty-his i poliklonalne przeciwciało anty-USP wykazały
dużą swoistość do wyprodukowanego białka.

Przedstawione powyżej badania zostały wykonane w oparciu o grant
KBNnr406/P04/96/ll.
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Uboczne skutki mikrowstrzeliwania cząstek wolframu
opłaszczonych obcym DNA

Cezary Krysiak, Barbara Mazuś, Jerzy Buchowicz

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

VI-9

Mikroskopijne cząstki (0,1-1,5 \xm) metalicznego wolframu
są rutynowo stosowane jako nośnik obcego DNA, wprowadzo-
nego do rośliny, zwierzęcia lub drobnoustroju metodą biolis-
tyczną (Sanford i in., Methods Enzymol. 217, 483-509, 1993).
Zamierzonej transformacji genetycznej towarzyszą jednak sła-
bo, jak dotychczas, poznane skutki uboczne. W doniesieniu
niniejszym opisane są próby scharakteryzowania chemicznych
i mechanicznych uszkodzeń DNA, tak wprowadzonego kon-
struktu jak i DNA komórkowego, w warunkach transformacji
pszenicy wyżej cytowaną metodą.

Stwierdzono, że już na etapie opłaszczania wolframu przy-
gotowanym konstruktem, DNA ulega istotnym zmianom stru-
kturalnym. Od dawna stosowany do trwałej transformacji
pszenicy plazmid pAHC25 ulega relaksacji i linearyzacji. Inne
plazmidy mogą ulegać albo tylko relaksacji (pUC19), albo
tylko linearyzacji (pUC119). Bombardowanie zarodków lub
kalusa pszenicy nieopłaszczonymi cząstkami wolframowymi
powoduje znaczną fragmentację komórkowego DNA. Powsta-

jące dwuniciowe pęknięcia są jednak, jak można sądzić na
podstawie stymulacji wcielania znakowanych prekursorów
i elektroforetycznej analizy radioaktywnego DNA, szybko na-
prawiane. Tym nie mniej, osłabiona zostaje zdolność embrio-
gennego kalusa do tworzenia zarodków somatycznych. Bom-
bardowanie nie obniża natomiast siły kiełkowania dojrzałych
nasion. Żaden z opisanych efektów nie jest obserwowany jeśli
cząstki metalicznego wolframu zastąpić substancjami jakie
udaje się z nich wyekstrahować wodą lub buforami.

Uzyskane wyniki dowodzą, że wolfram katalizuje wybiór-
czą hydrolizę niektórych wiązań fosfodwuestrowych w plaz-
midowym DNA i wskazują, że podobnym zmianom może ule-
gać chromosomowy DNA w tkankach bombardowanych cząs-
tkami wolframowymi. Ograniczona degradacja DNA i towa-
rzyszące jej zahamowanie embriogenezy somatycznej, przy
braku wpływu bombardowania na kiełkowanie, zachęcają do
podjęcia systematycznych badań nad biologiczną aktywnością
wolframu.

Bakteriobójcze peptydy z białek wiążących hem: Hemocydyny

Paweł Maki, Kinga Wójcik', Jerzy Silberring2, Adam Dubin'

' Instytut Biologu Molekularnej, 2 Instytut Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
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W doniesieniu przedstawiono dowody na to, że pozbawione bemu
oraz częściowo zdenaturowane białka wiążące hem (takie jak: hemo-
globina, mioglobina czy też cytochrom c) a także ich fragmenty pep-
tydowe posiadają szerokie spektrum właściwości bakterio- i grzybo-
bójczych. Nie zaobserwowano tych cech w przypadku bemoprotein
natywnych. Odkrycie to może mieć znaczenie nie tylko w badaniach
nad niespecyficzną opornością przeciwzakaźną ale i również w dzie-
dzinie zastosowań biotechnologicznych.

Do doświadczeń używano hemoglobiny ludzkiej wyizolowanej
z krwi oraz handlowe preparaty mioglobiny wieloryba i cytocbromu
c konia. Hemoglobinę oraz mioglobinę pozbawiano hemu w precypi-
tacji kwaśnym acetonem a wysokooczyszczone preparaty globiny a,
globiny p oraz apomioglobiny uzyskiwano poprzez chromatografię
HPLC. Do uzyskania apocytochromu zastosowano metodę usuwania
hemu z wykorzystaniem Ag,SO4. Fragmentację białek przeprowadza-
no za pomocą bromocyjanu, try psy ny oraz proteinazy Arg-C. Uzys-
kane peptydy oczyszczano na HPLC a ich identyfikację oraz kontrolę
czystości dokonywano z użyciem spektroskopii masowej. Oznaczenia
ilościowe białek bazowały na spektroskopii UV a peptydów na anali-
zie aminokwasowej. Pomiar aktywności bakterio- i grzybobójczej wy-
konywany był poprzez inkubację czynników z zawiesiną mikroorgani-
zmów, wysiew na płytki agarowe, zliczanie wyrosłych kolonii i wy-
znaczenie aktywności czynników jako połowicznej dawki śmiertelnej
- LD5 0. Stopień perforacji błony bakteryjnej po potraktowaniu czyn-
nikami oznaczano z użyciem E. coli zawierającej plazmid p-galak-
tozydazy i pomiar ilości uwolnionego enzymu z użyciem substratu
syntetycznego. Aktywność hemolityczną badano na ludzkich krwin-
kach czerwonych a aktywność cytotoksyczną w teście MTT na hodo-
wlach ludzkich fibroblastów i linii ludzkiego wątrobiaka HepG2. Po-

winowactwo do lipopolisacharydu (LPS) określano za pomocą wyga-
szania fluorescencji polimyksyny znakowanej chlorkiem dansylu oraz
w teście neutralizacji aktywności LPS in vivo.

Uzyskane wyniki świadczą, że apoproteiny przejawiają aktywność
zabijającą wobec bakterii Gram- i Gram+ oraz grzybów patogennych
w zakresie LD 5 0 rzędu kilku mikromoli/dm3. W celu identyfikacji mo-
żliwej domeny odpowiedzialnej za tą aktywność zastosowano frag-
mentację globin i apomioglobiny trzema różnymi metodami. Wyniki
jednoznacznie wskazują, że aktywność jest zachowywana jedynie
w długich, ok. 50-aminokwasowych fragmentach i że jest związana
z ładunkiem danego peptydu. Szczegółowe badania przeprowadzone
na fragmencie 56-131 apomioglobiny udowodniły, że peptyd ten do-
prowadza do perforacji błon E. coli, zaś jego aktywność jest hamowa-
na przez fizjologiczne stężenia NaCl oraz milimolowe stężenia Ca2+

i Mg2+. Nie stwierdzono powinowactwa peptydu 56-131 do LPS z E.
coli. Nie stwierdzono aktywności hemolitycznej tego peptydu, tym
niemniej jednak wykazywał on słabe własności cytotoksyczne wobec
badanych linii komórkowych. ąWiadomo powszechnie, że białka wią-
żące hem są szczególnie bogate w struktury a-helikalne. Przedstawio-
ne wyniki, wsparte szczególnie pomiarami widm dichroizmu kołowe-
go w środowisku naśladującym wnętrze błon fosfolipidowych sugeru-
ją, że uzyskane peptydy o aktywności bakteriobójczej wywodzące się
z hemoprotein najprawdopodobniej wiążą się poprzez oddziaływania
elektrostatyczne z błonami mikroorganizmów, zaburzają ich integral-
ność tworząc „dywanopodobne" twory na ich powierzchni a po wnik-
nięciu do wnętrza membrany odtwarzają swoją a-helikalną strukturę,
doprowadzając tym samym do lokalnej dezintegracji membrany.

Finansowane w ramach grantu KBN nr 6PO4B 009 14.
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VIII Biosynteza cyklosporyn i ekspresja proteaz przez szczep Tolypocladium sp.

Alina Marciniak-Rusek, Krystyna Strzeiek, Jolanta Kuthan-Styczeń,
Lidia Paśś-Dziegielewska, Elżbieta Wałajtys-Rode

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

Przedmiotem naszych badań był szczep grzyba Tolypoc-
ladium sp. należący do grzybów niedoskonałych (Fungi im-
perfecti). Grzyb ten produkuje i wydziela do podłoża 25 cyk-
losporyn, cyklicznych peptydów, różniących się składem
aminokwasów, do których należy cyklosporyna A posiadają-
ca właściwości immunosuppresyjne, przeciwzapalne, prze-
ciwgrzybicze i przeciwpasożytnicze Badania biochemiczne
i immunologiczne wykazały, że cyklosporyna A i jej homo-
logi są produkowane z prekursorowych aminokwasów przez
wielofunkcyjny enzym, syntetazę cyklosporynową, a więc
niezależnie od rybosomalnego mechanizmu syntezy. W lite-
raturze podano, że Tolypocladium inflatum oraz inne gatunki
0 podobnej morfologii, produkujące cyklosporyny (Fusarium
1 Neocosmospora) wytwarzają i wydzielają lipazy i chityna-
zy, natomiast nie stwierdzono aktywności zewnątrzkomórko-
wych proteaz.

W badaniach prowadzonych przez nas, nad szczepami Toly-
pocladium produkującymi cyklosporyny potwierdzono opisy-
waną w literaturze fachowej zmienność mikrobiologiczną tych
szczepów rzutującą w sposób istotny na ich zdolność do bio-
syntezy tych związków. Poszukując cech mikrobiologicznych
przydatnych w eliminacji niskoaktywnych klonów stwierdzo-
no, że charakteryzują się one, we wszystkich fazach wzrostu,
zdolnością do wytwarzania do podłoża hodowlanego proteaz,

o niskiej specyficzności substratowej, nieaktywnych wobec
cyklosporyn. Zaobserwowano również, że klony wytwarzające
proteazy powodują zahamowanie biosyntezy cyklosporyn
przez klony aktywne. Na drodze wieloetapowej selekcji otrzy-
mano stabilny szczep Tolypocladium 4C nie wytwarzający cy-
klosporyn, charakteryzujący się dobrym wzrostem na stadar-
dowych podłożach hodowlanych. Szczep ten został wyizolo-
wany na podstawie różnic morfologicznych (zabarwienie
grzybni). W odróżnieniu od szczepu macierzystego szczep ten
wytwarza do podłoża znaczne ilości (około 2000 j/ml hodo-
wli) alkalicznych proteaz, rozkładających żelatynę w testach
API, i kazeinę w agarowych podłożach stałych i podłożach
płynnych. Główne białko wykazujące aktywność proteazową
po częściowym oczyszczeniu w elektroforezie w układzie re-
dukującym SDS/PAGE wykazuje masę cząsteczkową około
35 kDa. Szczep 4C różni się od szczepu macierzystego rów-
nież zdolnością do wzrostu na podłożach z galaktozą, ksylito-
lem i inozytolem. Redukuje również azotany do azotynów.

Rozwój inżynierii genetycznej zwiększył wzrost zapotrze-
bowania na nowe systemy ekspresji białek i peptydów znaj-
dujących zastosowanie w medycynie i badaniach podstawo-
wych. Ze względu na dużą ilość białek wydzielanych do śro-
dowiska hodowlanego szczep 4C został wybrany do zbadania
możliwości transformacji i ekspresji obcych białek.

VI-12 Koekspresja różnych białek eukariotycznych z drożdżową cyklofiliną A w E. coli

D. Mikiewicz-Syguła, A. Marciniak-Rusek, E. Wałajtys-Rode, A. Płucienniczak

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

Zostaną przedstawione badania o jednoczesnej ekspresji
w komórkach Escherichia coli ludzkiego interferonu a
z drożdżową cyklofiliną A. W pracy wykorzystano dwa wek-
tory ekspresyjne. Oba mają promotor polimerazy RNA bak-
teriofaga T7 wykorzystywany do transkrypcji obcych genów.
Jeden z wektorów jest pochodną plazmidu pT7-7 (Tabor, da-
ne nie opublikowane) uzupełniony przez wstawienie genu
tRNAArg (UCU/CCU) (gen argU z E. coli) i sekwencji regu-
lacyjnych warunkujących terminację transkrypcji, pochodzą-
cych z DNA bakteriofaga T7. Drugi z wykorzystanych wek-
torów jest pochodną plazmidu pPIGDMl (Mikiewicz i wsp.,
1997).

Ekspresja genu cyklofiliny w E. coli daje rozpuszczalne,
natywne białko. Natomiast interferon a tworzy w E. coli trud-
no rozpuszczalne ciałka inkluzyjne, które można rozpuścić
w stężonym roztworze chlorowodorku guanidyny. Wspólna
ekspresja obu genów w jednej komórce bakteryjnej prowadzi
do oddziaływań cyklofiliny z interferonem, które skutkują

powstawaniem mieszanych ciałek inkluzyjnych, składających
się z obu białek.

Właściwości mieszanych ciałek inkluzyjnych są inne niż
tych, które tworzy sam interferon a. Mieszane ciałka inkluzyj-
ne dają się łatwiej rozpuszczać i w związku z tym procesy
oczyszczania i renaturacji interferonu a są łatwiejsze.

Podobnie zachowują się inne białka tworzące ciałka inklu-
zyjne w E. coli, np. ludzki hormon wzrostu.

Wydaje się, że opracowany system ekspresji otrzymywania
obcych białek w E. coli jednocześnie z cyklofiliną znacznie
ułatwi procesy oczyszczania i renaturacji białek ważnych ze
względu na zastosowania medyczne.

Literatura:
[1] Mikiewicz D., Wróbel B., Węgrzyn G., Płucienniczak A.

(1997) Isolation and characterization of a CoIEl-like plas-
mid from Enterobacter agglomerans: a novel variant of
RNA one modulator gene. Plasmid, 38: 210-219.
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Konstrukcja hybrydu nadprodukujacego pg 51 bakteriofaga T4

Nieradko Józef, Ochocka Anna, Gruiewska Beata, Krzywicka Anna

Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

VI-13

Gen 51 jest jednym z genów drugiej grupy, kodujących
białka, biorące udział w morfogenezie części centralnej
płytki podstawowej bakteriofaga T4. W dotychczasowych
badaniach produkt genu 51 nie był identyfikowany w żelach
poliakrylamidowych, co dawało podstawę do różnych
spekulacji na temat domniemanych funkcji produktu tego
genu.

W celu identyfikacji produktu genu 51 zastosowano system
ekspresyjny, w którym wykorzystano promotor i polimerazę
RNA faga T7. Fragment Xbal-Hindlll, zawierający geny 51,
27, i 28, klonowano do wektora pT7-5.

Nadprodukcję białek fagowych badano w szczepie E.coli
BL21(DE3), który posiada na chromosomie indukowalny gen
polimerazy RNA faga T7 pod kontrolą promotora lac. Badanie
ekspresji hybrydu w szczepie E.coli BL21(DE3) wykazało, iż
możliwa była identyfikacja na żelach poliakrylamidowych je-
dynie produktów genów; 27 i 28 (żele barwione błękitem ku-
mazyny). Natomiast pg 51 był syntetyzowany w ilościach
wprawdzie wystarczających do testu komplementacji, ale zbyt
małych, aby możliwa była obserwacja produktu tego genu na
żelach poliakrylamidowych (także w warunkach wybiórczego
znakowania białek fagowych izotopem węgla 14C).

W celu konstrukcji hybrydu, unożliwiającego wydajną
ekspresję pg 51, poddano analizie komputerowej sekwencję
nukleotydową klonowanego fragmentu. Na podstawie przepro-
wadzonej analizy zaplanowano konstrukcję pochodnej dele-
cyjnej, umożliwiającej wydajną ekspresje genu 51. W tym ce-
lu z pierwotnego konstruktu usunięto sekwencję, obejmującą
gen 28 i duży C-terminalny fragment genu 27, w drodze po-
dwójnego trawienia wyjściowego hybrydu enzymami Pstl
i Hindlll. Badanie espresji indukowanych komórek E.coli
BL21(DE3) transformowanych skonstruowanym hybrydem,
wykazało wysoki poziom ekspresji syntezy pg 51 co umoż-
liwiło jego identyfikację na żelach poliakrylamidowych.
W wyniku ekspresji genu 51 uzyskiwano niezmiennie dwa
polipetydy o podobnym stopniu trwałości. Masę cząsteczkową
jednego z polipetydów określono na 30 kDa, co jest zgodne
z masą określoną na podstawie analizy sekwencji nukleotydo-
wej genu 51, a drugiego na 28 kDa. Sugeruje się, że polipetyd
o wyższej masie cząsteczkowej może być prekursorem pg 51,
którym jest polipetyd a masie cząsteczkowej 28 kDa. Z kolei
badanie lokalizacji wyżej wymienionych produktów w indu-
kowanych komórkach wykazało, że indukowane polipetydy
sedymentują z frakcją błonową ekstraktu bakteryjnego.

Intrachromosomalne fragmenty genomu bydła domowego
otoczone sekwencjami telomerowymi

G. Płucienniczak, A. Płucienniczak

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

VI-14

Zastosowano telomeropodobne primery do wykrywania róż-
nic w telomerowych sekwencjach chromosomów. Telomero-
wy DNA ssaków składa się z dużej liczby tandemowych po-
wtórek sekwencji 5'-CCCTAA-3'. W normalnych somatycz-
nych komórkach część tych powtórek jest tracona w czasie
każdego podziału. Zastosowano podane primery: TELA,
TELC, TELG, TELT. TELC ma sekwencję kanoniczną, wy-
stępującą w telomerach ssaków. Pozostałe różnią się od niej
jednym nukleotydem zlokalizowanym na końcu 3'. Stwierdzi-
liśmy doświadczalnie, że obecność primerów TELA i TELC
podczas reakcji PCR powoduje pojawienie się tylko dwóch
fragmentów DNA o długościach 530 (Bl) i 492 ( B4) pary
zasad. Nie stwierdziliśmy aby takie fragmenty powielały się
na DNA innych zwierząt i w związku z tym mogą służyć jako
marker tego DNA. Powielone fragmenty DNA sklonowano
w plazmidzie pBS(+) i określono sekwencję nukleotydów
(Accesion numbers: AF136741, AF136742).

Sekwencja obu powielonych fragmentów jest identyczna
z wyjątkiem dodatkowego odcinka DNA o długości 38 par
zasad występującego dwukrotnie w fragmencie Bl. Przy po-

mocy programu BLAST w Banku Genów szukano sekwencji
homologicznych. Okazało się, że w ludzkim DNA na różnych
chromosomach występuje fragment podobny do naszej sek-
wencji o długości -190 pz. zawarty między 214 a 508 parą
zasad Bl. Różne odcinki fragmentu 190 pz wykazują różną
homologię do ludzkiego DNA, ale zawsze jest to powyżej 80%.

Z tych danych wynika, że nietelomerowe fragmenty B1 i B4
są sekwencjami rozproszonymi występującymi u ssaków . Po-
równano sekwencję nukleotydów Bl i B4 z rodzinami sek-
wencji rozproszonych występującymi w różnych genomach
a podanymi w Banku Genów. Okazało się, że fragment sek-
wencji zawarty między 214 a 508 pz. dla Bl i między 176
a 470 pz. dla B4 jest homologiczny do rozproszonej sekwencji
LINEl-LlMCl (LINE, long interspersed nuclear element). Jak
wynika z analizy sekwencji w Banku Genów znaleziono tylko
jednen element retrotranspozonui LI oflankowany sekwencja-
mi telomerowymi w genomie człowieka. Sekwencja nukleo-
tydów tego elementu różni się całkowicie od sekwencji Bl
i B4. Element retrotranspozonu LI MCI znaleziony przez nas
w genomie bydła domowego może być znacznikiem tego DNA.
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VI-15 Interakcja przeciwciał monoklonalnych przeciwko rekombinacyjnej syntazie
tymidylanowej hepatomy szczura z syntazą tymidylanową

izolowaną z larw Trichinella spiralis

Anna Porębska', Joanna Cieśla2, Magdalena Dąbrowska2, Bożena Marchel',
Wojciech Rode2, Elżbieta Wałajtys-Rode'

1 Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa,
2 Instytut Biologu Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Syntaza tymidylanową (ST), indukowalny enzym biorący
udział w syntezie DNA, należy do bardzo konserwatywnych
białek. Stosując jako antygen rekombinacyjne białko syntazy
tymidylanowej z hepatomy szczura (rSTRH) uzyskane metodą
nadprodukcji w E. coli i oczyszczone chromatografią na DE-
AE celulozie i fenylo-Sefarozie (Cieśla et al. Biochim. Bio-
phys. Acta, 1995, 1261; 233-242), uzyskano przeciwciała mo-
noklonalne specyficzne względem tego enzymu. Myszy 6 ty-
godniowe samice Balb/c były immunizowane metodą in vivo
przez podanie 6 |ig białka rSTRH /mysz. I szczepienie wyko-
nano z adjuwantem Freunda (1:1), podskórnie i domięśniowo,
następne (II, III i IV), w odstępach dwutygodniowych podawa-
no antygen w PBS, dootrzewnowo. Ostatnią porcję antygenu
(booster) podano dożylnie. Po 3 dniach wykonano fuzję sple-
nocytów z komórkami szpiczaka mysiego SP2/0, standardową
metodą z 50% glikolem polietylenowym i 5% DMSO, poczym
komórki wysiano na płytki (zawierające feeder layer) w róż-
nicującym medium HAT. Drugą porcję splenocytów zamrożo-
no w -80"C i przeprowadzono fuzję po rozmrożeniu. W wyni-
ku klonowania metodą ograniczonego rozcieńczania wyselek-
cjonowano klony wytwarzające przeciwciała przeciwko
rSTRH. Specyficzność przeciwciał sprawdzano metodą ELI-

SA stosując opłaszczanie płytek (MaxiSorp, Nunc) 0,5 u.g
białka rSTRH/dołek i stosując wtórne przeciwciało sprzężone
z peroksydazą chrzanową. Klasę uzyskanych przeciwciał
oznaczano stosując zestaw SIGMA ISO-2 . W sumie uzyskano
52 klony produkujące przeciwciała przeciwko rSTRH., 30 kla-
sy IgM i 22 klasy IgG ( głównie IgG3). Supernatanty hodowli
wyselekcjonowanych klonów testowano pod względem reak-
tywności z białkiem syntazy tymidylanowej (ST) uzyskanej
z mięśniowych larw pasożytniczego nicienia Trichinella spira-
lis powodującym u ludzi i zwierząt upośledzenie funkcji róż-
nych mięśni, stanowiących miejsce lokalizacji dorosłych larw.
ST z T. spiralis została oczyszczona z homogenatu larw mięś-
niowych przez wytrącanie siarczanem amonu i chromatografię
powinowactwa na kolumnie zawierającej analog kofaktora ST
(Dąbrowska et al. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1996,
228; 440-445). Badanie wykonano metodą dot-blot, stosując
70 ng białka ST /miejsce. Jako wtórne przeciwciała stosowano
konjugaty przeciwciał anty mysim IgG lub IgM z alkaliczną
fosfatazą. Dwa klony klasy IgM i 10 klonów klasy IgG wyka-
zało pozytywna reakcję z białkiem TS z T. spiralis. Świadczy
to o występowaniu homologicznych fragmentów w obu bada-
nych enzymach.

VI-16 Konstrukcja szczepu Escherichia coli attB::int+cI857lacIqts,
jako gospodarza umożliwiającego termiczną indukcję

ekspresji genów z plazmidu pNH46Tl

Marian Sęktas i Magdalena Gregorowicz

Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Celem pracy było skonstruowanie szczepu umożliwiającego
ścisłą kontrolę ekspresji genów, klonowanych w plazmidzie
pNH46Tl oraz termiczną indukcję ich ekspresji. Szczep E. coli
MS7 został skonstruowany metodą autointegracji plazmidu pat-
tENTcIlacI do chromosomu bakterii, wykorzystując rekombina-
cyjną aktywność białka Int podczas transformacji plazmidu.
Plazmid zawierający wszystkie niezbędne elementy genetyczne
został skonstruowany na bazie replikonu pBR322 i zawierał:
- gen oporności na chloramfenikol - cat
- gen integrazy faga X - int pod kontrolą temperaturo-wraż-

liwego represora faga A, - CI857 (gen cI857)
- gen lacF'ts, kodujący temperaturo-wrażliwy represor Laclq

- łatwo wycinalny enzymem restrykcyjnym ori replikacji
pBR322

- element integracyjny attP.
Integrację plazmidu poprzedzono enzymatycznym wycię-

ciem (Notl) własnego ori, a następnie ligacją i transformacją
docelowych komórek E. coli MC1061. Integranty selekcjono-

wano na płytkach z chloramfenikolem. Otrzymany szczep
MS6, kontrolował ekspresję genów wyspecjalizowanego plaz-
midu pNH46Tl. Plazmid ten zawiera dwa elementy rozpozna-
wane przez rekombinazę Int, attP i attB, pomiędzy które klo-
nuje się gen, którego transkrypcja ma być ściśle kontrolowana.
Kontrola ta jest zapewniona przez:
- klonowanie genu w odwrotnej orientacji do głównego pro-

motora, tandemu plac+p)ac

- obecność czterech terminatorów rrnBTl, tuż przed sekwen-
cją kodująca genu.
Indukcja termiczna (30°C->42°C - 15 min) powoduje eks-

presję genu poprzez: (1) aktywację rekombinazy Int i odwró-
cenie badanego genu zgodnie z orientacją głównego promoto-
ra, (2) inaktywację represora Laclqts, co odblokowuje funkcję
głównego promotora. Ponadto, po odwróceniu włączany jest
plazmidowy system antyterminacyjny N/nurL, który inakty-
wuje wszelkie sygnały terminacji i pauzy, podnosząc wydaj-
ność elongacji transkrypcji.
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Charakterystyka mutanta auksotroficznego mef szczepu Tolypocladium niveum VI-17

Krystyna Strzeżek, Jolanta Kuthan-Styczeń, Alina Marciniak-Rusek, Lidia Paśś-Dzięgielewska

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

Przedmiotem naszych badań był auksotroficzny mutant met"
szczepu Tolypocladium niveum, wytwarzającego kompleks cy-
klosporyn, wśród nich cyklosporyne A, cenny lek o ogromnym
znaczeniu terapeutycznym. Cyklosporyna A jest cyklicznym
peptydem zawierającym w pozycji 1 cząsteczki unikalny N-
metylowany aminowas MeBmt (4R)-N-metylo-4-butenylo-4-
metylo-L-treoninę. Siedem aminokwasów wchodzących
w skład cząsteczki cyklosporyny A zawiera grupę metylową
(w pozycjach 1, 3, 4, 6, 9, 10 i 11) co powoduje wysoką
hydrofobowość cząsteczki. Biosynteza cyklosporyn zachodzi
na nierybozomalnej drodze, na multuenzymatycznej matrycy,
czego wynikiem jest jej niska specyficzność. Szczep T. niveum
produkuje 25 cyklosporyn, różniących się składem aminokwa-
sowym. Istnieje szereg doniesień literaturowych na temat
wpływu aminokwasów wchodzących w skład cząsteczki cyk-
losporyn, dodanych do podłoża hodowlanego na wydajność
procesu biosyntezy i skład kompleksu cyklosporyn.

W naszych badaniach nad szczepem T. niveum uzyskano
metodą protoplastyzacji i działania promieniami UV auksot-
roficzny mutant met" wymagający do wzrostu dodatku L-me-
tioniny. Ze względu na dużą ilość grup metylowych w cząs-

teczce cyklosporyny postanowiono sprawdzić zdolność uzys-
kanego mutanta oraz jego rewertantów do wytwarzania cyklo-
sporyn. Stwierdzono, że blok enzymatyczny u auksotroficz-
nego mutanta T. niveum znajduje się na końcowym etapie
szlaku biosyntezy L-metioniny. L-cysteina, L-cystationina,
L-homocysteina i L-homocystyna nie stymulowały wzrostu
badanego mutanta. Ustalono stężenie L-metioniny niezbędne
do wzrostu szczepu i biosyntezy cyklosporyn. Stwierdzono
dużą stabilność mutanta met- . W wyniku wielokrotnych roz-
siewów uzyskano 5 rewertantów met+. Porównano wpływ do-
datku L-metioniny do podłoża na wydajność biosyntezy cyklo-
sporyn u wyjściowego szczepu T. niveum, mutanta auksotrofi-
cznego met" i jego rewertantów met+. Stwierdzono, że mutant
met" wytwarza cyklosporyny w obecności 0,5% L-metioniny
w podłożu, z wydajnością porównywalną do szczepu wyjścio-
wego. Dodatek 0,5 % metioniny do hodowli szczepu wyjścio-
wego i do hodowli rewertantów powodował zahamowanie bio-
syntezy cyklosporyn. Wydajność biosyntezy cyklosporyn
w hodowlach rewertantów, na podłożach standardowych (bez
wzbogacania L-metioniną) była o około 40% wyższa od wy-
dajności szczepu wyjściowego.

Terapia genowa mysiego guza nerki Renca z zastosowaniem endostatyny

Jarosław Szary, Stanisław Szala

Zakład Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii - Instytut, Gliwice

VI-18

Endostatyna jest C-końcowym fragmentem kolagenu XVIII
i posiada silne własności hamowania angiogenezy, w tym an-
giogenezy indukowanej przez nowotwory. Duże nadzieje wią-
zane są z zastosowaniem endostatyny w terapii nowotworów,
szczególnie do hamowania wzrostu przerzutów.

Sekwencje kodujące endostatyny - fragmentu 184 C-koń-
cowych aminokwasów z mysiego kolagenu XVIII - zostały
zsyntetyzowane przy pomocy reakcji PCR z wykorzystaniem
jako matrycy plazmidu zawierającego cDNA kolagenu XVIII.
Sekwencje kodujące endostatynę zostały połączone z sek-
wencją sygnalną hemaglutyniny z wirusa grypy, a następnie
przeklonowane do wektorów ekspresyjnych pBCMGSNeo
i VR1012. Plazmid pBCMGSNeo/s.s+endostatyna wprowa-
dzono in vitro do komórek mysiego raka nerki Renca za po-
średnictwem Lipofektyny. W medium znad komórek transfe-

kowanych plazmidem z endostatyna wykryto za pomocą anali-
zy Western-blot białko o masie cząsteczkowej odpowiadającej
masie endostatyny (około 20 kDa).

Wykonaliśmy szereg eksperymentów terapeutycznych pole-
gających na wprowadzaniu do guzów Renca wektorów kodu-
jących endostatynę. Do rosnących podskórnie guzów podawa-
no zarówno nagi DNA plazmidowy jak i kompleksy: DNA-
lipidy kationowe DDAB/DOPE. Zaobserwowano wyraźny
efekt terapeutyczny tzn. zahamowanie wzrostu guzów i wy-
dłużenie czasu przeżycia w grupach myszy leczonych plaz-
midem z endostatyna w porównaniu do myszy, którym poda-
wano pusty wektor nie zawierający żadnej wstawki.

Praca finansowana z grantu KBN nr 4P05A 046 15.
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VI-19 Gen IL-12 w plazmidowym DNA w terapii genowej nowotworów u myszy

Urszula Wilczyńska, Magdalena Budryk, Jarosław Szary, Stanisław Szala

Zakład Biologii Molekularnej Centrum Onkologii — Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice

W terapii genowej nowotworów terapeutyczny DNA wpro-
wadza się do tkanek nowotworowych za pomocą różnych noś-
ników (wirusy, lipidy kationowe). W naszej pracy staraliśmy
się sprawdzić czy można wprowadzić plazmidowy DNA bez
udziału jakichkolwiek nośników wprost do rosnących guzów
(raka nerki Renca i czerniaka B16(F10) u myszy).

Wstępne doświadczenia, z wykorzystaniem genów reporte-
rowych wykazały, że transfekcja in vivo komórek nowotworo-
wych jest dużo bardziej efektywna przy zastosowaniu samego
plazmidowego DNA niż DNA w kompleksie z lipidami katio-
nowymi. Do eksperymentów terapeutycznych używaliśmy ge-
nu IL-12, cytokiny o silnych właściwościach immunomodula-

cyjnych. Gen IL-12 wprowadzaliśmy do komórek rosnących
guzów (Renca) w dwóch plazmidach ekspresyjnych pWRG
3169 i pBCMGSNeo. W obu przypadkach uzyskaliśmy wyraź-
ne efekty terapeutyczne (zahamowanie wzrostu guzów i wy-
dłużenie czasu przeżycia myszy).

Wykonane przez nas doświadczenia dowodzą, że istnieje
możliwość wprowadzania „nagiego" DNA do komórek nowo-
tworowych in vivo. Po raz pierwszy wykazaliśmy terapeutycz-
ny efekt po wprowadzeniu plazmidowego DNA kodującego
IL-12 wprost do guza bez użycia jakichkolwiek nośników.

Praca finansowana z grantu KBN nr 4P05A 046 15.

VI-20 Wykorzystanie techniki RAPD-PCR do wykrywania mutacji indukowanych

u gatunku Gerbera jamesonii

Łukasz Wólko ', Tomasz Burda 2, Ryszard Słomski'

'Katedra Biochemii i Biotechnologii, 2Katedra Roślin Ozdobnych, Akademia Rolnicza, Poznań

Metoda RAPD od momentu jej opracowania (Williams et al. 1990)
była szeroko stosowana w badaniach zmienności genetycznej genety-
cznej roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Markery RAPD wykorzys-
tywano dotychczas głównie do konstruowania map genetycznych i po-
szukiwania markerów cech użytkowych (Jurden et al. 1996, Hu et al.
1997, Laurem et al. 1998). Dotychczas brak doniesień o próbie za-
stosowania RAPD w badaniu efektywności mutagenezy nieukierun-
kowanej. Duża efektywność i szybkość tej techniki mogłaby w znacz-:
nym stopniu skrócić prace selekcyjne regeneracyjne oraz wspomóc
hodowlę. Dlatego postanowiono określić przydatność techniki RAPD
do wykrywania mutacji indukowanych, a także ocenić w jakim stop-
niu wykryte zmiany genetyczne będą wpływać na fenotyp.

Materiałem badawczym było 57 klonów gerbery należących do czte-
rech odmian: Tamara (7 klonów), Skorpion (15), Kasjopeja (24), Sy-
riusz (11). Rośliny te otrzymano poddając mutagenezie nieukierunko-
wanej eksplantaty liściowe w\w odmian pochodzące z kultur in vitro.
Zastosowano różne dawki promieniowania gama - od 25 do 35 Gy.
Jako próby odniesienia zastosowane były klony wykorzystanych od-
mian nie poddane napromieniowaniu. Z liści poszczególnych klonów,
pobranych z koltury in vitro, wyizolowano DNA metodą z użyciem
CTAB (Wólko 1995). Namnożenie badanego genomowego DNA pro-
wadzono metodą PCR z użyciem jednego startera długości 10 nukleo-
tydów (Operon Oligo 10-mer Kits). Mieszanina reakcyjna o objętości
25 u.1 zawierała 50 ng badanego DNA, lx stężony bufor reakcyjny, 1,5
mM MgCl2, 0,15 mM dNTP, 0,2 u,M startera i 1 jednostkę polimerazy
Taq DNA (Finnzymes). Stosowano 40 cykli amplifikacji. W każdym

cyklu mieszanina była inkubowana kolejno: 1 min. w 92°C, 1,5 min.
w 35°C i 2 min. w 72°C. Po 40 cyklach następował końcowy etap inkubacji
5 min. w 72°C. Amplifikowane fragmenty rozdzielano w 1,5% żelu agaro-
zowym, barwiono bromkiem etydyny i oceniane w świetle UV, lub roz-
dzielane w 5% żelu poliakryloamidowym i barwione metodą srebrową.

W pierwszym etapie, dla zbadania informatywności metody prze-
prowadzono próby rozróżnienia poszczególnych odmian wyjściowych
na podstawie profilu prążków uzyskanych metodą RAPD. Spośród
pięciu użytych starterów 3 wykazały nam polimorfizm pomiędzy od-
mianami. W dalszym etapie przystąpiono do badań poszczególnych
prób, odnosząc wyniki do nie poddanych mutagenezie odmian wy-
jściowych, z których metodą in vitro zostały wyprowadzone klony.
Z użyciem 14 z pośród 45 ogółem przetestowanych starterów udawało
się uzyskiwać amplifikację, z czego 5 starterów amplifikowano poje-
dynczy fragment, co zmniejszało prawdopodobieństwo wykrycia mu-
tacji. Pozostałe 9 starterów pozwalało na uzyskiwanie od kilku do
kilkunastu namnożonych fragmentów. Przy pomocy tych starterów
testowano wszystkie 57 klonów. W wyniku prowadzonych prac wyka-
zano zmiany mutacyjne u kilkunastu klonów, przejawiające się zani-
kiem lub pojawieniem się prążka u mutanta. Zmiany te były wykrywa-
ne u różnych klonów i przy użyciu różnych starterów. Prace mające na
celu doprowadzenie klonów do kwitnienia są wciąż w toku, i dopiero
po ich zakończeniu można będzie określić w jakim stopniu wykryte
zmiany genetyczne wpływają na fenotyp roślin. Jednak już obecnie
wydaje się, że metoda RAPD-PCR może być użyteczna w badaniach
nad mutantami nieukierunkowanymi.
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Zastosowanie wektorów ekspresyjnych zawierających gen GFP
(ang. green fluorescent protein) pod kontrolą promotora genu hsp70.1

do selekcji klonów komórkowych różniących się stopniem ekspresji genów hsp

A. Wysocka', W. Konopka ', A Zborek2, A. Krawczyk'

' Zakład Biologu Nowotworów, 2 Zakład Cytochemii i Ultrastruktury Komórki,
Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice

VI-21

Geny szoku termicznego hsp70i kodujące białko o właściwoś-
ciach cytoprotekcyjnych są w prawidłowych komórkach, w nor-
malnych warunkach fizjologicznych nieaktywne lub transkrybo-
wane są z niewielką wydajnością. W różnych typach nowotwo-
rów wzór ekspresji genów hsp70i jest na ogół inny niż w komór-
kach prawidłowych. Zróżnicowanie to może wyrażać się zaha-
mowaniem indukowalnej ekspresji jednego lub obu genów
hsp70i, ale najczęściej obserwuje się konstytutywną syntezę
białka HSP70. Wzrost stężenia białka HSP70 w komórkach no-
wotworowych może sprzyjać pojawieniu się oporności na cyto-
statyki, hamować proces apoptozy czy ograniczać cytolityczne
działanie TNFoc, ale także, w niektórych przypadkach induko-
wać autologiczną przeciwnowotworową odpowiedź immunolo-
giczną. Zatem, zróżnicowanie stopnia ekspresji genów HSP70
może być ważnym elementem modulującym przebieg procesu
nowotworowego. W tym kontekście szczególnie interesujące
jest występowanie heterogenii wzoru ekspresji genów hsp70i
w populacjach komórek określonych linii nowotworowej.

Wykonana przez nas immunohistochemiczna analiza z uży-
ciem przeciwciał monoklonalnych anty-HSP70i wykazała zró-
żnicowaną ekspresję endogennych genów hsp70i w komór-
kach czerniaka myszy B16 wyrażającą się obecnością lub bra-
kiem zabarwienia jąderek w komórkach poddanych szokowi
termicznemu. Celem prezentowanej pracy jest próba wykorzy-
stania białka GFP jako markera do selekcji z populacji komó-

rek B16, klonów różniących się stopniem aktywności promo-
tora genów hsp70i. Warunki detekcji GFP i spodziewany po-
ziom fluorescencji badano wstępnie w komórkach do których
za pomocą mikroiniekcji do jądra wprowadzono plazmid za-
wierający gen GFP pod kontrolą konstytutywnego promotora
SV-40. Następnie komórki transfekowano wektorem hsp(950)-
GFP zawierającym: 1) gen kodujący białko GFP meduzy Ae-
quorea victoria, wykazujące kontytutywną, łatwą do detekcji
fluorescencję pobudzaną światłem widzialnym, 2) sekwencje
regulacyjne henu hsp70.1 szczura, które zostały zidentyfikowa-
ne w naszych wcześniejszych doświadczeniach jako wystar-
czające do zapewnienia indukcji genu wskaźnikowego pod
wpływem szoku termicznego (875 pz regionu promotora i 90
pz regionu 5'UTR) oraz 3) gen odporności na neomycynę
umożliwiający selekcję komórek ze stabilnie wbudowanym
wektorem poprzez hodowlę w obecności antybiotyku G418.
W wyniku pierwszej rundy selekcji otrzymano klony komórek
B16 różniące się stopniem fluorescencji, przy czym do dal-
szych badań wybrano klony komórek o najwyższym stopniu
ekspresji GFP i klony komórek nie wykazujące świecenia.
W otrzymanych klonach badana jest ekspresja endogennego
genu hsp70i w celu wyprowadzenia linii, w których gen jest
nieaktywny lub aktywny konstytutywnie. Otrzymane linie bę-
dą użyte do badania zależności pomiędzy wzorem ekspresji
genów hsp70i a rodzajem fenotypu nowotworowego.
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VII-1 Złośliwość nowotworów a zmiany w rozdziale i efektywności aminoacylacji tRNA

Halina Brzuszkiewicz-Żarnowska', Kazimierz Pasternak2, Tomasz Borkowski1

' Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej, 2 Katedra i Zakład Chemii Ogólnej,
Akademii Medycznej w Lublinie

Badania biologii nowotworów prowadzone są zarówno na
poziomie genetycznym, jak i molekularnym. Interesującym
problemem biochemicznym był problem złośliwości nowo-
tworów a niektórymi właściwościami tRNA. Podjęte przez nas
badania miały na celu porównanie rozdziału elektroforetycz-
nego i chromatograficznego na BD-celulozie oraz ocenę efek-
tywności aminoacylacji tRNAs otrzymywanych z tkanek no-
wotworów o różnej złośliwości. Materiał do badań stanowiły
tkanki nowotworów o różnej złośliwości usuwane chirurgicz-
nie podczas zabiegów operacyjnych. Były to mięśniak macicy,
rak żołądka i czerniak. Rozpoznanie kliniczne potwierdzane
było badaniem histopatologicznym. Materiał kontrolny stano-
wiły tkanki tych samych narządów nie zmienione chorobowo
ponieważ zabiegi usuwania nowotworu przeprowadzane są
w granicach zdrowych tkanek. Tkanki nowotworowe i kontrol-
ne poddawano homogenizacji a następnie otrzymywano z nich
tRNA metodą ekstrakcji fenolowej według Seina i Zubay'a.
Dodatkowo oczyszczano je na kolumnie z DEAE celulozą
i poddawano deaminoacylacji. W uzyskanych w ten sposób
preparatach oznaczano spektrofotometrycznie ilość tRNA przy
\ m i używano w dalszych badaniach. Badania prowadzono
dwukierunkowo. W celu wykrycia różnic w składzie izoakcep-
torowym tRNA pochodzących z tkanek nowotworów o różnej

PL0002316

VII-2 Widma 'H-NMR rozpuszczalnych w wodzie metabolitów wyekstranowanych
z guzów centralnego układu nerwowego jako molekularny marker typu i złośliwości nowotworu

Elżbieta Chojnacka ', Zbigniew Czernicki2, Paweł Grieb 3, Dariusz Horsztyński2, Wiesław Jankowski4,
Adam Jófwik5, Zdzisław Matysiak4, Marta Sidor6, Beata Toczyłowska6' 7, Jerzy Wałecki11, Jacek Wójcik6

' Oddział Neurochirurgii, CSK MSWiA, Warszawa, 2 Klinika Neurochirurgii, ICMDiK PAN, Warszawa,
3 Laboratorium Farmakologii Doświadczalnej, ICMDiK PAN, W-wa, 4Zakład Biochemii Lipid w IBB PAN, W-wa,

5Zakład Informatyki Biomedycznej, IBIB PAN, W-wa, 6Środowiskowe Laboratorium NMR, IBB PAN, W-wa,
7Zakład Biopomiarów i Bioregulacji, IBIB PAN, Warszawa, 8 Katedra Radiologii, CMKP, Warszawa

złośliwości przeprowadzano rozdział elektroforetyczny uzys-
kanych preparatów tRNA oraz rozdział chromatograficzny na
kolumnie z BD-celulozą. Preparaty enzymatyczne aminoacylo
tRNA syntetaz otrzymywano z tych samych tkanek nowotwo-
rowych stosując metodę wysalania siarczanem amonu. Ocenę
efektywności aminoacylacji umożliwiały próby in vitro przy
zastosowaniu znakowanych MC aminokwasów.

Przeprowadzone badania wykazały znaczne różnice w roz-
dziale elektroforetycznym, jak i chromatograficznym analizo-
wanych tRNA. W rozdziale elektroforetycznym wzrastała
ilość plam izoakceptorowych tRNA, natomiast w rozdziale
chromatograficznym zmieniał się profil elucji na korzyść
tRNA o małej masie cząsteczkowej. Podobnie wykazano róż-
nice w efektywności aminoacylacji tRNA badanych tkanek.
Efektywność aminoacylacji tRNA wzrastała wraz ze złośliwo-
ścią nowotworu.

Uzyskane wyniki w naszych badaniach wskazują że:
1. Ilość akceptorowych tRNA wzrasta wraz ze złośliwością

nowotworu, co wykazano zarówno w rozdziałach elektro-
foretycznych, jak i chromatograficznych

2. Efektywność aminoacylacji jest wyższa w tkankach nowo-
tworów o większej złośliwości co wskazuje na możliwość
intensywniejszej biosyntezy białka.

Liczba zarejestrowanych nowych przypadków nowotworowych gu-
zów mózgowia w Polsce sięga trzech tysięcy rocznie. Liczba ta zarów-
no w Polsce jak i na świecie stale wzrasta. Po wyeliminowaniu chorób
epidemicznych drugą, po wypadkach i urazach, przyczyną zgonów
dzieci są guzy mózgu. Pomimo powszechnego obecnie stosowania
leczenia skojarzonego = operacyjne usunięcie tkanki nowotworowej
+ radioterapia + chemioterapia mediana przeżycia pacjentów waha się
od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od histologii guza, jego
lokalizacji oraz zaawansowania procesu nowotworowego. W wielu
przypadkach chemioterapia jest nieefektywna ponieważ: 1 - na drodze
cytostatyku stoi zachowana bariera krewmózg lub też 2 - w wyniku
selekcji w guzie dominują komórki nowotworowe efektywnie mini-
malizujące stężenie toksycznego leku i/lub uodpornione na jego dzia-
łanie. Korzystniejsze są najnowsze podejścia radioterapeutyczne wy-
biórczego niszczenia nowotworu; źródło promieniowania bezpośred-
nio do guza; niewielkie, zogniskowane dawki co kilkanaście godzin
przez miesiąc oraz uczulania tkanki nowotworowej na promieniowa-
nie cytostatykiem lub podwyższoną temperaturą.

Pomimo spektakularnego postępu metod obrazowania (tomografia
rezonansu magnetycznego i rtg., USG) jednoznaczne zdiagnozowanie
niektórych nowotworów mózgu jest trudne ze względu na ich zbliżony
obraz histomorfologiczny i wyjątkowe zróżnicowania guzów mózgu
(około sto odmian dotychczas opisanych z czego znaczna część nie-

dawno) . Dlatego te spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowe-
go in vivo jest obecnie intensywnie wdrażana do diagnostyki tych
nowotworów. Już obecnie in vivo można, po stłumieniu rezonansu
protonów wody większego o około 105 od pozostałych sygnałów, ob-
serwować w widmie 'H-NMR kilka metabolitów występujących w gu-
zach mózgu w najwyższych milimolarnych stężeniach. Techniczne
ograniczenia metody in vivo powodują, że dla oznaczeń ilościowych
stężenia metabolitów guzów mózgu stosowana jest metoda in vitro
tzn.: wykonuje się widma 'H-NMR ekstrakt w tkanki nowotworowej
pobranej śródoperacyjnie rozpuszczonych w D2O.

Autorzy prezentują wyniki badań z materiału liczącego ponad 30
przypadków guzów mózgowia. Wykonano badania spektroskopowe:
płynu mózgowordzeniowego oraz nowotworów in vivo i in vitro. Wy-
niki spektroskopii porównano z wynikami badań histopatologicznych.
Z kilkudziesięciu obserwowanych in vitro pików rezonansowych wy-
brano osiem wyliczając stężenia istotnych metabolitów. Wykazano sta-
tystycznie istotne różnice stężeń alaniny oraz stosunku stężeń: glutami-
nianu, mleczanu, inozytolu i glicerofosfocholiny + fosfocholiny do stę-
żenia kreatyny + fosfokreatyny pomiędzy oponiakami guzami o niskiej
złośliwości i glejakami charakteryzującymi się wysoką złośliwością.

Badania finansowane przez KBN w ramach projektu 4 PO5B 054 14
p.01.
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Zmiany aktywności katepsyny D w komórkach gruczolakorakow jelita grubego

Marek Cybulski', Piotr Paluszkiewicz2, Alicja Paszkowska', Henryk Berbeć'
1 Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej, Akademii Medycznej w Lublinie,

2 Klinika Chirurgii Urazowej PSK-1 w Lublinie

VII-3

Katepsyna D (KD) jest szeroko rozpowszechnioną w orga-
nizmach eukariotycznych endopeptydazą asparaginianową
biorącą udział w kataboliźmie białek zarówno wewnątrzkomó-
rkowych jak i zewnątrzkomórkowych. Uważa się, że KD bie-
rze udział w procesie inwazji nowotworowej i tworzenia się
przerzutów. Wydzielany w nadmiarze przez komórki nowo-
tworowe proenzym może ulegać zewnątrzkomórkowej akty-
wacji i prowadzić do aktywacji proteaz, które są odpowiedzia-
lne za degradację białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Nisz-
cząc tkanki gospodarza, enzymy te przygotowują miejsce dla
rozrastającego się nowotworu i umożliwiają przenikanie ko-
mórek nowotworowych do naczyń krwionośnych. Ponadto KD
może stymulować podziały komórkowe (działanie mitogenne).
Wzrost ekspresji KD stwierdzono w tkankach wielu nowotwo-
rów: jelita grubego, sutka, jajników, głowy i szyi, endomet-
rium, szyjki macicy, wątroby, tarczycy, skóry oraz gruczołu
krokowego.

Celem niniejszej pracy była ocena zmian aktywności KD
w cytosolu komórek gruczolakorakow jelita grubego w zależ-
ności od klinicznych i biologicznych cech nowotworu.

Badaniu poddano tkanki gruczolakorakow jelita grubego
i prawidłowej śluzówki pobrane operacyjnie od 21 chorych.
Stopień zaawansowania klinicznego nowotworu ustalono na

podstawie klasyfikacji pTNM według Dukes'a. Cytosol otrzy-
mywany z tkanek służył do oznaczania aktywności enzymu
metodą Barretta. Aktywność KD wyrażono przyrostem tyrozy-
ny kwaso-rozpuszczalnej (w |j.g/h/mg białka). Za statystycznie
istotne przyjmowano różnice przy p<0,05.

Aktywności KD w cytosolu z tkanki nowotworowej wynosi-
ła 371,27141,08 Hg/h/mg (średnia ± S.E.) a w tkance prawid-
łowej 245,98±32,52 p.g/h/mg. Wzrost aktywności enzymu
w tkance nowotworowej był statystycznie istotny. Zauważono,
że aktywność KD osiągała szczególnie wysokie wartości we
wczesnym stadium zaawansowania klinicznego (Dukes A),
następnie malała w miarę rozwoju nowotworu (Dukes B i C)
i ponownie wzrastała osiągając najwyższe wartości w stadium
zaawansowanym (Dukes D). Zaobserwowano istotny wzrost
aktywności enzymu w przypadku guzów dających przerzuty
do węzłów chłonnych w porównaniu do guzów nie dających
przerzutów. Nie stwierdzono zależności pomiędzy aktywnoś-
cią KD a stopniem zróżnicowania, wielkością i lokalizacją
guzów.

W konkluzji stwierdzono, że porównanie aktywności KD we
wczesnych stadiach rozwoju nowotworu z aktywnością enzymu
w zaawansowanych postaciach guza (przerzuty) przemawia za
udziałem KD w progresji gruczolakorakow jelita grubego.

Analiza sekwencji genów COMP, COL9A1, COL9A2 i COL9A3 VII-4
u chorych z wielonasadową dysplazją kostną

Malwina Czarny-Ratajczak', Maciej Głowacki2, Łukasz Kołodziej3, Anna Latos-Bieleńska'

' Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, 2 Katedra i Klinika Ortopedii, Akademii Medycznej w Poznaniu,
3 Katedra i Klinika Ortopedii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Geny COMP, COL9A1, COL9A2 i COL9A3 kodują strukturalne
komponenty chrząstki nasadowej kości. Chrząstka nasadowa kości zbu-
dowana jest z włókien kolagenowych oraz mniejszych białek wchodzą-
cych z nimi w interakcje. Gen COMP (19pl3.1) koduje oligomeryczne
białko macierzy tkanki chrzestnej i zbudowany jest z 19 eksonów. Kola-
gen typu IX stanowi obok kolagenu typu II i XI jeden z głównych
komponentów włókien kolagenowych tkanki chrzestnej. Jest heterotri-
merem złożonym z 3 różnych łańcuchów a l , a 2 i a 3 , kodowanych
przez 3 różne geny. Gen COL9A1 (6ql2-ql4) składa się z 38 eksonów
i koduje łańcuch a l kolagenu typu IX. Łańcuch cc2 tego białka kodo-
wany jest przez gen COL9A2 (Ip32.3-p33), zbudowany z 32 eksonów.
Gen COL9A3 (20ql3.3) koduje łańcuch a3 i posiada 32 eksotiy. Anali-
za molekularna genów COMP, COL9A1, COL9A2 i COL9A3 umoż-
liwiła wykrycie mutacji punktowych, które są przyczyną genetycznie
uwarunkowanej choroby układu kostnego jaką jest wielonasadową dys-
plazja kostna należąca do grupy osteochondrodysplazji. Pierwsze ob-
jawy choroby pojawiają się zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie, są
nimi bóle i ograniczenie ruchomości stawów, często nieprawidłowy
chód. Badania radiologiczne układu kostnego chorych wykazują zmiany
dysplastyczne nasad kości okolic stawów kolanowych, biodrowych, bar-
kowych, rąk oraz rzadziej łokciowych i skokowo-goleniowych. Niekie-
dy obserwuje się niewielkie zmiany radiologiczne w kręgosłupie.Celem
pracy była analiza sekwencji genów COMP, COL9A1, COL9A2
i COL9A3 u chorych z wielonasadową dysplazją kostną.

Genomowy DNA izolowano z limfocytów krwi obwodowej 46 cho-

rych z rozpoznaną wielonasadową dysplazją poprzez szczegółowe ba-
dania kliniczne i radiologiczne. U każdego z chorych przebadano 19
eksonów genu COMP, 20 eksonów genu COL9A1, 32 eksony genu
COL9A2 i 30 eksonów genu COL9A3 poprzez amplifikację powyż-
szych rejonów kodujących w reakcji PCR. Łącznie stanowiło to 101
rejonów kodujących. Dalszą analizę produktów PCR przeprowadzono
pod kątem poszukiwania mutacji punktowych stosując techniki CSGE
i SSCP. Produkty PCR wyselekcjonowane tymi technikami na pod-
stawie zidentyfikowanych zmian konformacji sekwencjonowano.

Zamplifikowano 101 rejonów kodujących genów COMP, COL9A1,
COL9A2, COL9A3 u 46 chorych z dysplazją wielonasadową. Poli-
morfizm konformacji badano dla każdego z 4416 produktów PCR.
Obecność heterodupleksów po zastosowaniu techniki CSGE obserwo-
wano dla 1498 produktów PCR. Sekwencjonowano 328 produkty
PCR. W genie COMP zidentyfikowano 2 mutacje oraz 9 neutralnych
polimorfizmów. W genach kodujących kolagen typu IX zidentyfiko-
wano łącznie 6 mutacji i 62 neutralne polimorfizmy.

Badania wskazują, że mutacje punktowe genów kodujących oligo-
meryczne białko macierzy tkanki chrzestnej i kolagen typu IX są przy-
czyną zróżnicowanej fenotypowo i dziedziczonej autosomalnie domi-
nująco dysplazji wielonasadowej. Zmiany sekwencji o charakterze
mutacji to najczęściej substytucje zlokalizowane w różnych rejonach
badanych genów i prowadzące do zamiany aminokwasów na poziomie
białka. Wykryte naturalne polimorfizmy są wariantami sekwencji czę-
sto obserwowanymi tylko w populacji polskiej.
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VII-5 Ekspresja genów bcl-2 i bax w limfocytach B
u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową

Magdalena Dmoszyńska', Agata Surdacka2, Agnieszka Bojarska-Junak2, Marek Cybulski',
Ewa Wąsik-Szczepanek 3, Henryk Berbeć'

' Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej, 2 Taklad Immunologii Klinicznej, s Klinika Hematologii,
Akademii Medycznej w Lublinie

Przewlekłą białaczkę Jimfocytową B-komórkową (PBL-B)
charakteryzuje akumulacja nowotworowych, CD5 dodatnich
limfocytów B, których rozwój jest zatrzymany w fazie G2

cyklu komórkowego. U podstaw zwiększonego gromadzenia
się tych komórek leży raczej przedłużenie czasu ich życia niż
zjawisko nadmiernej proliferacji. Długi, niekiedy kilkuletni
czas przeżycia białaczkowych limfocytów może być wyni-
kiem zahamowania apoptozy w związku z zaburzoną ekspresją
genów kontrolujących ten proces. Kluczową rolę w regulacji
apoptozy odgrywają geny z rodziny bcl-2, w tym antyapop-
totyczny gen bcl-2 i przeciwstawnie działający gen bax. Przy-
puszcza się, że produkty tych genów działają tworząc dimery
a stosunek białka Bcl-2 do Bax hamuje lub nasila apoptozę.
Sugeruje się także rolę białka Bcl-2 w przeciwdziałaniu utle-
nianiu przez wolne rodniki warstwy lipidowej błony komór-
kowej, prowadzącemu do jej fragmentacji podczas programo-
wanej śmierci komórki.

W poprzednich pracach wykazaliśmy istnienie korelacji po-
między dużą ekspresją genu bcl-2 i brakiem zadowalającej
odpowiedzi na leczenie cytostatyczne pacjentów chorych na
ostre białaczki. Obecnie celem badań była ocena ekspresji ge-
nów bcl-2 i bax w limfocytach PBL-B oraz poszukiwanie zale-
żności pomiędzy poziomem tej ekspresji a wrażliwością cho-
rych na chemioterapię.

Badania wykonano na limfocytach chorych ze świeżo roz-
poznaną przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową, ho-
spitalizowanych w Klinice Hematologii AM w Lublinie. Ma-
teriał do badań stanowiły próbki krwi obwodowej i szpiku
chorych. Ocenę immunofenotypu komórek białaczkowych wy-
konano metodą cytometrii przepływowej z użyciem przeciw-
ciał monoklonalnych znakowanych fluoresceiną (FITC) i fy-
koerytryną (PE) firmy Ortho Diagnostic System. W celu prze-
prowadzenia immunodetekcji mitochondrialnego białka Bcl-2
oraz białka Bax zastosowano metodę znakowania wewnątrz-
komórkowego z użyciem przeciwciała monoklonalnego Bcl-
2/FITC firmy DAKO oraz przeciwciała Bax firmy Santa Cruz
Biotechnology.

Odsetek komórek Bcl-2+ oraz Bax+ był zróżnicowany i nie
wykazano korelacji pomiędzy stopniem zaawansowania białaczki
wg klasyfikacji Rai a poziomem ekspresji badanych genów. Za-
obserwowano natomiast, że grupa chorych, u których stwierdzo-
no niższy stosunek białek Bcl-2 do Bax charakteryzowała się
znacznie większą wrażliwością na leczenie cytostatyczne.

Uzyskane dotychczas wyniki wskazują, że zwiększona eks-
presja genu bcl-2 przy zmniejszonej ekspresji genu bax może
wpływać na zahamowanie procesu apoptozy w limfocytach
PBL-B i może być przyczyną mniejszej wrażliwości komórek
białaczkowych na leki cytostatyczne.

VII-6 Inhibicja wewnętrzna amplifikacji wybranych fragmenow genomu HCV
u chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Magdalena Jurzak', U. Mazurek', E. Wdowiak1, K. Cholewa', W. Mazur2,
E. Lepiarczyk2, Z. Gonciarz2, T. Wilczok1

' Katedra Biologi Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji, Sosnowiec
2 VII Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

Badaniem potwierdzającym infekcję wirusem C jest amp-
lifikacja wybranych fragmentów genomu wirusowego techni-
ką polimerazowej reakcji łańcuchowej (ang. PCR polimerase
chain reaction). Reakcja ta wykorzystuje enzymatyczną elon-
gację matrycy wirusowego RNA z zastosowaniem specyficz-
nej pary primerów, komplementarnych do końców flankują-
cych wybrany region genomu wirusa. Wydajność reakcji PCR
może być obniżona, a nawet można uzyskać wyniki fałszywie
ujemne przez czynniki takie jak np. inhibitory obecne w prób-
kach klinicznych. Wraz z amplifikacją wybranego regionu wi-
rusowego RNA prowadzono amlifikację tzw. kontroli wewnęt-
rznej, którą stanowiła niespecyficzna cząsteczka RNA. W wy-
niku ko-amplifikacji badanego i kontrolnego RNA uzyskano
dwa różne produkty. Brak produktu amplifikacji kontrolnego
RNA świadczy o inhibicji procesu amplifikacji.

Celem przedstawionej pracy była optymalizacja detekcji
RNA HCV w krwi obwodowej prowadząca do zredukowania
inhibicji wewnętrznych w badanych próbkach klinicznych.

Materiałem badanym była krew pełna pacjentów podejrza-
nych o wirusowe zapalenie wątroby typu C. Ekstrakcji RNA
dokonano kitem firmy Roche HCV Specimen Preparation Kit

wykorzystującym jednokrotne użycie tiocyjanianu guanidy-
ny, jako inhibitora polimerazy RNA i czynnika deproteini-
zujacego ekstrakt RNA. Wprowadzona modyfikacja ekstra-
kcji dotyczyła dwu- a nawet trzykrotnego oczyszczania eks-
traktu RNA tiocyjanianem guanidyny, w celu usunięcia mo-
żliwie największej ilości czynników inhibujących proces
amplifikacji. Tak przygotowane matrycowe RNA poddawa-
no amplifikacji i detekcji na aparacie COBAS AMPLICOR
firmy Roche.

Wyniki: Pzed stosowaniem dodatkowego czyszczenia tiocy-
janianem guanidyny przebadano krew pełną 168 pacjentów
(100%) z podejrzeniem wirusowego zapalenia wątroby typu C.
Wśród tej grupy badanych u 67 pacjentów wystąpiła całkowita
inhibicja wewnętrzna amplifikacji, co stanowiło 39% bada-
nych. Po zastosowaniu dodatkowego czyszczenia ekstraktów
RNA tiocyjanianem guanidyny, u 214 przebadanych pacjen-
tów (100%) inhibicję wewnętrzną stwierdzono w 24 przypad-
kach co stanowiło 11,2%. Wśród tych 11,2%

Wniosek: Wprowadzenie do ekstrakcji RNA z krwi pełnej
dodatkowego etapu - oczyszczania próbki roztworem tiocyja-
nianem guanidyny, zwiększa czułość reakcji RT-PCR.
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Identyfikacja cytomegalowirusa we krwi obwodowej chorych VII-7

z wirusowym zapaleniem wątroby

Małgorzata Kapral', U. Mazurek', T. Wilczok', E. Lepiarczyk2, W. Mazur2, Z. Gonciarz2

' Katedra Biołogii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji, 2 VII Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
Śląskiej Akademii Medycznej, Sosnowiec

Częste infekcje cytomegalowirusowe w większości przypad-
ków są nieuchwytne, ponieważ przebiegają bezobjawowo. Wyni-
ka to z prawidłowo funkcjonującego układu immunologicznego.
Gdy jest on osłabiony, w wyniku działania leków immunosupre-
syjnych lub wyniszczenia organizmu wskutek choroby, rozpoczy-
na się aktywna infekcja CMV np. nerek, płuc, wątroby itp.

Zapalenie wątroby o etiologii cytomegalowirusowej może
być odrębną jednostką chorobową, a może także wynikać
z koinfekcji wywołanej innymi wirusami hepatotropwymi
(HBV, HCV, HDV itd.).

Objawy choroby są wtedy cięższe, co może nastręczać leka-
rzowi dużo trudności w rozpoznawaniu i doborze odpowied-
niego leczenia. Ze względu na powszechność występowania
HCMV w populacji ludzkiej obecność przeciwciał anty-CMV
nie daje pełnego obrazu choroby, a reakcje immunologiczne
mogą być opóźnione lub całkowicie nieobecne.

Aby zniwelować ten problem, coraz częściej w diagnostyce
chorób wątroby stosowane są badania materiału genetycznego
pacjentów. Jedną z takich metod jest PCR pozwalający na
rozróżnienie wirusów wywołujących infekcje hepatocytów.
Badania te prowadzone są w kierunku rozróżnienia zakażeń
aktywnych od latentnych.

Celem przedstawionej pracy było wykazanie u jakiej grupy
chorych z wirusowym zapaleniem wątroby występuje cytome-
galowirus w monoinfencji i koinfekcji z HBV lub HCV, oraz
rozróżnienie infekcji aktywnej od latentnej.

Materiał do badania stanowiła krew obwodowa, z której
metodą fenolowo-chloroformową izolowano DNA i RNA. Na-
stępnie prowadzono amplifikację wybranych fragmentów ge-
nomów HCMV, HBV i HCV technikami PCR i RT-PCR. De-
tekcję produktów amplifikaji wykonano techniką elektroforezy
w 6% żelu poliakrylamidowym barwionym solami srebra.

Na podstawie otrzymanych wyników z grupy 100 pacjen-
tów z wirusowym zapaleniem wątroby wyodrębniono 6 pod-
grup, w zależności od typu wiremii.

Najliczniejszą grupą byli chorzy z monoinfekcją HCV, któ-
rzy stanowili 46% przebadanej populacji. Wirus HBV był obe-
cny u 3% przebadanych. U 6 pacjentów stwierdzono jedynie
genom HCMV. Cytomegalowirus najczęściej występuje w ko-
infekcji z HCV (14%). Żadnego z badanych wirusów nie zi-
dentyfikowano u 28%.

U 32,14% przebadanej grupy stwierdzono obecność geno-
mu w osoczu, co może świadczyć o aktywnej infekcji cyto-
megalowirusowej.

Mutacje w genie Ki-RAS w rakach jajnika i endometrium

Agnieszka Kołodziejska, Agnieszka Dansonka-Mieszkowska

Zakład Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa

VII-8

Mutacje w rodzinie genów RAS, a w szczególności genie
Ki-RAS należą do najczęściej występujących w ludzkich no-
wotworach. Zmiany te występują z różną częstością, w róż-
nych nowotworach ludzkich. W genie tym najczęściej zmuto-
wane są kodony 12, 13 i 61. Z dotychczasowych danych wyni-
ka, że przeważająca ilość mutacji (około 80 %) występuje
w kodonie 12 pierwszego egzonu.

Celem pracy było znalezienie mutacji punktowych w genie
Ki-RAS w kodonie 12 w rakach jajnika i endometrium.

Materiał do badań pochodził z 64 guzów jajnika i 10 raków
endometrium. Wszystkie pacjentki miały wcześniej potwier-
dzone badaniem histologicznym rozpoznanie nowotworu. Fra-
gmenty tkanek trawione były proteinazą K. DNA izolowano
metodą fenol/chloroform. Oczyszczone DNA poddawano atn-
plifikacji i trawieniu enzymem restrykcyjnym Mva I. Jako
kontrolę pozytywną używano DNA otrzymane z linii komór-

kowej Dęta, pochodzącej z komórek nowotworu jelita grube-
go, z mutacją w kodonie 12 genu Ki-RAS. Kontrolę negatywną
stanowiło DNA wyizolowane z łożyska. Produkty amplifikacji
i trawienia restrykcyjnego były analizowane na 3% żelu agaro-
zowym.

Długość amplifikowanego odcinka DNA wynosiła 157 pz.
Trawienie restrykcyjne enzymem Mva I prawidłowego DNA
(nie zmutowanego w kodonie 12) powodowało pojawienie się
fragmentu restrykcyjnego o długości 113 pz. W przypadku
DNA zmutowanego otrzymywano fragment długości 142 pz.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono mutacje
w kodonie 12 genu Ki-RAS u 5 pacjentek z rozpoznanym wcześ-
niej rakiem jajnika (8%) i u 1 pacjentki z rakiem endometrium.
Uzyskane wyniki są niższe niż te opisane w literaturze, według
których liczba mutacji u pacjentek z rozpoznanym rakiem jajnika
(jajników) w genie Ki-RAS w kodonie 12 wynosi około 30%.
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VII-9 Onkogeny k-ras, c-myc i c-erbB2 w nowotworach jelita grubego

Renata Kowara1, Paweł Chrzan', Wiesław Janusz Kraszewski2, Andrzej Kopacz2, Tadeusz Pawełczyk'

' Zakład Medycyny Molekularnej, 2 Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej,
Akademii Medycznej w Gdańsku

Rak jelita grubego pod względem częstotliwości zachoro-
wań zajmuje trzecie miejsce w Polsce. Ocenia się, że rocznie
zapada na niego 9000 osób, zaś umiera 6000. Spośród on-
kogenów za najbardziej istotny w rozwoju raka jelita grubego
uznano K-ras, kodujący białko błonowe p21K'ras odgrywające
kluczową rolę w procesach rozwoju i różnicowania. Białko ras
posiadające aktywność GTP-azową, należy do małych białek
G i bierze udział w przekazywaniu sygnałów stymulujących
proliferację komórek. Białka Ras stanowią ogniwo łączące re-
ceptory błonowe o aktywności kinazy tyrozynowej z cytoplaz-
matycznymi kinazami serynowo-treoninowymi i czynnikami
transkrypcyjnymi. Mutacja punktowa w kodonie 12 i 13 on-
kogenu K-ras powoduje zahamowanie aktywności GTP-azo-
wej i może doprowadzić do niekontrolowanej proliferacji ko-
mórki. Ocenia się, że mutacje K-ras występują w około
45-50% nowotworów jelita grubego i stanowią one negatyw-
ny czynnik rokowniczy.

Celem pracy było zbadanie częstości występowania mutacji
K-ras w gruczolakoraku (adenocarcinoma) jelita grubego oraz

ocena przydatności analizy tej mutacji, jako czynnika rokow-
niczego, a także zbadanie korelacji pomiędzy częstością wy-
stępowania mutacji w kodonie 12 genu K-ras a stopniem za-
awansowania nowotworu, wiekiem pacjentów, średnicą guza
oraz amplifikacją onkogenów c-myc i c-erbB2. Wystąpienie
zjawiska amplifikacji onkogenów jest uznawane za negatywny
czynnik rokowniczy w raku jelita grubego. Analizie poddano
tkanki nowotworowe uzyskane od 82 pacjentów z nowotwo-
rem jelita grubego. Praca stanowi stanowi część badań prowa-
dzonych w naszym Zakładzie. Mutacje punktowe K-ras w ob-
rębie kodonu 12 badano metodą PCR-RFLP. Amplifikacje on-
kogenów c-myc i c-erbB2 wykrywano przy użyciu PCR i ana-
lizy densytometrycznej. Mutacje K-ras stwierdzono w około
30% analizowanych gruczolakoraków. Niższa częstotliwość
występowania tej mutacji w badanych gruczolakorakach popu-
lacji Trójmiasta, w porównianiu z danymi literaturowymi, mo-
że wynikać z różnic populacyjnych i goeograficznych, a także
z faktu, że do naszej analizy wybraliśmy tylko jeden z typów
nowotworów jelita grubego.

VII-10 Aktywność katepsyny A czerniaka złośliwego człowieka

Leszek Kozłowski', Halina Ostrowska2, Marek Z. Wojtukiewicz'

' Zakład Onkologii, 2 Zakład Analizy Instrumentalnej,
Akademii Medycznej w Białymstoku

Enzymom proteolitycznym przypisuje się istotną rolę
w procesie powstawania nowotworu i tworzeniu przerzutów
odległych. Niektóre z nich, jak katepsyna B, D, aktywatory
plazminogenu są uznanymi tkankowymi markerami procesów
nowotworowych i istotnymi czynnikami prognostycznymi.
W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono danych dotyczą-
cych aktywności katepsyny A tkanek nowotworowych.

Celem niniejszego doniesienia jest ocena aktywności katep-
syny A zmian patologicznych skóry człowieka wywodzących
się z komórek barwnikowych - melanocytów. Aktywność tego
enzymu w zmianach patologicznych porównywano z aktyw-
nością katepsyny A znamion barwnikowych skóry bez histo-
patologicznych cech niepokoju onkologicznego.

Do badań posłużono się 10% homogenatami: czerniaka zło-
śliwego skóry in situ (n=5), pierwotnego czerniaka złośliwego
skóry (n=12), przerzutów czerniaka złośliwego do węzłów
chłonnych (n=6) i narządów wewnętrznych (n=4) oraz barw-
nikowych znamion skórnych (n=13) w 0,2% Tritonie X-100.
Aktywność katepsyny A oznaczano przy użyciu specyficznego

substratu tego enzymu: N-Cbz-Phe-Ala (Sigma) w pH 5,0.
O aktywności tej wnoszono na podstawie ilości uwolnionego
z substratu aminokwasu C-końcowego, oznaczanego metodą
ninhydrynową.

Najwyższą aktywność katepsyny A wykazano w przerzu-
tach czerniaka złośliwego do węzłów chłonnych - 1023,76
Ala, |Ltmolml/lh i do narządów wewnętrznych - 918,44 Ala,
N.mol/ml/lh. Średnia aktywność katepsyny A ogniska pierwo-
tnego czerniaka złośliwego skóry była nieco niższa i wynosiła
745,24 Ala, |imo]/ml/ih. Nie wykazano istotnych różnic w ak-
tywności katepsyny A czerniaka złośliwego in situ i znamion
barwnikowych skóry człowieka, wartości te były jednak 3-4-
krotnie niższe od aktywności katepsyny A pierwotnego czer-
niaka złośliwego skóry.

Wyniki przedstawionych badań mogą być potwierdzeniem
hipotezy, że katepsyna A współdziałając z innymi enzymami
proteolitycznymi uczestniczy w procesie miejscowego wzrostu
nowotworów złośliwych człowieka wywodzących się z komó-
rek barwnikowych i tworzeniu przerzutów odległych.
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Aktywność prokoagulanta nowotworowego (CP) w przypadkach raka jelita grubego

Bożena Kożuszko', Mirosław Kozłowski2, Zdzisław Skrzydlewski3

1 Białostocki Ośrodek Onkologiczny,
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Akademii Medycznej w Białymstoku

VII-11

Wykryty w ostatnich latach prokoagulant nowotworowy
(CP) jest proteinazą sulfhydrylową wytwarzaną przez komórki
nowotworowe. Aktywuje on bezpośrednio czynnik krzepnięcia
X do aktywnego czynnika Xa. Określanie aktywności CP
w przypadkach chorób nowotworowych może być wykorzys-
tane w diagnostyce onkologicznej. Celem niniejszego donie-
sienia była próba oceny aktywności CP w przypadkach raka
jelita grubego.

Materiał do badań stanowiły tkanki raka jelita grubego (po-
twierdzone badaniem histopatologicznym) i fragmenty prawidło-
wych tkanek tego narządu pobrane w czasie zabiegu operacyj-
nego a także surowica krwi tych pacjentów oraz osób zdrowych.

Do badania aktywności CP w homogenatach tkanek nowo-
tworowych i prawidłowych użyto specyficznej dla tego enzy-
mu metody chromogennej wg Callucci i wsp. Aktywność CP

w surowicy krwi badano metodą koagulacyjną wg Gordona
i Bensona.

Przeprowadzone badania wykazały znacznie wyższą aktyw-
ność CP w surowicach krwi chorych na nowotwory jelita gru-
bego w porównaniu z aktywnością tego enzymu w surowicach
kontrolnych. Również w homogenatach tkanek raka jelita gru-
bego stwierdzono zdecydowanie wyższą aktywność CP niż
w homogenatach tkanek prawidłowych.

Stwierdzona wysoka aktywność CP w badanym materiale
pochodzącym od chorych z rakiem jelita grubego sugeruje
możliwość wykorzystania oznaczania aktywności tego enzy-
mu do wczesnego wykrywania choroby nowotworowej. Wy-
daje się, że oznaczanie aktywności CP może być wykorzys-
tane w monitorowaniu przebiegu procesu leczenia oraz obser-
wacji pacjentów po jego zakończeniu.

Autoprzeciwciała p53 i białko p-53 w surowicy krwi pacjentów z rakiem płuc

Bozenna Krajewska', Waldemar Lutz', Konrad Rydzyński2

' Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 2 Zakład Toksykologii i Kancerogenezy
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera w Łodzi

VII-12

Badania przeprowadzone w ostatnich latach przez badaczy
japońskich i amerykańskich wykazały, że mutacje w genie p53
są jednym z ważniejszych czynników genetycznych odpowie-
dzialnych za powstawanie raków płuc. Gen p-53 bierze aktyw-
ny udział w procesach kontroli i regulacji cyklu podziałowego
komórki, replikacji DNA i w apoptozie. Mutacje w tym genie
prowadzą do jego inaktywacji, czego efektem jest między in-
nymi uaktywnienie procesu proliferacji i zahamowanie proce-
su apoptozy. W odpowiedzi na powstałe zmutowane białko
p53 w ustroju pojawiają się autoprzeciwciała p53 w surowicy.

Celem pracy jest próba oceny na ile oznaczanie równoległe
antyonkoproteiny p-53 i autoprzeciwciął p53 w surowicy krwi
u pacjentów z rakiem płuc może być czynnikiem czynnikiem
prognostycznym, rokowniczym co do przebiegu choroby no-
wotworowej.

Badania przeprowadzono u 80 pacjentów z różnymi typami
raków płuc. W surowicy krwi badanych oznaczano białko p53
i autoprzeciwciała p53. Obydwa parametry oznaczano metodą

immunoenzymatyczną [ELISA] z zastosowaniem gotowych
zestawów f-my Oncogene Research Products. W przeprowa-
dzonych badaniach obecność białka p53 w surowicy u pacjen-
tów z rakiem płuc stwierdzono u 39 (48,7%) badanych a obec-
ność autoprzeciwciał p53 u 29 osób (36,2%). W badanej gru-
pie obecność zarówno białka p-53 jak i autoprzeciwciał p53
wykazano u 15 badanych tj. u 19%, natomiast u 25 (31,2%)
pacjentów u których wykazano obecność białka p53 nie wyka-
zano obecności autoprzeciwciał, a u 14 (17,5%) pacjentów nie
znaleziono obecności białka p53 ale wykazano obecność auto-
przeciwciał p53.

Obecność białka p53 w surowicy krwi jest wynikiem muta-
cji zachodzących w genie p53, natomiast obecność autoprze-
ciwciał p53 w surowicy krwi jest odpowiedzią układu immu-
nologicznego na występowanie nieprawidłowego białka co
świadczy o jego sprawności, lub w przypadku obecności biał-
ka p53 a braku autoprzeciwciał o zaburzeniach w systemie
odpornościowym badanego pacjenta.
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VII-13 Czy arginaza może być markerem wczesnego wykrywania
przerzutów nowotworów jelita grubego do wątroby?

Marek Krawczyk', Paweł Nyckowski', Anna Skwarek', Iwona Rahden-Staroń2

Wojciech Graboń2, Jakub Ząbek3, Zofia Porembska2

' Katedra i Klinika Chirurgu Ogólnej i Chorób Wątroby, 2 Katedra i Zakład Biochemii,
Akademii Medycznej w Warszawie

3 Zakład Mikrobiologii i Patologii Instytutu Reumatologii w Warszawie

Ostatnie lata przyniosły liczne doniesienia dotyczące raka
jelita grubego i jego przerzutów do wątroby. Przerzuty występu-
ją w różnych okresach choroby u co najmniej 50% chorych na
nowotwór jelita grubego i stanowią najczęstszą bezpośrednią
przyczynę zgonu. Pomyślne leczenie chirurgiczne zależy przede
wszystkim od wczesnego wykrycia zmian przerzutowych i ich
operowania w okresie bezobjawowym klinicznie. Poszukiwanie
prostego, swoistego i taniego markera wczesnego wykrywania
przerzutów raka jelita grubego znajduje się wciąż w centrum
zainteresowania klinicystów na całym świecie.

Celem obecnych badań jest ocena przydatności oznaczania
aktywności arginazy we wczesnym wykrywaniu przerzutów
raka jelita grubego do wątroby.

Aktywność arginazy oznaczano w ekstraktach z guzów no-
wotworowych jelita grubego, przerzutów do wątroby oraz pra-
widłowej błony śluzowej jelita grubego usuwanej w czasie
zabiegu operacyjnego. Jednocześnie oznaczano aktywność en-
zymu w surowicy krwi pacjentów z rozpoznanym rakiem jelita
grubego, pacjentów z przerzutami do wątroby oraz w surowicy
krwi osób zdrowych.

Aktywność arginazy w tkance kontrolnej jelita grubego była
niska i nie przekraczała wartości 0,5 (amol/min/g tkanki, rosła
około 6-krotnie w wyciągach z guzów nowotworowych jelita
grubego i aż 100-krotnie w wyciągach z guzów przerzutowych
do wątroby.

Wzrostowi aktywności arginazy w guzach pierwotnych
oraz przerzutach towarzyszyło uwalnianie arginazy do
krwiobiegu. W porównaniu z aktywnością arginazy w suro-
wicy krwi ludzi zdrowych, jej wartość rosła około 3-4-krot-
nie w surowicy krwi 80% pacjentów z rakiem jelita grubego
i aż 20-30-krotnie w surowicy krwi 95% pacjentów z prze-
rzutami do wątroby.

Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej
otrzymanych wyników należy przyjąć, że oznaczanie akty-
wności arginazy w surowicy krwi może być przydatne jako
dodatkowy test w badaniach przesiewowych wybranych po-
pulacji lub grup o zwiększonym ryzyku choroby nowotwo-
rowej jelita grubego. Ma on natomiast szczególną wartość
diagnostyczną we wczesnym wykrywaniu przerzutów do
wątroby.

VII-14 Poszukiwanie mutacji w genie apolipoproteiny B i receptorze LDL
u osób chorych na miażdżycę

Agnieszka Krawczyńska, Robert Plewa, Jacek Augustyniak

Zakład Biochemii Biopolimerów, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Kluczowa substancja w patogenezie zmian miażdżycowych
jest cholesterol. Cholesterol całkowity jest suma trzech frakcji
lipoprotein, z których LDL i VLDL sa miażdżycotwórcze,
a trzecia HDL chroni przed tym schorzeniem. W świetle do-
tychczasowych badań jako czynnik wysoce aterogenny uznano
frakcje lipoprotein LDL. Lipoproteina ta posiada swój receptor
na powierzchni wszystkich komórek. Całkowity brak lub de-
fekt w budowie receptorów LDL prowadzi do wysokich pozio-
mów LDL w osoczu i przedwczesnej miażdżycy. Defekt w re-
ceptorze LDL może być uwarunkowany genetycznie. Badania
nad etiopatogeneza miażdżycy wskazują na udział w tym pro-
cesie białkowego składnika cząsteczek lipoprotein - apolipop-
roteiny B100, która pełni funkcję liganda dla receptora LDL.
Jedną z przyczyn podwyższonego poziomu cholesterolu we
krwi i powstawania miażdżycy jest występowanie mutacji we
fragmencie apolipoproteiny B100 odpowiedzialnym za przyłą-
czanie się do receptora.

Celem badań było odnalezienie i zlokalizowanie istnieją-

cych mutacji w obrębie rejonu odpowiedzialnego za przyłą-
czanie się apo B100 do receptora LDL.

Materiał do badań stanowił DNA izolowany z krwi obwo-
dowej 50 osób chorych na miażdżycę o podwyższonej frakcji
LDL. Zaprojektowano 20 par syntetycznych oligonukleotydów
komplementarnych do fragmentów DNA kodujących apolipo-
proteinę B 100 i receptor dla LDL. Za pomocą reakcji PCR
przeprowadzono amplifikację 5 fragmentów DNA kodującego
apolipoproteinę B 100 i 6 fragmentów receptora LDL. DNA
pacjentów analizowano techniką SSCP i barwiono srebrem. Po
oczyszczeniu fragmenty DNA zawierające mutacje poddano
bezpośredniej analizie sekwencyjnej w celu określenia lokali-
zacji i rodzaju mutacji.

U kilku pacjentów w genie apolipoproteiny B wykazano
występowanie zamiany G na A w pozycji 3500. U jednego
z chorych analiza SSCP wykazała również nieprawidłowości
w migracji fragmentów DNA odpowiadających eksonowi 4 re-
ceptora LDL.
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Ocena aktywności dysmutazy ponadtlenkowei i peroksydazy glutationowej
we krwi chorych na stwardnienie rozsiane

Krzysztof Krupka, Marek Strzelczyk, Sławomir Puczkowski, Maria Kopjf,
Józef Kocur, Mariusz Kazuła, Katarzyna Kieliba

Zakład Biochemii INPiP Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź

VII-15

Wyniki badań nad enzymatycznymi elementami bariery an-
tyoksydacyjnej mogą wskazywać na możliwość powiązania
przebiegu naturalnego choroby i stopnia niewydolności rucho-
wej. Celem prezentowanej pracy było zbadanie zmian aktyw-
ności dysmutazy ponadtlenkowej i peroksydazy glutationowej
we krwi chorych z różnymi postaciami choroby.

Badanie przeprowadzono u 41 chorych (15 mężczyzn i 26
kobiet). Rozpoznanie ustalono na podstawie kryteriów Posera,
ocenę niewydolności ruchowej przyjęto wg skali Kurtzkiego.

Chorych sklasyfikowano wg naturalnego przebiegu choroby
(pierwotnie postępująca; zwalniająco postępująca; zwalnia-
jącą).

Aktywność enzymatyczną SOD i PGx oznaczano zestawami
enzymatycznymi firmy Randox.

Uzyskane wyniki wskazują na możliwość powiązania prze-
biegu choroby z aktywnością SOD i GPx, co wskazuje na
powiązanie etiologii stwardnienia rozsianego ze sprawnością
bariery anty oksydacyjnej.

Aktywność fosforylazy tymidynowej w raku sutka kobiet

Robert Kubiak1, Elżbieta Miszczak-Zaborska2, Janusz Greger2

' Zakład Patologii Nowotworów, Katedra Onkologii,
2 Zakład Biochemii, Instytut Fizjologii i Biochemii,

Akademii Medycznej w Łodzi

VII-16

W ostatnich latach stwierdzono, że fosforylaza tymidynowa
(PT) jest tożsama z płytkopochodnym czynnikiem wzrostowym
komórek śródbłonka (PD-ECGF). PD-ECGF/PT wpływa na an-
giogenezę, która przyczynia się do rozwoju komórek nowotwo-
rowych i związana jest z inwazyjnością i przerzutami guza.

Zbadano aktywność właściwą PT metodą spektrofotometry-
czną wg Yoshimura i wsp. (1990) i wg. Bradford'a i wsp.
(1976) dla 43 przypadków określonych histologicznie postaci
raka sutka z uwzględnieniem przerzutów do węzłów chłon-
nych pachowych oraz liczbą mikronaczyń w guzie i porów-
nano ją z aktywnością PT w tkance sąsiadującej z guzem.

Stwierdzono, że w cytosolu z komórek guzów aktywność
PT jest w każdym przypadku wyższa (do 20x wyższa), niż

w cytosolu z komórek sąsiadujących z guzem oraz zależy od
średnicy guza i liczby przerzutów do węzłów chłonnych, a nie
zależy od typu histologicznego i liczby naczyń w guzie.

Ocena aktywności PT może przyczynić się do lepszej inter-
pretacji guzów o cechach przejściowych i być wykorzystana
dla celów rokowniczych. PT może być także niezależnym
czynnikiem prognostycznym rokującym o przebiegu choroby,
gdyż wraz ze wzrostem aktywności PT wzrasta liczba prze-
rzutów do węzłów chłonnych. Wydaje się, że aktywność PT
jest lepszym wskaźnikiem złośliwości guza, niż angiogeneza,
gdyż w niezależnych badaniach prowadzonych w tych samych
próbkach nie stwierdzono zależności pomiędzy liczbą naczyń,
a liczbą przerzutów.
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VII-17 Aktywność enzymów antyoksydacyjnych w alkoholowym zespole abstynencyjnym

Jolanta Kucharska-Mazur', Jerzy Samochowiec', Maria Olszewska2, Dariusz Chlubek2

'Katedra i Klinika Psychiatrii, 2 Zakład Biochemii i Chemii,
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Nadużywanie alkoholu stanowi poważny problem społecz-
ny i medyczny. Jedną z przyczyn szkód somatycznych wywo-
łanych nadużywaniem alkoholu jest generowanie wolnych ro-
dników, związane z metabolizmem etanolu poprzez system
cytochromu P 450 2E1. Istotna jest więc ocena sprawności
systemu antyoksydacyjnego u osób z zespołem zależności al-
koholowej (ZZA), szczególnie w sytuacji, gdy dane uzyskane
z piśmiennictwa są sprzeczne.

Grupa badana składała się z 10 mężczyzn spełniających
kryteria ZZA wg ICD-X, w wieku 39±8 lat, bez poważnych
uszkodzeń wątroby, trzustki, serca, chorób nowotworowych.
Grupę kontrolną tworzyło 10 mężczyzn, zdrowych, spożywa-
jących alkohol okazjonalnie, w wieku 37+7 lat, pochodzących

ze środowisk o zbliżonych nawykach żywieniowych do grupy
badanej. Aktywność erytrocytowych enzymów antyoksydacyj-
nych: katalazy (CAT), peroksydazy glutationowej (GSH-Px)
i dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) oznaczano metodami spe-
ktrofotometrycznymi. W grupie badanej oznaczenia wykony-
wano 3-krotnie: na początku, w trakcie i po ustąpieniu zespołu
abstynencyjnego. W grupie kontrolnej wykonywano jednora-
zowe oznaczenie. W obu grupach wykonano również oznacze-
nia aktywności AST, ALT, GGTP. Aktywność ALT w surowi-
cy osób uzależnionych od alkoholu była wyższa niż w grupie
kontrolnej, pomimo braku klinicznej manifestacji uszkodzenia
wątroby. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę aktywności
peroksydazy i dysmutazy w grupie badanej i kontrolnej.

VII-18 Znaczenie metabolicznych markerów przebudowy kostnej

w diagnostyce przerzutów kostnych u chorych na raka płuca

Grzegorz Kuchta1, Ludwika Wolska-Goszka2, Anzelm Hoppe3, Stefan Angielski3, Jan M. Slomiński2

' Zakład Immunopatologii, 2 Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, 3 Zakład Biochemii Klinicznej,
Akademia Medyczna, Gdańsk

Kości są trzecim miejscem co do częstości, po płucach i wątrobie,
miejscem przerzutowania złośliwych guzów litych. Do zajęcia układu
kostnego dochodzi najczęściej w przebiegu raka sterczą, piersi, płuca
jak również raka tarczycy i nerki. Przerzuty do kości są ciężkim powi-
kłaniem i poważnym czynnikiem rokowniczym. Nowotwory przerzu-
tują głównie do najlepiej unaczynionych części kośćca: do kręgosłupa,
żeber, miednicy i proksymalnych odcinków kości długich.

Ostatnio uważa się, że metaboliczne markery przebudowy kości
mogą być przydatne w diagnozowaniu chorób metabolicznych kości
ze szczególnym uwzględnieniem przerzutów kostnych.

Celem tej pracy było zbadanie poziomu niektórych markerów prze-
budowy kości u chorych ze stwierdzonymi przerzutami do kości
w przebiegu raka płuc.

Badaniem objęto zdrowych ochotników (n=20) i chorych mężczyzn
w wieku 35-65 lat (n=35). Scyntygrafię kości wykonywano u wszyst-
kich chorych z klinicznymi objawami ze strony układu kostnego.
W surowicy krwi oznaczano poziom fosfatazy alkalicznej (AP) meto-
dą enzymatyczną. Izoenzym kostny (BAP), osteokalcynę (BGP),
a także C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP), N-końcowy
propeptyd prokolagenu typu I (PINP), C-końcowy telopeptyd kolage-
nu typu I (ICTP) oznaczano wykorzystując zestawy RIA-125I firmy
Orion Diagnostica, Finlandia. Poziom wapnia w surowicy i wydalanie
wapnia z moczem oznaczano kolorymetrycznie. Wyniki przedstawio-
no jako średnią ± SE. W celu wykazania różnic statystycznie znamien-
nych stosowano test t-Studenta.

Na podstawie wstępnych wyników badań obserwuje się statystycznie
znamienne dwukrotne podwyższenie poziomu izoenzymu kostnego
fosfatazy alkalicznej w porównaniu do całkowitej aktywności AP. Wy-
kazano podwyższony poziom osteokalcyny w grupie chorych na raka
pluć ze zmianami w scyntygrafii kości sugerującymi przerzuty do kości,
który wynosił 7,85±2,44 ng/ml vs. l,38±0,68 ng/ml w grupie osób zdro-
wych. W grupie chorych na raka płuc wykazano również wyższy po-
ziom PICP (255,51±79,35 u.g/L vs. 100,50+22,89 |!g/L) i ICTP o 40%.
Podobną różnicę obserwowano w przypadku PINP, gdzie u chorych na
raka płuc poziom tego markera wynosił 95,10+12,56 |lg/L vs.
35,66+3,44 ng/L. Nie wykazano różnic statystycznie znamiennych
w poziomie wapnia w surowicy krwi i wydalania wapnia z moczem.

Wyniki uzyskanych badań sugerują, że u chorych na raka płuc, ze
zmianami w scyntygrafii kości sugerującymi przerzuty do kości, ob-
serwuje się podwyższone poziomy markerów przebudowy kości.

Na podstawie tych wyników można sugerować, że markery syntezy
i degradacji kolagenu kostnego mogłyby być użytecznymi paramet-
rami w diagnostyce przerzutów kostnych, natomiast poziom wapnia
w surowicy krwi i jego wydalanie z moczem nie wykazują znamiennej
różnicy pomiędzy badanymi grupami, pomimo stwierdzanych różnic
w badaniu scyntygraficznym kości.

Dalsze badania powinny odpowiedzieć na pytanie, które z propono-
wanych markerów metabolicznych kości będą najbardziej specyficz-
nymi i czułymi wskaźnikami oceny metabolicznej kości w przypadku
przerzutów do kości raka płuc.
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Aktywność transferazy glutationowej w płynie mózgowo-rdzeniowym VII-19
pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi

Magdalena Kuźma1, Zygmunt Jamrozik2, Agata Ciszewska-Piłczyńska'', Anna Barańczyk-Kuźma'

' Katedra i Zakład Biochemii, 2 Katedra i Klinika Neurologii,
Akademii Medycznej w Warszawie

Transferaza glutationowa (GST, EC 2.5.1.18), enzym dru-
giej fazy biotransformacji, stanowi istotny element bariery
ochronnej mózgu. Unieczynnia ona liczne związki elektrofilo-
we poprzez łączenie ich ze zredukowanym glutationem
(GSH). Powstałe produkty są nietoksyczne i łatwiej usuwane
z organizmu jako koniugaty z GSH lub merkapturany. Nie-
które izoenzymy GST, poza aktywnością transferazową, wy-
kazują również aktywność peroksydazową. Jako selenonieza-
leżne peroksydazy mogą one unieczynniać organiczne nad-
tlenki powstające np. przy utlenianiu lipidów. W mózgu czło-
wieka występują trzy różne izoenzymy GST, które jak wyka-
zaliśmy wcześniej, mogą być unieczynniane przez leki działa-
jące na ośrodkowy układ nerwowy stosowane np. w terapii
depresji, nerwic czy schizofrenii.

W obecnej pracy oznaczaliśmy aktywność transferazy
glutationowej w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów ze
schorzeniami neurologicznymi zaklasyfikowanymi do czte-
rech grup jako choroby neuronu ruchowego (SLA, HMN,
HSMN, LMD, LMND, polineuropatie), choroby naczynio-
we (wylewy, zakrzepy, ogniska naczyniowe, oponiaki, sta-
ny po ewakuacji krwiaka), choroby zapalno-immunologicz-
ne (SM, encefalopatie, zespól Guillain-Barre, kolagenozy)
i inne (OPA, PSP, padaczka, zespół korzeniowy, wodogło-
wie, choroba Parkinsona). Stwierdziliśmy występowanie
aktywności transferazowej (mierzonej wobec CDNB) i pe-
roksydazowej (wobec nadtlenku kumenu) u większości ba-
danych chorych.

Analiza genetyczna zespołu mnogiej gruczolakowatości
wewnątrzwydzielniczej typu 2B (MEN 2B)

Mirosław Kwaśniewski, Małgorzata Wiench, Dorota Kula, Barbara Jarząb

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej,
Centrum Onkologii — Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
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Zespól MEN 2B charakteryzuje się występowaniem raka
rdzeni astego tarczycy (RRT) i guzów chromo-chłonnych nad-
nerczy, współistniejących z takimi cechami fenotypowymi jak
nerwiakowłókniaki błon śluzowych przewodu pokarmowego
i marfanoidalne cechy budowy ciała. Przyczyną choroby jest
dominująca mutacja protoonkogenu RET - zamiana
ATOACG (Met>Thr) w kodonie 918 eksonu 16.

Celem pracy jest genetyczna identyfikacja nosicieli mutacji
w kodonie 918 genu RET u chorych, u których fenotypowo
podejrzewano zespól MEN 2B.

Materiał obejmuje 16 osób z 5 rodzin obciążonych zespo-
łem MEN 2B. U osób badanych wyizolowano DNA z leuko-
cytów krwi obwodowej metodą wysalania białek, techniką
PCR namnożono ekson 16 i następnie sekwencjo-no-wano go
przy użyciu automatycznego sekwenatora ABI 377 firmy Per-
kin Elmer.

U 8 osób chorych z potwierdzonym histopatologicznie RRT
wykryto mutację ATG>ACG w kodonie 918 eksonu 16. Bada-

nia 8 osób zdrowych z tych samych rodzin dały wynik negaty-
wny.

Wszyscy chorzy zostali poddani leczeniu operacyjnemu
- całkowitemu wycięciu tarczycy, u 5 chorych zastosowano
uzupełniającą radioterapię. U 4 z nich rozpoznano w dalszej
obserwacji wznowę węzłową. Trzech chorych poddano zabie-
gowi adrenalektomii z powodu gruczolaków chromochłon-
nych nadnerczy. Zanotowano jeden zgon; rokowanie u pozo-
stałych chorych jest poważne.

WNIOSEK: Wdrożenie analizy genetycznej eksonu 16 pro-
toonkogenu RET potwierdza rozpoznanie zespołu MEN 2B
i umożliwia identyfikację nosicieli mutacji wśród członków
rodzin obciążonych ryzykiem choroby. Ma to szczególne zna-
czenie z uwagi na złe rokowanie. Negatywny wynik badania
wiąże się z jednoznacznym wykluczeniem ryzyka wystąpienia
dziedzicznego raka rdzeniastego tarczycy.

Praca finansowana z grantu KBN nr 4P05B13315.
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VII-21 Onkoproteiny surowicy krwi jako molekularne biomarkery
zagrożenia rakiem u osób narażonych na zawodowe czynniki kancerogenne

Waldemar Lutz, Bożenna Krajewska, Ewa Nowakowska

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera w Łodzi

Rozwój raka i innych chorób, w powstawaniu których istot-
ną rolę odgrywają genotoksyczne i mutagenne czynniki środo-
wiskowe, związany jest z nieprawidłową ekspresją genów ko-
dujących białka odpowiedzialne za przenoszenie komórkowe-
go sygnału wzrostowego, włączając w to czynniki wzrostowe
oraz białkowe produkty protoonkogenów i genów supresoro-
wych. Wykrywanie nieprawidłowej ekspresji protoonkogenów
i genów supresorowych, prowadzące do zwiększenia ilości
tych białek lub pojawienia się w komórkach zmutowanych ich
form, dostarczyło nowego wskaźnika biologicznego (biomar-
kera) dla szacowania ryzyka wystąpienia niektórych chorób,
w tym również raka. Szereg badań potwierdziło, że białka
syntetyzowane pod kontrolą protoonkogenów i genów supreso-
rowych w warunkach zmienionej ich ekspresji mogą się poja-
wiać nie tylko w komórkach, ale również w łatwo dostępnych
do badania płynach biologicznych, w tym w surowicy krwi.

Stosując technikę immunoenzymatyczną ELISA dokonano
oceny przydatności oznaczania wybranych białek onkogen-
nych, onkoproteiny neu i białka p53 w surowicy krwi dla
wykrywania wczesnych, przedklinicznych zjawisk jakie w or-
ganizmie ludzkim powoduje ekspozycja na czynniki kancero-
genne. Badaniem objęto pracowników narażonych na azbest
i WWA. Żaden z badanych nie miał znamion występowania
choroby nowotworowej. U znacznego odsetka badanych pra-

cowników stwierdzono wzrost powyżej stężenia granicznego
jednego lub obu badanych białek onkogennych. I tak w grupie
narażonych na pyły azbestu odsetek pracowników ze stęże-
niem onkoproteiny neu przekraczającym wartość stężenia gra-
nicznego wynosił około 32% zaś białka p53 odsetek ten wyno-
sił około 28%. W grupie narażonych na WWA odsetek osób
ze stężeniem onkoproteiny neu powyżej stężenia granicznego
wynosił 2 1 % a dla białka p53 około 17%. W grupie osób
narażonych na WWA wyróżniono dwie podgrupy w zależno-
ści od rodzaju wykonywanej pracy. Pierwszą z nich stanowili
pracownicy zatrudnieni przy produkcji aluminium metodą ele-
ktrolizy. Odsetek pracowników z wartościami stężenia onkop-
roteiny neu i antyonkoproteiny p53 w surowicy przekraczają-
cymi stężenie graniczne był zdecydowanie wyższy u asfalcia-
rzy niż u hutników.

Przeprowadzone przez nas badania potwierdzają przydat-
ność oznaczania białek onkogennych obecnych w surowicy
krwi jako biomarkera wczesnych skutków zdrowotnych powo-
dowanych przez substancje kancerogenne w miejscu pracy.
Oznaczanie stężenia białek onkogennych w surowicy krwi
może być z powodzeniem stosowane przez epidemiologów
molekularnych do badania ryzyka wystąpienia choroby nowo-
tworowej w populacjach narażonych na zawodowe i środowis-
kowe czynniki kancerogenne.

VII-22 Detekcja wirusa HPV u chorych z niedrobnokomórkowym
rakiem płuca leczonych operacyjnie

Agnieszka Miąsko ', Wiesława Niklińska ', Jacek Nikliński2, Lech Chyczewski3

1 Zakład Histologii i Embriologii, 2 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, 3 Zakład Anatomii Patologicznej,
Akademii Medycznej w Białymstoku

Rozwój nowotworów złośliwych, w tym raka płuc jest uwa-
runkowany nagromadzeniem uszkodzeń w aparacie genetycz-
nym komórki. Do akumulacji tych uszkodzeń przyczynia się
m.in. infekcja wirusami onkogennymi. Jednym z wirusów on-
kogennych jest HPV. Wirus ten przyczynia się do destabiliza-
cji genomu gospodarza poprzez tworzenie kompleksów białek
oznaczonych symbolem E6 i E7 z białkami będącymi produk-
tami genów supresorowych p53 i pRB. O ile udział HPV
w kancerogenezie raka szyjki macicy jest dobrze udokumen-
towany i nie budzi kontrowersji o tyle rola wirusa w patogene-
zie raka płuc jest przedmiotem dyskusji.

Celem pracy była ocena częstości występowania wirusów
HPV w niedrobnokomórkowym raku płuca w zależności od
typu histologicznego.

Materiał do badań stanowiły 24 guzy niedrobnokomórkowe-
go raka płuca (10 raków płaskonabłonkowych, 10 gruczolako-

raków i 4 raki wielkokomórkowe) uzyskane po radykalnym
leczeniu operacyjnym. Po izolacji genomowego DNA detekcję
wirusa przeprowadzono reakcją łańcuchowej polimeryzacji
(PCR) z użyciem pary starterów consensus komplementarnej
do regionu LI genomu wirusa większości znanych typów. Pro-
dukty amplifikacji identyfikowano na 6% żelu poliakryloami-
dowym barwionym solami srebra. Kontrole dodatnią stanowi-
ło DNA z linii komórkowej raka szyjki macicy (HeLa) zawie-
rające HPV18.

Spośród 24 guzów niedrobnokomórkowego raka płuca HPV
stwierdzono w 4 (16%) przypadkach. HPV obecny był w 2 (8%)
przypadkach raka płaskonabłonkowego, 1 (4%) przypadku
gruczolakoraka i 1(4%) raku olbrzymiokomórkowym.

Z przeprowadzonych badań wynika, że infekcja wirusem
HPV może być jednym z czynników biorących udział w roz-
woju raka płuca.
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Transformujący czynnik wzrostowy (TGF-a) oraz onkoproteina NEU
w surowicy krwi strażaków w czynnej służbie pożarniczej

Ewa Nowakowska, Bożenna Krajewska, Waldemar Lutz

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera w Łodzi
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Dynamiczny rozwój w ostatnim dwudziestoleciu badań
z zakresu biologii molekularnej komórki nowotworowej do-
prowadził do poznania wielu mechanizmów powstania nowo-
tworów oraz wskazał na istotną rolę w tym procesie onkop-
rotein i czynników wzrostowych.

Celem pracy było dokonanie oceny możliwości wykorzys-
tania oznaczeń stężenia w surowicy krwi TGF-a oraz onkop-
roteiny NEU jako nieswoistych wskaźników biologicznych
(biomarkerów) wykrywających wczesne zmiany biochemiczne
towarzyszące zmianom toksycznym indukowanym przez szko-
dliwe substancje chemiczne, na które są narażeni strażacy ga-
szący pożary.

Badania przeprowadzono w surowicy krwi 30 strażaków
uczestniczących w akcjach gaszenia pożarów. Grupy porów-
nawcze stanowiło 19 pacjentów z przewlekłymi schorzeniami
górnych dróg oddechowych oraz osoby zdrowe - nieekspono-
wane zawodowo na szkodliwe czynniki środowiska (20 osób).

Stężenie TGF-a oraz onkoproteiny NEU oznaczano w suro-
wicy techniką ELISA przy użyciu zestawów odczynnikowych
produkowanych przez firmę Oncogen Science.

W grupie I (osoby zdrowe) najwyższe znalezione stężenie
TGF-a w surowicy to 131,7 pg/ml, u 5 osób nie wykryto

obecności TGF-a w surowicy. Średnie stężenie TGF-a w su-
rowicy w tej grupie wynosiło 38,9 pg/ml ± 34,02.

W grupie II (pacjenci ze schorzeniami układu oddechowe-
go) u 2 pacjentów nie znaleziono TGF-a w surowicy a naj-
wyższe oznaczone stężenie to 142,6 pg/ml. Średnie stężenie
TGF-a w surowicy w tej grupie wynosiło 51,4 pg/ml ± 43,7.
W grupie III (strażacy w czynnej służbie pożarniczej) najwyż-
sze znalezione wartości stężenia TGF-a w surowicy to 216,5
pg/ml, zaś średnie stężenie TGF-a w surowicy wynosiło 69,0
pg/ml + 54,7. W tej grupie oznaczano także stężenie onkop-
roteiny NEU w surowicy. Najwyższe znalezione stężenie on-
koproteiny NEU w surowicy to 6150 HNU/ml. Średnie stęże-
nie onkoproeiny NEU w surowicy wynosiło 4032 HNU/ml
±900,3. Odsetek nieprawidłowych wartości stężenia onkopro-
teiny NEU w surowicy krwi wynosi 43,3%.

Przeprowadzone badania wykazały w grupie strażaków
wartości nieprawidłowe TGF-a w surowicy u 26,7% i NEU
w surowicy u 43,3%. Badania te mogą sugerować na wy-
stępowanie bardzo wczesnych, subklinicznych zmian w or-
ganizmie u badanych strażaków, co może być wynikiem
min. toksycznego oddziaływania substancji wydzielających
się w czasie pożaru.

Wolne aminokwasy w żółci wątrobowej i pęcherzykowej
pacjentów z kamicą żółciową

Wiesława Ogrodnik1, Kazimierz Pasternak2, Mariusz Matuszek5

' Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej, 2 Katedra i Zakład Chemii Ogólnej,
3 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Akademii Medycznej w Lublinie
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Wiele uwagi poświęca się badaniom nad zawartością skład-
ników obecnych w żółci oraz wydalanych z żółcią. W różnych
stanach chorobowych zmienia się skład żółci, a co za tym
zmienia się również jej stan fizykochemiczny. Większość ba-
dań dotyczących zmian w żółci prowadzana jest na zwierzę-
tach, u których wywołuje się różnego rodzaju stany chorobo-
we. Wiadomo, że poza nerkami, pewna część aminokwasów
wydalana jest czynnie lub biernie poprzez żółć. Interesującym
wydawało się określenie rodzajów i zawartości wolnych ami-
nokwasów występujących w żółci wątrobowej ludzi, oraz po-
równanie z żółcią pobraną w stanie patologicznym takim jak
kamica żółciowa.

Celem naszej pracy było określenie jakościowej i ilościowej
zawartości wolnych aminokwasów w żółci wątrobowej pobra-
nej z drenu Kehra od pacjentów z kamicą żółciową i porów-
nanie ze składem i ilością wolnych aminokwasów żółci pęche-
rzykowej tych samych pacjentów.

Materiał do badań stanowiła żółć pobrana od dwudziestu
pacjentów operowanych z powodu kamicy żółciowej w klinice
chirurgicznej. Żółć bezpośrednio po pobraniu mrożono w tem-
peraturze -20°C. W kolejnym etapie badań materiał poddawa-
no rozmrożeniu i traktowano przez 30 minut 6% kwasem sul-
fosalicylowym w buforze cytrynianowo-litowym (nr 1) w celu
wytrącenia białek. Następnie próbki wirowano i do dalszych

analiz używano nadsączu. Jakościową i ilościową analizę wol-
nych aminokwasów w badanych żółciach przeprowadzono
przy użyciu automatycznego analizatora aminokwasów firmy
Microtechna-Praha.

W obydwu rodzajach żółci stwierdzono obecność wolnych
aminokwasów. Wykazano również jakościowe i ilościowe róż-
nice w zawartości wolnych aminokwasów między żółcią wąt-
robową (pobraną z drenu Khera w 7 dobie po operacji) a żół-
cią pęcherzykową uzyskaną podczas operacji.

Dane literaturowe wskazują, że w wielu chorobach wątrobo-
wo-żółciowych, w tym i w kamicy żółciowej zmieniają się
stężenia niektórych składników. Na przykład, w osoczu znacz-
nie wzrasta zawartość glikocholanu w stosunku do kontroli.
W związku z tym, że w fizjologii człowieka wydalanie amino-
kwasów następuje przez nerki i wątrobę, zastanawiające jest
czy w stanach patologicznych następują zmiany w wydalaniu
wolnych aminokwasów z żółcią. Wiadomym jest, że przy
uszkodzeniach nerek zwiększa się wydalanie poprzez żółć ta-
kich aminokwasów jak na przykład kwas glutaminowy, alani-
na, tyrozyna czy izoleucyna.

Nasze badania wykazały, że również w stanach patologicz-
nych dróg żółciowych takich jak kamica żółciowa, w żółci
pęcherzykowej ludzi zwiększa się wydalanie wolnych amino-
kwasów.
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VII-25 Q-RT-PCR mRNA receptora Bl i receptora B2 dla bradykininy

Joanna Orchel', U. Mazurek', T. Wilczok', Dariusz Kuśmierz', S. Zmuda',
M. Latocha1, A. Olejek2, J. Rzępołuch2

'Katedra Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji, Śląska Akademia Medyczna, Sosnowiec
2 Katedra i Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii, Śląska Akademia Medyczna, Bytom

Kininy są mediatorami zarówno ostrej jak i przewlekłej fazy
zapalenia. Powodują wzrost przepuszczalności naczyń, stymu-
lują zakończenia nerwów bólowych, oraz stymulują wzrost
proliferacji nabłonka i prawdopodobnie tkanki łącznej. Obec-
ność swoją manifestują poprzez połączenie z odpowiednim
receptorem. Dla bradykininy stwierdzono występowanie
dwóch receptorów: konstytutywnego B2, który jest charakte-
rystyczny dla komórek fizjologicznie prawidłowych i wykazu-
je silne powinowactwo do bradykininy i kallidyny oraz indu-
kowanego receptora Bl - pojawiającego się w komórkach pa-
tologicznych w stanach takich jak uszkodzenia tkanek lub sta-
ny zapalne tkanek, wykazującego silne powinowactwo do me-
tabolitów kinin: des-Arg9-bradykiny i des-Arglo-kallidyny.
W przedstawionej pracy podjęto próbę detekcji aktywności
ekspresji genów kodujących receptory dla bradykininy B1 i B2
w celu oceny korelacji pomiędzy stopniem obserwowanej pa-
tologii tkanek a aktywnością ekspresji badanych genów.

Ilość kopii genów lub produktów ich ekspresji oceniano na
podstawie wyników amplifikacji wybranych fragmentów
mRNA i DNA receptorów dla bradykininy, prowadzonej tech-
niką Q-PCR, z zastosowaniem analizatora sekwencji ABI
PRISM 7700 (TaqMan) rejestrującego ilość produktu PCR po
każdym cyklu reakcji. Markerem ilościowym do oceny aktyw-

ności wybranych genów był gen p-aktyny (kit Perkin Elmer).
Sekwencję nukleotydów starterów oraz sond dla ilościowej re-
akcji RT-PCR zaprojektowano w oparciu o program kompute-
rowy Primer Express™ Version 1.0, ABI PRISM, na podstawie
sekwencji badanych genów, pochodzących z publikacji lub ba-
zy danych MEDLINE: ttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed.
Sondy stosowane do ilościowej analizy RT-PCR wyznakowano
barwnikami fluorescencyjnymi: koniec 5'-FAM (8-carboxy-flu-
orescein) i koniec 3'-TAMRA (6-carboksytetramethyl-rhodami-
ne). Ustalając profil termiczny reakcji PCR dla zaprojektowa-
nych oligonukleotydów zaproponowano temperaturę anilingu
(Ta) co najmniej ok. 5°C niższą od temperatury meltingu dla
starterów oraz o ok. 10°C niższą dla sondy. Ustalono następują-
ce warunki termiczne amplifikacji cDNA lub DNA wybranych
fragmentów genów: TaqManTM PCR - 1 x 50,0°C przez 2:00
min, - 40 cykli: 95,0°C przez 0:15, 60,0°C przez 1:00 min.

Specyficzność zaprojektowanej reakcji QRT PCR i PCR
sprawdzano techniką elektroforezy w żelu poliakrylamidowym
barwionym srebrem. Otrzymane produkty amplifikacji genów
kodujących receptory dla bradykininy zbudowane były dla B2
105 pz z zastosowaniem starterów PRB2a i PRB2b oraz sondy
SRB2*, oraz dla receptora Bl, ze starterami PRBla i PRBlb
wynosi 258 par zasad (pz).

VII-26 Ocena zmian w stężeniu kwasu sialowego w surowicy krwi
u chorych z rakiem przełyku w trakcie leczenia

Alicja Paszkowska', Henryk Berbeć', Marek Cybulski', Aleksander Ciechański2

1 Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej, 2 Klinika Chirurgii Ogólnej II Katedry Chirurgii,
Akademia Medyczna w Lublinie

Zainteresowanie wykorzystaniem diagnostycznym w onko-
logii kwasu sialowego (KS) wywodzi się z obserwacji, że
w przypadku różnych nowotworów, następuje znamienne pod-
wyższenie tego związku w surowicy krwi. Mimo stosunkowo
bogatego piśmiennictwa w tym przedmiocie, brak jest jedno-
litego poglądu na rolę i znaczenie diagnostyczne kwasu sialo-
wego.Przyjmuje się, że KS może być uważany za niespecyfi-
czny wskaźnik choroby nowotworowej w niektórych typach
nowotworów.

Rak przełyku jest jednym z najczęściej występujących ra-
ków złośliwych przewodu pokarmowego. Podjęliśmy próbę
wykorzystania oznaczania kwasu sialowego dla oceny prze-
biegu choroby i reakcji na leczenie.

Grupę badaną stanowiło 35 mężczyzn z histopatologicznie

potwierdzonym płaskonabłonkowym rakiem przełyku. Kwas
sialowy oznaczano zmodyfikowaną metodą Warrena w prób-
kach surowicy krwi. Wyniki odnoszono do śedniego poziomu
oznaczonego u zdrowych mężczyzn w wieku 14-85 lat (grupa
kontrolna).

Uzyskane wyniki wskazują, że średni poziom KS w surowi-
cy krwi chorych (2,ll±l,00) przewyższa średni poziom w gru-
pie kontrolnej (l,43±0,31). Badanie zmian w poziomie KS
w surowicy krwi chorych po zastosowaniu leczenia operacyj-
nego i chemioterapii wskazują na obniżanie się stężenia tego
związku w wyniku leczenia. Zebrane przez nas obserwacje
sugerują przydatność oznaczania kwasu sialowego w surowicy
krwi jako dodatkowego wskaźnika diagnostycznego w odnie-
sieniu do chorych z płaskonabłonkowym rakiem przełyku.
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Zastosowanie diagnostyki molekularnej do analizy zmienności genów
odpowiedzialnych bezpośrednio za występowanie chorób układu krążenia

Robert Plewa, Agnieszka Krawczyńska, Jacek Augustyniak

Zakład Biochemii Biopolimerów, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
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Jedną z najczęstszych chorób układu krążenia jest miażdży-
ca, charakteryzująca się występowaniem zgrubień wewnętrz-
nej błony naczyń krwionośnych, zwanych blaszką miażdżyco-
wą. Zmiany miażdżycowe mogą powstawać m.in. wskutek
procesu gromadzenia się lipidów pochodzących z osocza. Klu-
czową rolę w patogenezie miażdżycy odgrywa cholesterol za-
warty w „aterogennych" lipoproteinach LDL i VLDL. Jedną
z przyczyn podwyższonego poziomu • cholesterolu we krwi
i powstawania miażdżycy jest występowanie mutacji we frag-
mencie apolipoproteiny B100 odpowiedzialnym za przyłącza-
nie się do receptora.

Dlatego też niniejsza praca dotyczy przede wszystkim ba-
dań nad genem apolipoproteiny B100 i genem receptora LDL,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na rodzinne, dziedziczne
schorzenia genetyczne.

Celem pracy jest przygotowanie markerów genetycznych
dla najczęściej występujących mutacji w genach apolipoprote-

iny B oraz receptora LDL. Markery zastosowane w tej pracy
zaprojektowane zostały w oparciu o technikę Oligonucleotide
Ligation Assay (OLA). Polega ona na wykorzystaniu termo-
stabilnej ligazy oraz dwóch primerów, z których jeden posiada
na 3'-końcu mutację.

Genomowy DNA wyizolowano z leukocytów krwi obwodo-
wej. Sekwencje pierwszych sześciu eksonów genu receptora
LDL i fragmentu apolipoproteiny B odpowiedzialnego za
przyłączanie się do receptora amplifikowano za pomocą łań-
cuchowej reakcji polimerazy (PCR) wykorzystując syntetycz-
ne oligonukleotydy jako startery reakcji. Powstały produkt
użyto jako materiał w technice OLA.

Opracowanie szybkich i dokładnych markerów genetycz-
nych pozwalających jednoznacznie określić całkowity lub czę-
ściowy defekt genu apo B100 i receptora LDL u pacjentów
przyczyni się do podjęcia odpowiednich kroków umożliwiają-
cych zapobieganie przedwczesnej miażdżycy.

Czy 2,5-heksanodion jest endogenną neurotoksyną? VII-28

Sławomir Puczkowski, Marek Strzelczyk, Maria Kopjf, Józef Kocur, Krzysztof Krupka, Katarzyna Kieliba

Zakład Biochemii INPiP Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź

W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono toksycznemu
działaniu heksanu na organizm ludzki. Heksan może wchła-
niać się do organizmu drogą oddechową, poprzez skórę, drogą
pokarmową. Oznaczenie wchłoniętego przez organizm heksa-
nu jest nie możliwe, ponieważ ulega on biotransformacji do
2,5-heksanodionu. Około 10-20% wchłoniętej dawki heksanu
ulega przemianom metabolicznym. Utlenianie heksanu zacho-
dzi w komórkach wątroby przy udziale cytochromu P-450.
Ostatni metabolit tej przemiany to 2,5-heksanodion, który
uważa się za najsilniej działający związek neurotoksyczny.
Wiąże się on z grupami aminowymi aksonalnych białek, two-
rząc addukty o strukturze zbliżonej do pirolu. Dalsze procesy

autoutlenienia pirolowych adduktów prowadzą do powstania ko-
walencyjnie, poprzecznie usieciowanych białek. Metabolit ten
jest wydalany przez nerki i oznaczany w moczu metodą HPLC.

Jednym z produktów peroksydacji lipidowej jest heksan.
W niektórych patologiach neurologicznych m.in. w stwardnie-
niu rozsianym w powietrzu wydychanym przez chorych wy-
kryto obecność węglowodorów alifatycznych. Celem pracy
jest wykazanie możliwości powstawania endogennych neuro-
toksyn w procesie peroksydacji lipidowej, udawadniając tezę
o ścisłym powiązaniu patologii neurologicznych ze sprawnoś-
cią bariery antyoksydacyjnej. Badanie przeprowadzono u 41
chorych na stwardnienie.
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VII-29 Aktywność telomerazy w nowotworach złośliwych płuc u ludzi

Edyta Raf alek1, Krzysztof Jasek1, Mariusz Łapiński2, Jan Skokowski2, Julian Świerczyński1

' Katedra i Zakład Biochemii, 2 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej,
Akademia Medyczna, Gdańsk

Telomery to wyspecjalizowane struktury umiejscowione na
końcach chromosomów. Telomerowa sekwencja DNA jest je-
dnocześnie substratem dla syntezy telomerów przez enzym
- telomerazę. Telomeraza katalizuje wydłużenie 3'-końcowej
nici DNA. Enzym ten zawiera cząsteczkę RNA, która służy
jako matryca do elongacji nici bogatej w guaninę.

Aktywność telomerazy stwierdzono w komórkach większości
nowotworów złośliwych przy jednoczesnym jej braku w komór-
kach tkanek macierzystych. Ponadto aktywność telomerazy wy-
raźnie koreluje z progresją niektórych nowotworów. Z tego
względu aktywność telomerazy może mieć znaczenie w diag-
nostyce nowotworów. Telomeraza może być także nowym uży-
tecznym markerem w rozpoznawaniu stanów przedrakowych.

Celem pracy było:
a) porównanie aktywności telomerazy w materiale pochodzą-

cym z nowotworów ludzkich z aktywnością nie zmienio-
nych tkanek z których wywodzą się te nowotwory,

b) stwierdzenie zależności pomiędzy aktywnością telomerazy
a stopniem zaawansowania klinicznego (TNM) i stopniem
zróżnicowania histopatologicznego (G).

Materiał badań stanowiło 20 guzów nowotworowych płuc
człowieka. Pochodziły one od jednej kobiety i 19 mężczyzn.
Zabiegi operacyjne przeprowadzano w Klinice Chirurgii Kla-
tki Piersiowej AMG. Wśród 20 badanych raków płuc 14 stano-
wiły raki płaskonabłonkowe (SQCC), 4 gruczolakoraki (AC),
2 raki drobnokomórkowe o niepełnej diagnostyce histopatolo-
gicznej (SCLC). Wycinki pobierano z miejsc nacieczonych
nowotworowo oraz z miejsc nie zmienionych chorobowo
(kontrola) i zamrażano w ciekłym azocie. Następnie przecho-
wywano je w -80°C. Aktywność telomerazy oznaczano meto-
dą TRAP - PCR ELISA, używając zestawu firmy Boehringer
Mannheim.

Aktywność telomerazy stwierdzono w 90% analizowanych
przypadków. Wykazano zależność pomiędzy aktywnością en-
zymu a stopniem zaawansowania klinicznego (TNM). Nie
udało się wykazać zależności pomiędzy aktywnością telome-
razy a stopniem zróżnicowania histopatologicznego.

Nasze badania potwierdzają przydatność oznaczania aktyw-
ności telomerazy w diagnostyce nowotworów płuc.

VII-30 Ekspresja onkogenu bcl-2 i związek z apoptozą
w komórkach adenokarcinomy gruczołu piersiowego

Jolanta Rzymowska', Zbigniew Dyrda 2, Jacek Wojcierowski'
1 Zakład Genetyki Medycznej, Akademii Medycznej, Lublin

2 Szpital Onkologiczny, Lublin

Jedną z cech komórek nowotworowych jest ich związek
szybkości proliferacji oraz obumierania, czyli nekrozy i apop-
tozy. Apoptozą jest fizjologiczną śmiercią komórek, która wy-
stępuje we wszystkich tkankach. Komórki apoptotyczne prze-
chodzą szereg morfologicznych i biochemicznych zmian. Są
to: fragmentacja DNA, kondensacja chromatyny, tworzenie
ciałek apoptotycznych, zmiany przepuszczalności plazmale-
my, uszkodzenie aktywności mitochondriów. Zmiana aktyw-
ności genów kontrolujących apoptozę może prowadzić do pro-
gresji nowotworowej oraz zwiększonej oporności na cytostaty-
ki. Jednym z genów hamujących apoptozę komórek raka gru-
czołu piersiowego jest bcl-2.

Aktywność genów bcl-2, c-myc i c-jun oznaczano immunohis-
tochemicznie w komórkach skrawków parafinowych oraz biop-
sji cienkoigłowych pobranych od 30 pacjentek z adenokarcinomą
gruczołu piersiowego. Zastosowanie techniki TUNEL (znakowa-
nie końców dUTP przy udziale terminalnej transferazy) pozwoli-
ło określić ilość komórek zawierających zmienione DNA.

Wysoka ekspresja bcl-2 wiąże się z małą zawartością komó-
rek apoptotycznych. Średnia wartość indeksu apoptotycznego
wynosi 4,5% w komórkach bcl-2-negatywnych oraz 0,75%
w bcl-2-pozytywnych. Duża szybkość proliferacji oraz słaby
stopień zróżnicowania są związane z brakiem ekspresji bcl-2.
Ekspresji innych onkogenów takich jak: c-myc i c-jun towa-
rzyszy wysoka ekspresja bcl-2 oraz zmniejszenie ilości ko-
mórek apoptotycznych. Natomiast utrata ekspresji bcl-2 jest
wyraźnie skorelowana ze zwiększoną ilością komórek apop-
totycznych, szybką proliferacją i niskim stopniem zróżnico-
wania komórek. Świadczy to o zależności pomiędzy ekspre-
sją onkogenu bcl-2 i śmiercią komórek oraz ich proliferacją
i różnicowaniem. Zastosowanie tej metodyki w przypadkach
biopsji cienkoigłowych adenokarcinomy gruczołu piersiowe-
go może być jednym z czynników prognostycznych oraz te-
rapeutycznych pozwalających na dobór odpowiedniej che-
mioterapii, po jednoczesnym oznaczaniu ekspresji genu mdr
lub jego produktu.
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Metabolity tlenku azotu i nitrotyrozyna w osoczu chorych
poddawanych resekcji raka przewodu pokarmowego i wątroby

Violetta Sączyńska1, Natalia Szymańska', Maria Czy gier2, Robert Słowiński3,
Jerzy Ruszkarski4, Elżbieta Wałajtys-Rode'

1 Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa,
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4II Klinika Chirurgiczna II Wydziału Akademii Medycznej, Warszawa

VII-31

Podwyższona produkcja tlenku azotu (NO) jest przyczyną wielu
mechanizmów patofizjologicznych biorących udział w immunosupre-
sji oraz w procesach zapalnych i raku. Stwierdzono, że w chorobie
nowotworowej NO wywiera dwojaki wpływ jako czynnik przeciw-
nowotworowy oraz promujący rozwój raka przez inicjację karcinoge-
nezy, następnie stymulację tworzenia metastaz i angiogenezy, a także
supresję mechanizmów obronnych. Podjęto próby ustalenia zależności
pomiędzy poziomem metabolitów NO (NOx) w osoczu chorych a pro-
gnozą terapii przeciwnowotworowej i stwierdzono, że podwyższony
poziom NOx (NO2" + NO3") w osoczu towarzyszył chorym podczas
remisji. Jednym z fizjologicznych markerów podwyższonej produkcji
NO w ustroju jest nitrozylacja tyrozyny w białkach. Celem tej pracy
było zbadanie zmian w poziomie NOx i nitrotyrozyny w osoczu cho-
rych poddawanych resekcji raka przewodu pokarmowego i wątroby
(Grupa I, n=13), chorych poddawanych operacjom paliatywnym (cho-
lecystektomia, by-pasy naczyń, Grupa II, n=10) oraz zdrowych ochot-
ników (dawcy krwi, Grupa kontrolna, n=14). Krew żylną uzyskiwano
od chorych w czasie 0 (przed zabiegiem), oraz w 1, 3 i 5 dobie po
zabiegu. W osoczu oznaczano stabilne metabolity NO (NOx) metodą
z odczynnikiem Griessa, po uprzedniej redukcji NO3" do NO2" reduk-
tazą azotynową ze Streptococcus sp. Nitrotyrozynę oznaczano metodą
immunoblotingu z użyciem poliklonaklnych przeciwciał przeciwko ni-
trotyrozynie firmy Upstate Biotechnology, USA. Nie stwierdzono is-
totnych różnic w poziomie NOx w osoczu badanych grup chorych

(tylko 3/13 chorych Grupy I miało NOx>28 |lM) w porównaniu z Gru-
pą kontrolną (20,1 + 6,5 |lM). Po zabiegu operacyjnym w Grupie II
występuje znamienne obniżenie poziomu NOx w osoczu w 1 dobie po
zabiegu (9,8 + 4,5 jlM), a następnie powrót do wartości kontrolnych.
Istotne zmiany stężenia NOx zaobserwowano po operacji w osoczu
chorych Grupy I. U 8/13 występuje obniżenie produkcji NOx utrzy-
mujące się do 5 doby po zabiegu (<12,9 + 4,7 |iM). Natomiast u 5/13
chorych występuje istotne podwyższenie produkcji NOx w 1 i 3 dobie
po zabiegu (od 15,5 + 3,2 uM do 23,9 + 6,3 |iM). U wszystkich
chorych Grupy I występuje zwiększona ilość prążków białkowych
zawierających nitrotyrozynę, zwłaszcza w zakresie <50 kDa w porów-
naniu z chorymi Grupy II i Grupą kontrolną.

Uzyskane wyniki wykazują, że stres pooperacyjny u chorych z za-
awansowanym rakiem przewodu pokarmowego i wątroby, a więc
z dużymi zmianami w układzie neurohormonalnym i immunologicz-
nym, powoduje istotne, zróżnicowane zmiany w produkcji NO
w ustroju. Występowanie zwiększonej ilości nitrotyrozyny w osoczu
tej grupy chorych świadczy o podwyższonej produkcji NO w począt-
kowym okresie przebiegu choroby, nawet jeśli nie zaobserwowano
podwyższenia poziomu NOx w zaawansowanym jej stadium, przed
zabiegiem operacyjnym. Zróżnicowana odpowiedź dotycząca produk-
cji NOx po resekcji nowotworu może sugerować przydatność tych
oznaczeń do monitorowania przebiegu terapii, jakkolwiek wymaga to
dalszych badań.

Polimorfizm regionu regulatorowego wirusa HPV16
z wymazów i raków szyjki macicy

Marcin Schmidt', Witold Kędzia2, Anna Goździcka-Józefiak'

' Takład Wirusologii Molekularnej, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

2 Instytut Ginekologii i Położnictwa, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
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Ludzki wirus papilloma typ 16 (HPV16) jest uważany za
jeden z czynników onkogennych przyczyniających się do po-
wstawania nowotworów szyjki macicy. Stwierdzenie obecno-
ści wirusa w wymazach szyjki macicy nie jest jednak jedno-
znaczne z rozpoczęciem procesów nowotworzenia. Znane są
przypadki wieloletniego nosicielstwa bezobjawowego, jak ró-
wnież samoistnego zaniku infekcji. Wskazuje to jak istotną
rolę w procesie nowotworzenia komórek HPV-16 pozytyw-
nych odgrywają czynniki ustrojowe (funkcjonowanie układów
immunologicznego i hormonalnego) oraz komórkowe, a prze-
de wszystkim te, które mają wpływ na transkrypcję genów
wirusa. Wirus infekuje warstwę bazalną nabłonka. Sekwencja
ekspresji jego genów zależy jednak od stadium zróżnicowania
komórki nabłonkowej, a replikacja i wytworzenie cząstek po-
tomnych zachodzi tylko w pełni zróżnicowanych keratynocy-
tach. Nieznany jest mechanizm prowadzący do inicjacji proce-
su nowotworowego oraz jaką rolę odgrywa w nim wirus HPV,
aczkolwiek sądzi się iż duże znaczenie może tu mieć stan
hormonalny organizmu. W regionie LCR wirusa HPV16 obec-
ne są także trzy miejsca wiązania receptorów hormonów glu-
kokortykoidowych i progesteronu (GRE), wskazujące na ich
udział w regulacji transkrypcji wirusowych genów. Region ten
jest także miejscem wiązania innych komórkowych czynni-
ków transkrypcyjnych oraz białek regulatorowych wirusa.

Występowanie i poziom tych czynników w komórce zależy od
stanu fizjologicznego i etapu zróżnicowania komórki nabłon-
kowej.

Niewiele wiadomo jaki jest ich udział i molekularny mecha-
nizm w regulacji replikacji i transkrypcji wirusowego materia-
łu genetycznego, oraz jak zmiany sekwencji w regionie regula-
torowym wirusa wpływają na wiązanie się tych czynników do
DNA, wzajemne oddziaływania i aktywność promotora. Dlate-
go przeprowadzono analizę sekwencji fragmentu rejonu regu-
latorowego (zawierającego element GRE) różnych izolatów
wirusa HPV16 z komórek nowotworów szyjki macicy i wyma-
zów. DNA wyizolowane z materiału klinicznego posłużyło
jako matryca w reakcji PCR. Powielone fragmenty regionów
regulatorowych z poszczególnych izolatów analizowano meto-
dą SSCP. Fragmenty wykazujące zmiany klonowano do wek-
tora plazmidowego i poddano analizie sekwencji. Na 55 prze-
badanych izolatów stwierdzono występowanie 4 form polimo-
rficznych, przy czym jedna z nich występowała w 95% przy-
padków. Polimorficzne fragmenty DNA były analizowane te-
chniką EMSA. Do badań wykorzystano ekstrakty białkowe
izolowane z komórek nabłonkowych szyjki macicy.

Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą na lepsze pozna-
nie mechanizmów regulacji replikacji i transkrypcji materiału
genetycznego wirusa.
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VII-33 Poszukiwanie mutacji w kodonie 61 genu K-ras
w złośliwych nowotworach błony śluzowej macicy u kobiet

A. Semczuk1, H. Berbeć2, M. Kostuch3, A. Paszkowska2, A. Stenzel3, W. Baranów ski1

1 Klinika Ginekologii Operacyjnej II Katedry Położnictwa i Chorób Kobiecych,
2Zakład Chemii Fizjologicznej, s Zakład Genetyki Medycznej, Akademii Medycznej w Lublinie

Geny rodziny ras, noszące odpowiednio nazwy H-ras-l,
K-ras-2 i H-ras, biorą czynny udział w procesie transformacji
nowotworowej komórki. Ulegają one aktywacji onkogennej
poprzez mutacje punktowe typy transwersji i tranzycji w kilku
szczególnych miejscach („hot spot") dotyczących najczęściej
kodonu 12, kodonu 13 i kodonu 61 [1]. Badania ostatnich lat
wskazują na występowanie zmian w pierwszym eksonie genu
K-ras w 10-40% badanych przypadków złośliwych nowotwo-
rów endometrium u kobiet [2]. Nasze badania wykazały obec-
ność mutacji w kodonie 12 genu K-ras w 14% analizowanych
raków endometrium w populacji polskiej [3]. Jakkolwiek we
wcześniejszych pracach nie wykrywano mutacji w kodonie 61
genu K-ras w rakach endometrium, ostatnio S wisher i wsp. [4]
wykryli mutacji w kodonie 61 w 2 z 15 K-ras pozytywnych
ludzkich guzach endometrium. Celem niniejszej pracy było
poszukiwanie mutacji punktowej w kodonie 61 genu K-ras
w w złośliwych nowotworach błony śluzowej macicy u pol-
skich kobiet. Poddano analizie 25 nowotworów błony śluzo-
wej macicy uzyskanego od pacjentek operowanych w Klinice
Ginekologii Operacyjnej II Katedry Położnictwa i Chorób Ko-
biecych Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1995—1998.
Po izolacji DNA, mutacje punktową w kodonie 61 genu K-ras
wykrywano przy zastosowaniu techniki PCR-RFLP (Łańcucho-
wej reakcji z użyciem Taq polimerazy DNA- Polimorfizm dłu-

gości fragmentów restrykcyjnych) według Lin i wsp. [5]. Amp-
lifikowany odcinek DNA będący fragmentem drugiego eksonu
genu K-ras trawiono enzymami restrykcyjnymi Bal I lub
Mbo II i Alu I, produkty trawienia poddawano analizie na 10%
żelu poliakrylamidowym. Przeprowadzona analiza nie wykazała
obecności mutacji w kodonie 61 genu K-ras w żadnym spośród
25 analizowanych przypadków raka błony śluzowej macicy
u kobiet. Wstępne wyniki naszych badań zdają się świadczyć,
że obecność mutacji w kodonie 61 genu K-ras nie odgrywa roli
w procesie nowotworzenia w ludzkim endometrium.
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VII-34 Wysokie stężenie adeniny w osoczu krwi u chorych
z przewlekłą niewydolnością nerek

Ewa Słomińska', Marek Szołkiewicz2, Bolesław Rutkowski2, Julian Świerczyński'
1 Katedra i Zakład Biochemii, 2 Klinika Chorób Nerek

Akademii Medycznej w Gdańsku

Erytrocyty chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
(PNN) wykazują podwyższone stężenie nukleotydów adenino-
wych. Przyczyny tego zjawiska są niewyjaśnione. Wiadomo,
że erytrocyty osób zdrowych syntetyzują nukleotydy adenino-
we wyłącznie w wyniku fosforylacji adenozyny i w mniejszym
stopniu reutylizacji adeniny. Ponadto, w izolowanych erytro-
cytach pacjentów z PNN obserwuje się zwiększone wbudowy-
wanie adeniny do puli nukleotydów adeninowych. Wiadomo,
że kluczowym substratem dla reakcji reutylizacji adeniny jest
fosforybozylopirofosforan (PRPP), którego poziom w „erytro-
cytach uremicznych" jest podwyższony.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty można przypuszczać, że
wzrost stężenia adeniny w osoczu chorych z PNN może być
jedną z przyczyn wzrostu stężenia nukleotydów adeninowych
w „uremicznych erytrocytach". Zasadniczym celem naszych
doświadczeń było ustalenie: a) czy stężenie adeniny w osoczu
wzrasta wraz ze stopniem zaawansowania niewydolności ne-
rek; b) czy wzrost stężenia adeniny w osoczu jest skorelowany
ze wzrostem poziomu nukleotydów adeninowych w erytrocy-
tach chorych z PNN.

Krew pobierano od pacjentów (30 osób) z PNN niehemo-
dializowanych z Kliniki Chorób Nerek AMG. Grupę kontrolną
(10 osób) stanowili studenci II roku AMG. Pobraną krew pod-
dano wirowaniu, a uzyskane osocze ultrafiltrowano. Erytrocy-
ty były płukane w buforze Krebsa-Ringera, a następnie prze-
prowadzano kwaśną ekstrakcję. Po zobojętnieniu, próbki ana-
lizowano przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cie-
czowej-HPLC z detekcją w ultrafiolecie.

Stwierdzono, że w osoczu krwi chorych z PNN obserwuje się
kilkukrotny wzrost stężenia adeniny w porównaniu z osobami
zdrowymi. Co więcej istnieje wysoka korelacja pomiędzy mar-
kerem niewydolności nerek, jakim jest stężenie kreatyniny a stę-
żeniem adeniny w osoczu krwi. Stąd wniosek, że upośledzona
funkcja nerek jest przyczyną wysokiego stężenia adeniny w oso-
czu krwi chorych. Ponadto w erytrocytach osób z PNN obserwuje
się także wzrost stężenia nukleotydów adeninowych, głównie
ATP. Wzrost ten wykazuje ścisłą korelację ze stężeniem adeniny
w osoczu krwi chorych. Można więc przypuszczać, że wzrost
stężenia adeniny może być jedną z przyczyn wzrostu stężenia
nukleotydów adeninowych w „uremicznych erytrocytach".
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Polimorfizm 4G/5G regionu promotorowego genu inhibitora
aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) u pacjentek z rakiem sutka

Beata Smolarz, Janusz Błasiak

Katedra Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego
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Rak sutka to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet na
świecie, stanowiący około 19% ogółu zachorowań na nowo-
twory. Białkiem, uznanym za czynnik prognostyczny w raku
piersi, którego podwyższony poziom wiąże się ze złymi roko-
waniami dla pacjentów jest PAI-1. Aktywność PAI-1 koreluje
ze zdolnością nowotworu do tworzenia odległych przerzutów.
Jak do tej pory nie udało się ustalić mechanizmu odpowiedzia-
lnego za wzrost poziomu PAI-1 w przypadku raka sutka jak
i innych nowotworów. Zwiększona ilość tego białka jest jed-
nym z czynników przyczyniających się do uzyskania przez
komórki nowotworowe fenotypu inwazyjnego.

Celem badań było określenie genotypów 4G/4G, 4G/5G
i 5G/5G u pacjentek z rakiem piersi (n=100) u których stwier-
dzono rak przewodowy {carcinoma ductale) I, II i III stopnia
zróżnicowania histologicznego wg skali Blooma-Richardsona,
oraz w grupie kontrolnej (n=106). Niektóre pacjentki charak-
teryzowały się brakiem przerzutów do węzłów chłonnych
(n=39), a inne (n=61) cechowała ich obecność. Średnia wieku
chorych wynosiła 59 lat (44-82 r.ż.), a średni rozmiar guza 20
mm. Próbki tkanek zostały poddane analizie histopatologicz-
nej i utrwalone w parafinie.

W badaniach mających na celu określenie danego genotypu
wykorzystano łańcuchową reakcję polimerazy (PCR). Ampli-

fikację prowadzono przy użyciu specyficznych dla danych al-
leli starterów.

Rozkład genotypów u pacjentek przedstawiał się następują-
co: 4G/4G, 31 (0,31), 4G/5G, 40 (0,40), 5G/5G, 29 (0,29),
natomiast w grupie kontrolnej 4G/4G, 21 (0,20), 4G/5G,
48 (0,45) i 5G/5G, 37 (0,35). Częstość alleli 4G i 5G u kobiet
z rakiem sutka wynosiła 0,51 dla 4G i 0,49 dla 5G, w grupie
kontrolnej odpowiednio 0,42 i 0,58. Określając genotypy u pa-
cjentek bez przerzutów do węzłów chłonnych uzyskano na-
stępujące wyniki 4G/4G, 14 (0,36), 4G/5G, 16 (0,41) i 5G/5G,
9 (0,23), a z przerzutami 4G/4G, 17 (0,28), 4G/5G, 24 (0,39),
5G/5G, 20 (0,33). Częstości alleli 4G i 5G u chorych bez
przerzutów wynosiły odpowiednio 0,56 i 0,44, a w grupie
z przerzutami 0,48 i 0,52. Analizę statystyczną wyników prze-
prowadzono testem %2oceniając czy dany rozkład jest zgodny
z rozkładem Hardyego-Weinberga. We wszystkich przypad-
kach otrzymany rozkład nie różnił się znacząco od rozkładu
oczekiwanego, zgodnego z prawem Hardyego-Weinberga.

Powyższe badania wskazują na brak istotnych różnic w czę-
stościach alleli 4G i 5G zarówno u pacjentek jak i w grupie
kontrolnej. Otrzymane wyniki sugerują, że polimorfizm
4G/5G może nie mieć wpływu na uzyskanie przez komórkę
fenotypu inwazyjnego.

Polimorfizm preS/S genomu HBV u chorych z wirusowym zapaleniem wątroby VII-36

Barbara Strzałka', U. Mazurek', T. Wilczok', A. Margoś', E. Lepiarczyk, W. Mazur, Z. Gonciarz2

' Katedra Biologi Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji, Sosnowiec
2 VII Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

Wirus HBV należy do grupy patogenów o częściowo dwu-
niciowym DNA, którego długość waha się w zależności od
podtypu od 3182 do 3221 nukleotydów. Zmienność sekwencji
tego samego podtypu HBV sięga ok. 2%. Zakażenie wirusem
zapalenia wątroby typu B ma charakter pandemiczny. Liczbę
zakażonych na świecie oblicza się na około 300 min. Infekcja
może spowodować ostre zapalenie wątroby, pierwotnego raka
wątroby lub marskość wątroby. Do rozwoju przewlekłego za-
palenia wątroby typu B dochodzi w 5-10% przypadków ostre-
go zapalenia wątroby. Obecnie prowadzone są badania w kie-
runku poszukiwania korelacji pomiędzy stopniem obserwowa-
nej patologii wątroby a podtypem HBV.

Celem przedstawionej pracy była ocena polimorfizmu re-
gionu preS/S genomu izolatów HBV, otrzymanych z krwi ob-
wodowej chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu B,
leczonych w VII Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych,
Śląskiej Akademii Medycznej

Detetekcję genomu HBV prowadzono techniką PCR z za-
stosowaniem starterów komplementarnych do regionu genu
preS/S, obejmujących domenę insercyjno-delecyjną. W ge-
nomie HBV ayw w tym regionie nastąpiła delecja 30 pz

i produkt PCR zbudowany jest z 230 pz podczas gdy w dla
HBV ayw wielkość amplimeru wynosi 260 pz. W pierw-
szym etapie badań oceniano wielkość produktu PCR tech-
niką elektroforezy poliakrylamidowej w 6% żelu barwio-
nym srebrem z zastosowaniem markera wielkości DNA pla-
zmidu pBR trawionego enzymem restrykcyjnym Hae III.
Polimorfizm otrzymanych amplimerów oceniano techniką
SSCP (ang. single strand conphormation polymorphism).
Elektroforegramy analizowano w systemie dokumentacji
żelowej BaSys ID.

Przebadano krew obwodową 600 osób z wirusowym za-
paleniem wątroby w tym obecność HBV stwierdzono u 102
pacjentów. Analiza wielkości produktu PCR wykazała, że
85,3% izolatów charakteryzuje wielkość amplimeru 267 pz
co sugeruje, że może to być HBV adw. Pozostałe 14,7%
amplimerów wykazuje wielkość 234 pz co sugeruje obec-
ność HBV ayw. Analiza polimorfizmu badanych amplime-
rów wykazała, że grupie produktów PCR o wielkości 267 pz
występują trzy wzory: la - 17,2%, Ha - 58,6% i Ula
- 24,1%, natomiast w grupie produktów PCR o wielkości
234 pz stwierdzono tylko jeden wzór: lib - 100%.
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VII-37 Ocena stężenia witamin A, E i C w surowicy chorych na stwardnienie rozsiane

Marek Strzelczyk, Sławomir Puczkowski, Maria Kopff, Krzysztof Krupka,
Józef Kocur, Katarzyna Kieliba

Zakład Biochemii INPiP WAM, Łódź

Od wielu lat prowadzone są badania nad powiązaniem etio-
logii stwardnienia rozsianego z osłabieniem bariery antyoksy-
dacyjnej. Celem prezentowanej pracy było zbadanie stężeń
witamin antyoksydacyjnych, tj. witamin A, E i C w surowicy
chorych na stwardnienie roziane w zależności od przebiegu
naturalnego choroby i stopnia niewydolności ruchowej.

Badanie przeprowadzono u 41 chorych (15 mężczyzn i 26
kobiet). Rozpoznanie ustalono na podstawie kryteriów Posera,
ocenę niewydolności ruchowej przyjęto wg skali Kurtzkiego.
Chorych sklasyfikowano wg naturalnego przebiegu choroby tj.

postać pierwotnie postępująca; postać zwalniająco postępują-
ca; postać zwalniająca.

Stężenia witamin A i E oznaczono metodą ekstrakcyjną,
fluorymetryczną natomiast stężenie witaminy C metodą enzy-
matyczną, spekrtofotometryczną.

Uzyskane wyniki wykazują na duże odstępstwa od stężeń
witamin antyoksydacyjnych w surowicy w grupie kontrolnej,
co może wskazywać na istnienie zależności osłabienia spraw-
ność bariery antyoksydacyjnej od stopnia niewydolności ru-
chowej jaki i od postaci stwardnienia rozsianego.

VII-38 Udział antygenu p36 w karcynogenezie jelita grubego

Piotr Szymczyk', Elżbieta Wojdat2, Jarosław Jakubik3, Danuta Duś2,
Agnieszka Grzybowska', Jan Berner3, Zofia M. Kiliańska'

1 Katedra Cytobiochemii, Uniwersytet Łódzki, Łódź
2 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

3 Klinika Chirurgu Onkologicznej, Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź

Proces nowotworzenia jelita grubego jest związany ze zmia-
nami genetycznymi komórek śluzówki jelita grubego i ekspre-
sją szeregu białek, których brak w komórkach odnośnikowych.
Wydaje się, że zmiany poziomu syntezy bądź obrotu metaboli-
cznego wielu polipeptydów frakcji komórkowych, głównie
białek jądrowych, w toku transformacji nowotworowej są
przyczyną pewnej odrębności elektroforetycznej wśród skład-
ników tej frakcji komórkowej, uzyskanej z materiału prawid-
łowego i nowotworowego. Wyniki naszych wcześniejszych
badań wykazały odrębność elektroforetyczną składu polipep-
tydowego frakcji jądrowej nowotworów jelita grubego (głów-
nie gruczolakoraków) i nabłonka jelitowego. Białka jądrowe
gruczolakoraka okrężnicy poprzecznej o m.cz. 35-40 kDa (po
preparatywnej elektroforezie w żelu poliakrylamidowym
z SDS) posłużyły do immunizacji królików. Uzyskana surowi-
ca odpornościowa okazała się bardzo użytecznym narzędziem
badawczym w dalszych etapach pracy. Wykorzystanie tej su-
rowicy umożliwiło analizę immunologiczną białek frakcji ko-
mórkowych, nowotworów jelita grubego. Analizę tę wykona-
no techniką Western blot (z fosfatazą alkaliczną). Otrzymana
surowica nie reagowała z białkami jądrowymi prawidłowej
błony śluzowej jelita grubego. Jej zastosowanie w analizie
immunologicznej białek jądrowych gruczolakoraków i raków
uzyskanych w wyniku zabiegów chirurgicznych ujawniło wy-

soki odsetek, tj. 80,5% (33 z 41) reakcji pozytywnych w rozpo-
znawaniu głównie epitopów białka o m.cz. 36 kDa. Występo-
wanie białka p36 w nowotworach proksymalnej i dystalnej czę-
ści jelita, które prawdopodobnie reprezentują odrębne zespoły
kliniczne i rozwijają się według różnych mechanizmów mole-
kularnych wskazuje na uniwersalne funkcje badanego antygenu
w procesie karcynogenezy tego narządu. Początkowo badania
dotyczące detekcji p 36 obejmowały materiał nowotworowy po
zabiegach chirurgicznych, w którym można oczekiwać zmian
nowotworowych o dużej niejednorodności, wynikającej z faktu
odmiennego zróżnicowania i złośliwości. Wydało się więc zasa-
dnym sprawdzenie czy ten antygen ulega ekspresji we frakcji
jądrowej ustabilizowanych linii komórkowych wywodzących
się z nowotworów tego narządu hodowanych in vitro, tj. LS180,
HT29, SW620, SW707 i SW948. Za pomocą techniki Western
blot potwierdzono ekspresję p36 we frakcji jądrowej badanych
linii. Stopień immunoreaktywności tego składnika różnił się
znacznie. Najwyższą zawartość antygenu p36 zaobserwowano
wśród białek frakcji jądrowej linii SW620 i LSI80, które cechu-
je wysoka zdolność do tworzenia przerzutów.

Przedstawione rezultaty pozwalają mieć nadzieję, że anty-
gen p36 ulegający wybiórczej ekspresji podczas karcynogene-
zy jelita grubego może być rozpatrywany jako potencjalny
marker nowotworowy.
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Aktywność aminitransferaz we frakcjach komórek raka krtani Hep-2

Jerzy Truchlinski, Renata Starczynowska

Zakład Biochemii i Toksykologii Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Akademii Rolniczej w Lublinie
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W badaniach użyto komórek Hep-2 , linii komórek ludzkich
raka krtani otrzymanej z USA, wolnej od mykoplazmy. W ba-
daniach wykorzystano linię po 4 pasażach od chwili odmroże-
nia. Komórki hodowano na podłożu Eagle'a z dodatkiem 5%
surowicy cielęcej. Po trypsynizacji, trzykrotnym przemyciu
rozotworem PBS, a następnie zawieszeniu w 10 ml oziębione-
go roztworu Tris-HCl o pH 7,2 komórki zdezintegrowano,
a następnie wirowano.

Reakcje transaminacji przeprowadzono w 37°C, w pH 7,2,
w czasie 1 godziny. Wszystkie odczynniki rozpuszczono w 0,1
M Buforze Tris-HCl o pH 7,2. W czasie rozlewania skład-
ników reakcji probówki zanurzone były w łaźni lodowej
o temp. 4°C. Objętość mieszaniny reakcyjnej wynosiła 2,4 ml:
(60 \xM) formy L-donatora grupy aminowej, 0,6 ml (120 mM)
akceptora grupy aminowej, 0,6 ml (100 fig) PALP i 0,6 ml
wyciągu komórkowego jako źródła enzymu. W reakcji trans-
aminacji stosowano aminokwasy w stężeniu 100 (j,mol/ml bu-
foru Tris-HCl o pH 7,2 jako donatory grupy aminowej, nato-
miast kwas 2-okso-ketoglutarowy o stężeniu 200 u.mol/ml jako
akceptora grupy aminowej. Jako koenzym stosowano fosforan
pirydoksalu (PALP) w ilości 100 [ig/0,6 ml.

Aminotransferazy aminokwasów zlokalizowane są w komó-
rkach Hep-2 we frakcji mitochondralnej i cytosolu. Jak prze-
widywano we frakcji mikrosomalnej nie stwierdzono aktyw-
ności aminotransferazowej. Stwierdzono ok. dziesięciokrotnie
niższą aktywność badanych enzymów we frakcji mitochond-
rialnej niż we frakcji cytosolowej.

Aminotransferazy są enzymami o dużej termostabilności.
Wyciąg komórkowy Hep-2 w buforze Tris-HCl o pH 7,2
w temp. -20°C miał po 60 dniach pełną aktywność enzyma-
tyczną, mimo 2-3-krotnego odmrażania i zamrażania. Kil-
kakrotne zamrażanie i odmrażanie w krótkich odstępach
czasu nie powodowało utraty aktywności w reakcji z żad-
nym z 9 wybranych donatorów układu z kwasem 2-okso-
ketoglutarowym (Asp, Asn, Thr, ser, Lys, Abu, Arg, Phe
i Met). Po 90 dniach przechowywania dezintegratu komór-
kowego w stanie zamrożonym w temp. od -15 °C do -20°C
z komórkami rozbitymi, lecz nie odwirowanymi, przy kilka-
krotnym ich odmrażaniu i zamrażaniu następowała utrata
ok. 30-40% aktywności. Trwałość wyciągu komórkowego
jako źródła aminotransferaz zależy również od pH stosowa-
nego buforu.

Diagnosis test of cancer of reproductive organs

Magdalena Velichko', Michail Zhlobich2, Nina Mickeviz2

'Institute of Biochemistry, National Academy of Sciences of Belarus, Grodno,
2 Regional Hospital of Grodno
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To obtain endometrium tissue,we aplied vacuum aspiration
of the cellular material from the cavity of the womb by the of
a special device (author's certificate N1811866 of 10.10.1992)
and a preservation medium for tumor cells (author's certificate
N4745337/14(123611) of 15.12.1987).

We studied 380 samples of endometrial aspirates. Among
them, 120 samples were taken from patients with cancer of the
endometrium, 30 specimens- from patients wich adenocystic
hyperplasia, 40 ones- from patients wich atypical endometrial
hyperplasia and 32 samples- from those wich myoma of the
womb.Extragenital diseases were found in 98 patients: obesity
(32), obesity and hypertension (31), hypertension (17), chole-
cystitis (13), obesity hypertension and diabetes mellitus (2).
Groups of patients were formed wich allowanse for age, clini-
cal stage and histologic characterization of the disease.

The control groups included patients wich inflammatory di-
seases of genitals (23 cases),atrophic endometritic (11 cases),
and serous cystoadenoma of the ovary (18 cases). In all pa-
tients of the above groups the endometrial microscopic state

corresponded either to the age norm or to the phase of the
normal menstrual cycle.

The endometrial aspiration was assayed for NADP- de-
pendent enzymes of aldehyde metabolism. Different isoen-
zyme forms of aldehyde dehydrogenase were studied by the
use of three substrates (acetaldehyde,glycolaldehyde and
bensaldehyde) and two cofactors (NAD and NADP). Sen-
sitivity, specificity and officiency of the test were ovaluated
statistically.

Biopsy samples of the endometrium of patients wich malig-
nant tumors of the body of the womb showed a dramatic
decrease of the NAD- and NADP-dependent aldehyde dehyd-
rogenase activities mainly wich acetaldehyde as substrate.
A similar decrease of this ensyme activity was also observed
in a pretumor state of the uterine endometrium (atypical hype-
rplasia, adenocystic hyperplasia.

The diagnosis of cancer of the endometrium or ovarian tu-
mors is performed in the absence of NADP-dependent dehyd-
rogenase activity.
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VII-41 Polimorfizm insercyjno/delecyjny genu konwertazy angiotensyny I
i aktywność enzymu u członków rodzin obciążonych rodzinnie chorobą niedokrwienną serca

Teresa Wesotowska, Iwona Gorący, Grażyna Adler, Andrzej Ciechanowicz

Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Gen enzymu konwertazy angiotensyny I (ACE) charakteryzuje się
polimorfizmem insercyjno-delecyjnym (I/D) dotyczącym zasad w 16
intronie genu. Polimorfizm uzasadnia występowanie u człowieka jed-
nego z trzech genotypów genu ACE: II, ID, DD. Genotyp DD jest
związany, jak sugerują wyniki wielu badań, ze zwiększoną aktywnoś-
cią enzymu i uważany jest za czynnik zwiększonego ryzyka choroby
niedokrwiennej serca.

Celem podjętej pracy jest określenie osoczowej aktywności ACE
i polimorfizmu I/D genu ACE rodziców i potomków w rodzinach
obciążonych chorobą niedokrwienną serca oraz poszukiwanie zależno-
ści aktywności ACE z polimorfizmem I/D w obrębie pokoleń, a także
określenie współzależności aktywności i genotypu ACE z paramet-
rami fizycznymi i biochemicznymi oraz stanem klinicznym badanych
osób. Przedmiotem badań są rodziny (rodzice i potomstwo), w których
przynajmniej jedno z rodziców (krewny Io) ma stwierdzoną klinicznie
chorobę wieńcową serca, lub wywiad pozytywny pochodzi od dziad-
ków (krewny IIo). Badania laboratoryjne poprzedzają szczegółowy
wywiad i badanie lekarskie.

Aktywność ACE w osoczu oznaczano spektrofotometrycznie stosu-
jąc test firmy Sigma, a dla oceny polimorfizmu I/D zastosowano łań-
cuchową reakcję polimerazy (PCR) z DNA wyizolowanym z limfocy-
tów krwi obwodowej. Surowicze stężenie cholesterolu, trójglicery-
dów, apolipoprotein A i B, osoczowe fibrynogenu oraz zawartość
czynnika VII mierzono metodami stosowanymi w diagnostyce labora-
toryjnej. Testem chi2 porównano częstości alleli i genotypów polimor-
fizmu genu ACE pomiędzy grupami. Ocenę różnic parametrów pro-
wadzono poprzez analizę wariancji i test RIR Tucana. Badano korela-
cję aktywności ACE z genotypami oraz parametrami biochemicznymi

i fizycznymi stosując test R rang Spearmana.ąDo badań zakwalifiko-
wano 70 rodzin, w których 43 ojców i 5 matek przebyło zawał mięśnia
sercowego, a kliniczne objawy choroby niedokrwiennej serca stwier-
dzono u 5 ojców i 5 matek. U ośmiorga rodziców rozpoznano dys-
lipidemie, a u kilkunastu nadciśnienie tętnicze. U przeważającej części
matek nie obserwowano zaburzeń metabolicznych. Ponad 70% bada-
nych rodziców pali tytoń. Wiek rodziców (n=140) i dzieci (n=189)
odpowiednio 42,9+17 i 16,3+5,9 lat. Chłopcy stanowią 75% potomstwa.

Na obecnym etapie badań obserwuje się częstość występowania
genotypu II, ID, DD odpowiednio u rodziców w 20,3; 44,4; 24,3%,
u potomstwa w 15,8; 61,4; 22,8%. Zwraca uwagę różnica w rozkładzie
alleli I oraz D u córek i synów (0,39; 0,61 i 0,50; 0,50). Aktywność
konwertazy (U/L) zwiększa się wraz ze zmianą genotypu u rodziców:
II - 22,7; ID - 36,9; DD - 54,2 i potomstwa: II - 28,6; ID - 49,1; DD
- 71,8. Obserwuje się silną korelację pomiędzy wielkością aktywności
ACE a formą polimorficzną genu (R=0.38, p>0,0001). Obserwuje się
również silną korelację aktywności ACE ze stężeniem fibrynogenu
i wiekiem badanych. Analiza korelacji wielokrotnej wskazuje udział
genotypu i wieku w kształtowaniu wielkości aktywności ACE. Nie
stwierdzono dotychczas istotnego zróżnicowania pod względem częs-
tości występowania określonej formy genotypu w obrębie pokoleń
i płci. Nie stwierdzono zwiększonej częstości występowania genotypu
DD u osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca lub przebytym
zawałem serca. Na obecnym etapie badań nie obserwuje się współ-
zależnności częstości występowania określonej formy genotypu ACE
u rodziców i dzieci.

Badania wykonane i kontynuowane finansuje KBN (projekt 4 PO5B 120 15).

VII-42 Analiza genetyczna protoonkogenu RET u chorych na raka rdzeniastego tarczycy

Małgorzata Wiench, Dorota Kula, Elżbieta Gubała, Zbigniew Wygoda, Barbara Jarząb

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut, Gliwice

Analiza genetyczna protoonkogenu RET jest obecnie niezbędnym
elementem prawidłowej diagnostyki raka rdzeniastego tarczycy
(RRT). Mutacje germinalne genu RET odpowiadają za dziedziczną
jego formę, występującą najczęściej jako jeden z objawów zespołu
mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej MEN 2 (MEN 2A
i MEN 2B) lub jako rodzinny rak rdzeniasty tarczycy (FMTC).

Celem pracy jest przedstawienie dotychczasowych wyników diag-
nostyki genetycznej mutacji protoonkogenu RET powodujących MEN
2A i FMTC. Analiza ta prowadzona jest od 1996 roku.

Materiał do badań stanowił DNA wyizolowany z leukocytów krwi
obwodowej metodą wysalania białek. Fragmenty DNA kodujące eksony
10, 11 i 13 protoonkogenu RET zostały zamplifikowane przy pomocy
metody PCR. Ekson 11 poddawano następnie trawieniu odpowiednimi
enzymami restrykcyjnymi, eksony 10 i 13 sekwencjonowano przy uży-
ciu automatycznego sekwenatora ABI 377 firmy Perkin Elmer.

Badaniom poddano grupę 115 chorych na raka rdzeniastego tar-
czycy oraz 89 członków ich rodzin. Mutacje protoonkogenu RET zi-
dentyfikowano w 12 rodzinach. Najczęściej spotykane były mutacje
w kodonie 634 eksonu 11, w którym obserwowano podstawienia:
TGC>CGC - 6 rodzin, TGC>GGC - 2 rodziny, TGC<TAC - 1 rodzi-
na. Ponadto w 2 przypadkach zidentyfikowano mutację w kodonie 611
eksonu 10 genu /?£7 (TGC>TAC - 1 rodzina, TGC>TTC - 1 rodzina)
oraz w 1 przypadku - w kodonie 620 eksonu 10 (TGC>CGC). Wy-

kryto również nie opisany dotychczas polimorfizm w kodonie 769
eksonu 13 (CTT>CTG, Leu>Leu). Analiza molekularna potwierdziła
wcześniejsze kliniczne rozpoznanie dziedzicznej postaci choroby
w 7 rodzinach i ujawniła 5 nowych rodzin genetycznie obciążonych
ryzykiem raka rdzeniastego tarczycy, traktowanych dotychczas jako
zachorowania sporadyczne. Badanie przesiewowe wśród członków ro-
dzin potwierdziło 9 jawnych, wcześniej rozpoznanych przypadków
raka rdzeniastego tarczycy, u których stwierdzono mutację. Mutację
predysponującą do raka wykryto również u 12 dotychczas nieleczo-
nych osób, u 8 z nich nosicielstwo wykryte zostało w stadium przed-
klinicznym. Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo rozwoju
choroby u nosicieli, wynoszące co najmniej 95%, chorych tych skiero-
wano do profilaktycznego leczenia operacyjnego.

Analiza genetyczna protoonkogenu RET pozwala na potwierdzenie
diagnozy dziedzicznego raka rdzeniastego tarczycy, rozpoznanie no-
wych przypadków wśród chorych z pozornie sporadyczną jego po-
stacią oraz umożliwia wczesną identyfikację bezobjawowych nosicieli
mutacji. Jednocześnie, wykluczenie mutacji u krewnych chorego po-
zwala na wyłączenie ich z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na
nowotwór dziedziczny, a co z tym idzie - z programu intensywnej
opieki medycznej.

Praca finansowana z grantu KBN nr 4 P05B 088 12.
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Wpływ pochodnych chitozanu na aktywację płytek we krwi pełnej

Bogusława Więcławska', Magdalena Kucharska2, Antoni Niekraszewicz2, Jacek Golański',
Jolanta Zochniak3, Henryk Struszczyk2, Cezary Watała1

VII-43

' Samodzielna Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej, AM w łodzi
2 Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi,

3 Pracownia Cytofluorymetrii Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi

Zagadnienia interakcji elementów układu krwionośnego z obcymi
ustrojowi podłożami i tworzywami stają się ważnym problemem
z uwagi na mniej lub bardziej nasilone efekty prozakrzepowe, obe-
jmujące tworzenie mikrozakrzepów, powikłań zakrzepowo-zatoro-
wych, małoplytkowości czy obniżonej przeżywalności płytek krwi.
Dlatego też trwają intensywne poszukiwania biomateriałów wykazują-
cych właściwości atrombogenne. Obiecującym polisacharydem mogą-
cym zrewolucjonizować materiały biomedyczne jest chitozan, czyli
(poli(2-deoksy-2-aminoglukoza), chemicznie modyfikowana pochod-
na chityny), polimer o właściwościach błonotwórczych, resorbowalny
w organizmie, nietoksyczny, wykazujący dobrą biozgodność oraz nis-
ką antygenowość. Sugeruje się, że polimer ten mógłby służyć do po-
krywania sztucznych protez naczyniowych, zwłaszcza w przypadkach
gdy ich obecność wiąże się ze wzmożeniem zjawisk prozakrzepo-
wych.

Celem naszych badań było określenie wpływu nowej formy użyt-
kowej chitozanu mikrokrystalicznego (MKCh) na aktywację płytek
krwi i reakcję uwalniania ziarnistości wewnątrzpłytkowych podczas
oddziaływania płytek we krwi pełnej ze sztucznymi powierzchniami
powlekanymi lub niepowlekanymi fibrynogenem.

Reaktywność płytek oceniana była metodą cytometrii przepływowej
poprzez badanie ekspresji wybranych antygenów powierzchniowych
płytek, selektyny P (antygen CD62) oraz glikoproteiny łba (CD42b),
a także frakcji mikropłytek i agregatów w następstwie inkubacji krwi

pełnej w probówkach opłaszczonych warstwą fibrynogenu oraz fib-
rynogenu i chitozanu mikrokrystalicznego. Frakcja płytek CD62-pozy-
tywnych wskazuje na zachodzącą degranulację płytek, frakcja mikro-
płytek zaś charakteryzuje stopień zużycia lub/i zniszczenia krwinek
płytkowych w wyniku aktywacji: podwyższona frakcja mikropłytek
jest uznanym markerem zużycia płytek podczas ich oddziaływania ze
sztucznymi powierzchniami. Powierzchnia probówek pokryta wybra-
nymi formami chitozanu wykazała hamowanie reakcji uwalniania pły-
tek do 90% w stosunku do powierzchni nieopłaszczonej chitozanem.
W probówkach opłaszczonych fibrynogenem stwierdzono istotny
wzrost degranulacji płytek oraz zwiększenie internalizacji GPIba. Po-
wierzchnia chitozanu pokrywająca warstwę fibrynogenu wykazała
znaczący efekt ochronny dla płytek we krwi pełnej, wywołując hamo-
wanie uwalniania selektyny P z ziarnistości a o 31% oraz obniżając
frakcje mikropłytek o 29% w stosunku do probówek opłaszczonych
samym fibrynogenem.

Ponieważ stosowanie sztucznych protez naczyniowych istotnie
zwiększa ryzyko epizodów zakrzepowych oraz aktywacje krzepnięcia
(agregacja i niszczenie płytek krwi, polimeryzacja fibrynogenu
w miejscach kontaktu krwi z protezą, itp.), zastosowanie form chitoza-
nu obniżających aktywację płytek krwi i/lub swoiste „odczulanie" pły-
tek na działanie prozakrzepowe podczas ich oddziaływania ze sztucz-
nymi powierzchniami, może stanowić istotny postęp bioinżynierii ma-
teriałowej w chirurgii naczyniowej.

Badanie ekspresji trombospondyny na powierzchni aktywowanych płytek
we krwi pełnej metodą cytometrii przepływowej

Bogusława Więcławska'', Sławomir Chruł2, Cezary Watała1

' Samodzielna Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej,
Akademii Medycznej w Łodzi

2 Pracownia Cytofluorymetrii Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi
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Trombospondyna jest rozpuszczalną, adhezyjną glikoprotei-
ną a-granul płytek krwi, gdzie występuje w wysokim stężeniu
(=100 (J-g/lO9 pit). Stanowi ona około 20-30% całkowitego
białka uwalnianego po aktywacji płytek krwi indukowanej tro-
mbiną. Interakcja trombospondyny z receptorami na powierz-
chni płytek, glikoproteiną IV (CD36), związana jest z wieloma
ważnymi funkcjami komórki. W wyniku sekrecji ziarnistości
wewnątrzpłytkowych uwolniona trombospondyna wiąże się do
powierzchni płytek, a oddziałując z CD36 oraz integryną
GPIIbllla i fibrynogenem, tworzy makrocząsteczkowy kom-
pleks, który stabilizuje agregaty płytkowe i prowadzi do nie-
odwracalnej agregacji płytek.

Celem naszych badań było monitorowanie ekspresji trom-
bospondyny (TSP) na powierzchni płytek we krwi pełnej
w wyniku działania wybranych agonistów: TRAP, trombiny
oraz kolagenu, a także w obecności EGTA i jonów Mg++.
W celu określenia frakcji TSP-pozytywnych płytek zastosowa-
liśmy technikę cytometrii przepływowej oceniając wiązanie
monoklonalnych przeciwciał anty-TSP/PE (Immunotech,
France) do powierzchni płytek niestymulowanych oraz płytek
poddanych działaniu wybranych czynników. Równolegle mo-

nitorowaliśmy ekspresję selektyny P jako markera aktywacji
i reakcji uwalniania płytek krwi. Wykazaliśmy około 2-krotne
zwiększenie ekspresji trombospondyny po aktywacji płytek
trombiną w stężeniu 0,15 U/ml, 3-krotne po aktywacji TRAP
w stężeniu 8 |J.M i kolagenem w stężeniu 50 |J.g/ml oraz
5-krotne po aktywacji kolagenem w stężeniu 100 )J.g/ml w po-
równaniu do płytek niestymulowanych. Stwierdziliśmy rów-
nież osłabiający wpływ EGTA (o około 30% w przypadku
aktywacji TRAP i trombiną, i o około 15% podczas aktywacji
kolagenem w stężeniu 50 |i.g/ml) oraz Mg++ (najsilniej zazna-
czony po aktywacji kolagenem) na ekspresję trombospondyny.
Powyższe obserwacje zgodne są z dotychczas opisanymi wyni-
kami badań, z zastosowaniem technik radioimmunologicznych
czy metody cytometrii przepływowej, stwierdzającymi istotny
wzrost wiązania przeciwciał monoklonalnych do trombospon-
dyny eksponowanej na powierzchni płytek krwi po aktywacji
agonistami. Ekspresja trombospondyny związanej z receptorami
błony płytkowej uznawana jest za jeden z markerów aktywności
płytek in vivo, jednak konieczne są dalsze badania nad mechani-
zmem molekularnym wiązania tego białka do płytek aktywowa-
nych, także w różnych warunkach i stanach chorobowych.
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VII-45 Ekspresja protoonkogenu c-myc w nowotworach gruczołu mlekowego u suk

Winiarczyk S.', Zielewicz J2, Fanek R.1, Gradzki Z.'

' Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Wydziału Weterynaryjnego AR, Lublin,
2 Zakład Genetyki Medycznej, Akademii Medycznej, Lublin

Guzy gruczołu mlekowego należą do najczęściej spotyka-
nych nowotworów u suk. Według kryteriów histopatologicz-
nych, większość z nich to guzy mieszane o charakterze łago-
dnym. Niemniej jednak, duży odsetek tych guzów rozwija się
w szybko rosnące formy złośliwe. Większość decyzji doty-
czących rozpoznawania i terapii nowotworów u zwierząt jest
podejmowana na podstawie analizy tradycyjnych markerów
klinicznych takich jak: typ guza, stopień wzrostu, jego wiel-
kość oraz stan węzłów chłonnych. Aktualnie prowadzone ba-
dania mają na celu identyfikację swoistych genów, które za-
angażowane są w onkogenezę oraz zastosowania ich jako
markerów służących diagnostyce i prognozowaniu nowotwo-
rów. Celem badań było opracowanie metody hybrydyzacji in
situ do określania ekspresji onkogenu c-myc w nowotworo-
wo zmienionych tkankach oraz ocena możliwości zastosowa-
nia uzyskanych wyników w diagnostyce i rokowaniu guzów
gruczołu mlekowego u suk. Materiałem do badań były wy-
cinki guzów gruczołu mlekowego pobranych od suk w trak-
cie zabiegu chirurgicznego. Pobrana tkankę zamrażano w te-
mperaturze -70°C i cięto na skrawki grubości 10 |im. W opar-
ciu o badania histopatologiczne 14 z 15 badanych guzów
zakwalifikowano do nowotworu typu adenocarcinoma, a tyl-
ko jeden do adenoma. Zwiększoną ekspresję protoonkogenu

c-myc stwierdzono we wszystkich 14 przypadkach guzów
złośliwych. Nie zanotowano jej natomiast w tkankach łagod-
nego gruczolaka. Pięć dużych i szybko rosnących guzów za-
liczono do gruczolakoraków litych. Komórki tych nowotwo-
rów tworzyły bezpostaciową masę lub niekiedy układały się
w pasma. Słabo zróżnicowana struktura guzów nacieczona
była komórkami nowotworowymi wykazującymi silny syg-
nał hybrydyzacyjny z sondą v-myc. Sześć kolejnych małych
guzów bez tendencji do powiększania się w ostatnich dwu
latach poprzedzających mastektomię zaszeregowano jako
gruczolakoraki kanalikowe. Nadmierna ekspresja protoonko-
genu c-myc występowała jedynie w pęcherzykach guczoło-
wych. Trzy ostatnie z 14 gruczolakoraków posiadały cechy
zarówno guzów litych jak i kanalikowych. Były to duże guzy
o dobrze zróżnicowanej strukturze tkanki i powolnym tempie
wzrostu. Umiarkowany sygnał hybrydyzacyjny stwierdzano
w proliferujących komórkach nabłonkowych wyścielających
zmienione kanaliki gruczołowe. Nie obserwowano hybrydy-
zacji zastosowanej sondy v-myc do komórek nabłonka wy-
dzielniczego gruczolaka i normalnej tkanki gruczołowej.
Uzyskane wyniki wskazują na możliwość powiązania natęże-
nia ekspresji onkogenu c-myc z rodzajem guza nowotworo-
wego, stopniem jego zróżnicowania i wielkością.

VII-46 Wpływ kaptoprylu na zawartość elastyny nierozpuszczalnej
oraz aktywność elastolityczną w ścianie aorty w doświadczalnej hipercholesterolemii

Wojciech Wojakowski''2, Jan Gmiński''2, Marcin Stajszczyk''2, Marek Machalski'

' Zakład Biochemii Doświadczalnej i Klinicznej, 2 I Klinika Chorób Wewnętrznych
Śląska Akademia Medyczna, Katowice

W przebiegu miażdżycy tętnic dochodzi do zwiększonej
degradacji elastyny w ścianie naczyniowej. Wyniki badań eks-
perymentalnych wskazują na istotną rolę układu renina-angio-
tensyna w patogenezie miażdżycy tętnic. Brak jest danych na
temat wpływu inhibitorów enzymu konwertującego na meta-
bolizm elastyny w aorcie w warunkach doświadczalnej hiper-
cholesterolemii.

CEL PRACY: Ocena wpływu kaptoprylu na zawartość elas-
tyny nierozpuszczalnej oraz aktywność elastolityczną w ścia-
nie aorty w warunkach doświadczalnej hipercholesterolemii
u królików.

MATERIAŁY I METODY: Do badań użyto 64 królików
rasy nowozelandzkiej. Wyodrębniono 4 grupy: kontrolną (K)
- żywioną paszą standardową, badaną (B) - żywioną paszą
specjalną z 1% zawartością cholesterolu oraz grupy otrzymu-
jące równocześnie z paszą specjalną kaptopryl w 2 dawkach:
grupa Cl - 2,5 mg/kg m.c./24h i grupa C - 25 mg/kg m.c./24h.
Po 24 tygodniach trwania eksperymentu zwierzęta uśmierca-
no, po czym pobierano i preparowano aortę. W homogenatach
aorty oznaczano aktywność elastolityczną i zawartość elastyny
nierozpuszczalnej. Aktywność elastolityczną w homogenatach
oznaczano według metody Ito i wsp., używając jako substratu
Suc-(Ala)3_pNA. Aktywność elastolityczną wyrażano jako

ilość ng równoważników elastazy wołowej/24 godziny/g świe-
żej tkanki. Preparatykę elastyny nierozpuszczalnej wykonano
metodą Roberta i Hornebecka. Zawartość elastyny w ścianie
aorty oznaczano grawimetrycznie. Wyniki poddano analizie
statystycznej za pomocą testu ANOVA oraz testu LSD. Róż-
nice o wartości p<0,05 uznano za znamienne statystycznie.

WYNIKI: W ścianie aorty królików grup B i Cl aktywność
elastolityczną była znamiennie wyższa niż w grupie kontrol-
nej. Aktywność elastolityczną w grupie C2 nie różniła się zna-
miennie od grupy K. Zawartość elastyny nierozpuszczalnej
w ścianie aorty w grupach B oraz Cl była znamiennie niższa
w porównaniu z grupą K. Nie stwierdzono istotnych statys-
tycznie różnic w zawartości elastyny pomiędzy grupą C2 i K.
Zawartość elastyny nierozpuszczalnej w grupie C2 była zna-
miennie wyższa niż w grupie B.

WNIOSKI:
1) Jednoczesne z dietą bogatocholesterolową podawanie kap-

toprylu prowadzi do obniżenia aktywności elastolitycznej
w porównaniu z grupą B, czemu towarzyszy większa zawa-
rtość elastyny nierozpuszczalnej w ścianie aorty.

2) Wpływ kaptoprylu na zawartość elastyny nierozpuszczal-
nej oraz aktywność elastolityczną w ścianie aorty jest zale-
żny od zastosowanej dawki.
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Wartość oznaczeń antygenu TPS w diagnostyce różnicowej
łagodnych i złośliwych nowotworów jajnika

Irena Zakrzewska, Renata Borawska

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Akademia Medyczna, Białystok

VII-47

Przez długi okres u chorych na nowotwory jajnika badania
markerów ograniczały się do oznaczeń antygenów CA-125,
CA 19-9, CA 72-4 i CEA. W ostatnich latach wprowadzono
nowy marker TPS (tissue polypeptide specific antigen). Anty-
gen TPS powstaje w fazie S cyklu komórkowego i jest uwal-
niany do krwi i innych płynów biologicznych jako sygnał za-
chodzących procesów proliferacyjnych. Marker ten jest jed-
nym z 35 epitopów TPA (tissue polypeptide antigen) związa-
nym z rozpuszczalnym fragmentem cytokeratyny 18, okreś-
lanym przez przeciwciało monoklonalne M3.

Celem pracy jest wstępna ocena przydatności TPS w diag-
nostyce różnicowej łagodnych i złośliwych nowotworów jaj-
nika oraz w ocenie stopnia zaawansowania klinicznego płas-
konabłonkowego raka jajnika.

Badaniami objęto 46 chorych w wieku 38-72 lata z rozpo-
znanym klinicznie i potwierdzonym histologicznie płaskonab-
łonkowym rakiem jajnika. Druga grupę stanowiło 26 chorych
na nowotwory łagodne (torbiele, włókniaki). Stężenie TPS
oznaczano metodą immunoenzymatyczną ELISA z użyciem
przeciwciała M3 zestawami produkowanymi przez firmę BE-
KI Diagnostics (Szwecja). W interpretacji wyników posługi-

wano się wartością odcięcia powyżej 80 U/L. Krew do badań
pobierano przed leczeniem. Surowicę do czasu oznaczeń trzy-
mano w temp. -20°C.

U chorych na nowotwory łagodne średnie stężenie TPS wy-
nosiło 60,8 U/L z zakresem wahań od 35,1-110,5 U/L. Stężenie
przekraczające wartość odcinającą średnio o 29% występowało
u 2 chorych, u pozostałych mieściło się poniżej wartości od-
cinającej. U chorych na płaskonablonkowego raka jajnika śred-
nie stężenie TPS wynosiło 445 U/L, przy czym stwierdzono
zależność między stężeniem TPS a stopniem zaawansowania
choroby. W I i II stopniu średnie stężenie wynosiło 158,6
a w III i IV 664,5, różnice były wysoce istotne statystycznie
p<0,001. W I i II stopniu zaawansowania podwyższone stężenie
występowało u 47% chorych, natomiast w III i IV u 81%.

Uzyskane wyniki wskazują, że oznaczanie stężenia TPS
może być użyteczne w diagnostyce różnicowej łagodnych
i złośliwych nowotworów jajnika. Wysokie stężenia TPS okre-
ślają dynamikę wzrostu guza i są związane z nasileniem proce-
sów proliferacyjnych, przemawiają za tym stwierdzane wyższe
wartości oraz wyższy odsetek chorych z podwyższonym stęże-
niem w zaawansowanym stadium procesu nowotworowego.

Kliniczna wartość oznaczeń stężenia niektórych markerów
w surowicy chorych na płaskonabłonkowego raka jajnika

poddanych leczeniu operacyjnemu

Irena Zakrzewska, Renata Borawska

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Akademia Medyczna, Białystok
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Rak jajnika należy do źle rokujących nowotworów narzą-
dów płciowych kobiety dając przeżycie pięcioletnie u około
30-40% chorych. Postępowaniem stwarzającym szansę długo-
trwałego przeżycia jest zabieg operacyjny z następowym le-
czeniem uzupełniającym którego wybór zależy od stopnia za-
awansowania klinicznego choroby. Dotychczas markerami
wykorzystywanymi do monitorowania leczenia nowotworów
jajnika są antygeny CA-125 i CA 72-4.

Celem pracy jest ocena zmian stężeń antygenu TPS
i CA-125 przed leczeniem i w okresie pooperacyjnym u cho-
rych poddanych operacji radykalnej i cytoredukcyjnej.

Do badań włączono 31 chorych, 26 z podwyższonym stęże-
niem CA-125 i 5-ciu chorych ze stężeniem poniżej wartości
odcinających w wieku 38-39 lat z rozpoznanym klinicznie
i potwierdzonym badaniem histopatologicznym materiału po-
operacyjnego płaskonabłonkowym rakiem jajnika. Krew do
badań pobierano 1-2 dni przed operacją oraz w 1, 4, 6 tygo-
dniu po operacji. Surowice do czasu oznaczenia trzymano
w temp. -20°C. Stężenie antygenu TPS oznaczano metodą im-
munoenzymatyczną ELISA przy użyciu testu firmy BEKI Dia-
gnostics. Za wartości odcięcia przyjęto stężenie TPS wyższe
od 80U/1, CA-125 wyższe od 35U/ml.

Przed operacją stężenie antygenu 125 kształtowało się w gra-
nicach od 18-8O0U/ml. W pierwszym tygodniu po operacji u 22
chorych stężenie antygenu podniosło się średnio o 19%, 4 tygo-
dnie po operacji uległo obniżeniu o 60%. U 14 chorych u któ-
rych ze względu na zaawansowanie choroby przeprowadzona
została operacja cytoredukcyjna stężenie antygenu przekraczało
wartość odcinającą. Stężenie antygenu TPS przed operacją wy-
nosiło od 60 do 900U/1. W 1 tygodniu uległo obniżeniu o 46%,
u 6 chorych pozostało zwiększone. Zwiększone stężenie
u 4 chorych utrzymywało się po 6 tygodniach.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż do obniżenia stężenia
TPS dochodzi po tygodniu, natomiast CA-125 po 4 tygodniach
po operacji co należy wiązać z okresem półtrwania tych mar-
kerów. W następstwie cytoredukcyjnej operacji podwyższone
stężenie CA-125 utrzymywało się w 4 tygodniu u 56% chorych,
natomiast TPS tylko u 20%. Przeprowadzone badania wskazują,
że równoległe oznaczenie 2 różnych markerów, CA-125 który
jest wskaźnikiem masy guza i TPS który odzwierciedla dynami-
kę proliferacji pozwoli na lepszą ocenę stopnia biologicznej
agresji nowotworu. Stopień pooperacyjnego obniżenia CA-125
związany jest z masą usuniętego guza i tylko po radykalnej
operacji można oczekiwać normalizacji stężenia obu markerów.
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VII-49 Przydatność oznaczania antygenu TPS w surowicy chorych
na płaskonaWonkowego raka szyjki macicy w ocenie zaawansowania klinicznego choroby

Irena Zakrzewska, Ewa Rucińska

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Akademia Medyczna, Białystok

Płaskonabłonkowy rak jest najczęściej występującym typem
histologicznym spośród raków szyjki macicy, częstość jego
występowania w Polsce oceniana jest na około 90%. Mimo
wieloletnich badań prowadzonych w różnych ośrodkach nad
antygenami związanymi z nowotworami nie udało się dotych-
czas wykryć czułego i specyficznego markera pomocnego we
wczesnej diagnostyce tego nowotworu. Powszechnie stosowa-
ny antygen SCC cechuje się zbyt małą czułością zwłaszcza
w początkowym stadium choroby. W ostatnich latach do bio-
chemicznej diagnostyki onkologicznej wprowadzono antygen
TPS, który definiuje aktywność proliferacyjną komórek. Ozna-
czanie antygenu TPS okazało się przydatne w diagnostyce
i monitorowaniu leczenia raka sutka, jelita grubego, płuca
i prostaty natomiast w odniesieniu do nowotworów szyjki ma-
cicy ukazały się kontrowersyjne pojedyncze doniesienia.

Celem pracy jest ocena wartości diagnostycznej oznaczania
TPS w surowicy chorych na płaskonabłonkowego raka szyjki
macicy w różnych stopniu zaawansowania klinicznego w od-
niesieniu do antygenu SCC.

Badania przeprowadzono u 69 chorych w wieku 33-66 lat
z rozpoznanym klinicznie i potwierdzonym histopatologicznie
płaskonabłonkowym rakiem szyjki macicy. Stopień zaawan-
sowania oparto na klasyfikacji wg FIGO. Krew do badań po-

bierano przed leczeniem. Surowice do chwili oznaczeń trzy-
mano w temp. -20°C. Stężenie antygenu SCC oznaczano meto-
dą immunoenzymatyczną MEIA zestawem odczynników fir-
my Abbott. Pomiaru dokonywano na analizatorze IMx. Stęże-
nie antygenu TPS oznaczano metodą immunoenzymatyczną
ELISA zestawami produkowanymi przez firmę BEKI Diag-
nostics. Za wartości odcięcia przyjęto stężenie TPS wyższe od
80 U/l, SCC wyższe od 1,5 ng/ml.

Stężenie antygenu TPS wahało się w granicach od 20-600
U/l. W I stopniu zaawansowania średnie stężenie wynosiło 67,
II111, III 233 i IV 368 U/l. Zwiększone stężenie występowało
u 57% chorych w I, 63% II, 91% w III i u wszystkich chorych
w IV stopniu zaawansowania. Średnie stężenie SCC w I stop-
niu wynosiło 5,0; II 10,77; III 17,11; IV 153,6 ng/ml, zwięk-
szone stężenie występowało u 23% chorych w I, 36% w II,
68% w III i u 82% w IV stopniu zaawansowania.

Przeprowadzone badania wskazują iż w ocenie stopnia za-
awansowania wyższą czułością cechuje się oznaczanie anty-
genu TPS. Średnie wartości wykazywały tendencje znamien-
nego wzrostu wraz z zaawansowaniem klinicznym choroby.
Podobną zależność obserwowano w odniesieniu do SCC.
Równoległe oznaczanie TPS i SCC podnosi w I stopniu za-
awansowania czułość diagnostyczną o 5 % w l l o 6 % .

VII-50 Sekwencje mikrosatelitarne w promotorze neprylizyny

Sabina Zmuda', U. Mazurek1, T. Wilczok1, W. Garcorz', M. Zychma2, W. Grzeszczak2

' Katedra Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji ŚAM, Sosnowiec,
2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii SAM, Zabrze, Szpital Kliniczny nr 1

Analiza sekwencji powtarzających się ma dużą wartość diag-
nostyczną. Zmiana ilości powtórzeń określonego motywu powta-
rzających się nukleotydów, może być powodem obserwowanych
patologii, wynikających z alternatywnego splicingu lub może is-
totnie zmieniać aktywność ekspresji badanego genu. Dodatkowo
Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych może być podstawą
w ocenie sposobu dziedziczenia określonego genu.

Tematem przedstawionej pracy jest analiza sekwencji po-
wtórzonych zlokalizowanych wewnątrz promotora genu nep-
rylizyny, (NEP) enzymu proteolitycznego odpowiedzialnego
za rozcinanie licznych polipeptydów jak: bradykinina, przed-
sionkowy peptyd natriuretyczny (ANP), enkefaliny, substancja
P, gastryna, neurotensyna, glukagon, oksytocyna etc. Istnieje
hipoteza, że polimorfizm regionu promotorowego lub sekwen-
cji kodującej NEP może być czynnikiem wywołującym nad-
ciśnienie. Gen kodujący neprylizynę u człowieka znajduje się
w chromosomie 3q21-q27 i składa się z 24 egzonów. Promo-
tor tego genu zbudowany jest z 3468 par zasad i posiada sek-
wencje mikrosatelitarne (TG) oraz (AC).

Celem pracy była optymalizacja metod analizy molekular-
nej, pozwalających na ocenę polimorfizmu regionu promoto-

rowego genu kodującego neprylizynę we krwi obwodowej lo-
sowo wybranej grupy kontrolnej ze szczególnym zwróceniem
uwagi na sekwencje mikrosatelitarne (TG) i (AC) promotora.

Po wyszukaniu w bazie Medline http://www.ncbi.nlrn.nih.gov/PubMed/
sekwencji promotora genu kodującego neprylizynę zaprojek-
towano do niego trzy pary starterów przy użyciu programu
Primer Express 1.0. Materiał badany stanowiły próbki krwi
obwodowej z których izolowano DNA przy użyciu zestawu
Genomic DNA Prep Plus. Primery wykonała firma Perkin El-
mer. Po amplifikacji metodą PCR poszukiwano polimorfiz-
mów w obrębie namnożonych fragmentów poprzez badanie
długości produktów metodą elektroforetyczną oraz metodami
SSCP - polimorfizmu konformacji pojedynczoniciowych frag-
mentów DNA i RFLP - polimorfizmu długości fragmentów
restrykcyjnych.

Zaprojektowane startery spełniają oczekiwane wymagania
i pozwalają na ocenę polimorfizmu analizowanych sekwencji
promotora. Stwierdzono, że amplimery dla sekwencji promo-
tora PPN2f i PPN2r zawierające 16 razy powtórzającą się sek-
wencję (GT) zbudowane były z 410 pz, a dla PPN4f i PPN4r
zawierające 17 razy powtarzającą się sekwencję (AC) - 363pz.
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Zmiany właściwości błony plazmatycznej krwinki czerwonej
po oddziaływaniu z natywną i utlenioną lipoproteiną niskiej gęstości

Izabella Żakowska', Krzysztof Gwoździński', Ryszard Czapliński2, Lucjan Pawlicki2

' Katedra Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,
2 Odział Kardiologii, Szpital MSW, Łódź
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Utlenione lipoproteiny niskiej gęstości (ox-LDL) odgrywają
bardzo rolę w rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Sugeru-
je się, iż in vivo modyfikacja natywnych cząstek LDL może
zachodzić w wyniku oddziaływań m.in. z zaktywowanymi ma-
krofagami, komórkami śródbłonka naczyń, płytkami krwi. Pod
wpływem reaktywnych form tlenu dochodzi do powstawania
nadtlenków nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz do mo-
dyfikacji struktury apoprotein w lipoproteinach. Reaktywne
formy tlenu mogą uszkadzać krwinki czerwone. Krwinka czer-
wona z powodu dużej zawartości tlenu, żelaza oraz wielonie-
nasyconych kwasów tłuszczowych jest w szczególny sposób
narażona na działanie reaktywnych form tlenu. Zmiany w bło-
nach plazmatycznych krwinek czerwonych, mogą przyczyniać
się do ich deformacji i wzmożonej agregacji, oraz w konsek-
wencji do zmiany ich właściwości Teologicznych podczas
przepływu przez naczynia krwionośne.

Celem badań jest ocena własności błony cytoplazmatycznej

krwinek czerwonych po oddziaływaniu z natywnymi oraz utle-
nionymi lipoproteinami niskiej gęstości.

Badania przeprowadzono metodą znaczników spinowych
w spektroskopii EPR. Do oceny wybranych parametrów
krwinki czerwonej użyto znakowanych kwasów tłuszczowych
(kwas: 5-, 12-, 16-doksystearynowy). Badania płynności lipi-
dów błonowych krwinki czerwonej po oddziaływaniu z natyw-
nymi i utlenionymi lipoproteinami (w stężeniu fizjologicz-
nym) przeprowadzono w temperaturze 37°C.

Wykazano statystycznie istotny wzrost płynności lipidów
w warstwie powierzchniowej błony erytrocytów po oddziały-
waniu z natywnymi (P<0,01) i utlenionymi cząstkami LDL
(P<0,01). Na większych głębokościach dwuwarstwy lipidowej
nie obserwowano statystycznie istotnych zmian.

Uzyskane w tej pracy wyniki wskazują, że odziaływania
obu form LDL są czynnikiem wywołującym zmiany w płyn-
ności błony plazmatycznej krwinek czerwonych.
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IX-1 Aktywność sulfatazy i katepsyny L w mięśniu sercowym królików w cukrzycy doświadczalnej

Krystyna Czerny2, Adam Jamroi', Zbigniew Wójtowicz', Wioletta Jurczak-Jamroż'
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Celem pracy była ocena aktywności sulfatazy lizosomalnej i katep-
syny L w mięśniu sercowym królików, u których wywołano cukrzycę
doświadczalną. Badania przeprowadzono na 75 królikach rasy Nowo-
zelandzkiej Białej, samcach dojrzałych płciowo, o wadze około 3 kg.
Cukrzycę wywoływano przez dożylną iniekcję 10% roztworu allok-
sanu w dawce 100 mg/kg wagi ciała. Za kryterium obecności cukrzycy
przyjęto poziom glukozy powyżej 11,1 mmol/1. Zwierzęta zabijano
przez skrwawienie po 21, 42, 90 i 180 dniach trwania cukrzycy. Pobie-
rano fragmenty mięśnia sercowego z komory lewej, prawej i prze-
grody międzykomorowej, zawsze z tych samych okolic do badań bio-
chemicznych. Zasada oznaczania aktywności enzymów polegała na
rozkładaniu przez nie odpowiednich substratów. Oznaczano aktyw-
ność obu enzymów z frakcji cytozolowej i lizosomalnej. Aktywność
sulfatazy frakcji cytozolowej w ścianie komory lewej do 90 dnia cuk-
rzycy prawie nie zmieniała się i oscylowała w granicach 0,35 nmol,
po czym w następnych 90 dniach wzrastała do 0,56 nmol/lmg biał-
ka/l godz. inkubacji. W ścianie komory prawej obserwowano wzrost
aktywności z 0,33 nmol w grupie kontrolnej do 0,70 w 42 dniu cuk-
rzycy, po czym występował powolny spadek aktywności, by ponownie
wzrosnąć do 0,55 w 180 dniu choroby. Rozkład aktywności enzymu
w przegrodzie międzykomorowej był odmienny, gdyż do 21 dnia ak-
tywność spadała z 0,56 dla grupy kontrolnej do 0,37. W 42 dniu
cukrzycy aktywność enzymu tej frakcji gwałtownie rosła do 0,92 nmol
po czym aktywność spadała do wartości niższych niż w grupie kont-
rolnej. Po 180 dniach aktywność sulfatazy powoli osiągała wartości
porównywalne z grupą kontrolną. Aktywność enzymu z frakcji lizoso-
malnej po pierwszych 21 dniach cukrzycy była 2-3 krotnie wyższa we
wszystkich fragmentach ścian serca w porównaniu z grupą kontrolną
i osiągała w tym okresie wartości od 2,56 nmol w komorze prawej do

2,81 w przegrodzie międzykomorowej. Po tym okresie wystąpił oko-
ło 10 krotny spadek aktywności enzymu utrzymujący się na tym
poziomie do 180 dnia trwania cukrzycy. W dostępnym piśmiennict-
wie nie znaleziono doniesień o zachowaniu się tego enzymu w cuk-
rzycy doświadczalnej. Jest to pierwsze doniesienie na ten temat. Ak-
tywność frakcji cytozolowej katepsyny L w grupie kontrolnej w po-
szczególnych fragmentach tkanek jest nierównomierna, najwyższa
w przegrodzie międzykomorowej, nieco mniejsza w ścianie komory
prawej i najmniejsza w ścianie komory lewej. Po 21 dniach cukrzycy
wystąpił około dwukrotny spadek aktywności we wszystkich frag-
mentach tkanek, a w 42 dniu wartości były najniższe. Po tym okresie
wystąpił gwałtowny wzrost aktywności tej frakcji enzymu osiągając
najwyższe wartości w 90 dniu, z nierównomiernym rozkładem w po-
szczególnych fragmentach badanych ścian serca. Po 180 dniach cho-
roby aktywność enzymu spadała do wartości wyższych w porów-
naniu z grupą kontrolną. Rozkład aktywności frakcji lizosomalnej
katepsyny L w grupie kontrolnej w poszczególnych fragmentach ba-
danych ścian serca był zbliżony. Po 21 dniach cukrzycy stwierdzono
znaczny wzrost aktywności tej frakcji enzymu, najwyższy w ścianie
komory lewej, mniejszy w w ścianie komory prawej i najmniejszy
w przegrodzie międzykomorowej. W 42 dniu choroby aktywność
enzymu we wszystkich fragmentach ścian serca osiągnęła najniższe
wartości. Po 90 dniach stwierdzono ponowny, około dwukrotny
wzrost jej aktywności w porównaniu z okresem poprzednim. Po 180
dniach choroby aktywność enzymu w poszczególnych fragmentach
ścian serca była zbliżona i kilkakrotnie mniejsza niż w grupie kont-
rolnej. W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono doniesień o za-
chowaniu się tej proteazy w cukrzycy. To doniesienie należy trak-
tować jako pionierskie.

IX-2 Aktywność proteolityczna katepsyn B i D w mięśniu sercowym
królików w cukrzycy doświadczalnej

Adam Jamroi, Zbigniew Wójtowicz, Wioletta Jurczak-Jamroż

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, Akademii Medycznej w Lublinie

Celem pracy była ocena aktywności proteolitycznej katepsyny
B w mięśniu sercowym królików, u których wywołano cukrzycę
doświadczalną. Badania przeprowadzono na 75 królikach rasy No-
wozelandzkiej Białej, samcach dojrzałych płciowo, o wadze około
3 kg. Cukrzycę wywoływano przez dożylną iniekcję 10% roztworu
alloksanu w dawce 100 mg/kg wagi ciała. Za kryterium obecności
cukrzycy przyjęto poziom glukozy powyżej 11,1 mmol/1. Zwierzęta
zabijano przez skrwawienie po 21, 42, 90 i 180 dniach trwania cuk-
rzycy. Pobierano fragmenty mięśnia sercowego z komory lewej, pra-
wej i przegrody międzykomorowej, zawsze z tych samych okolic do
badań biochemicznych. Zasada oznaczania aktywności katepsyn
B i D polegała na rozkładaniu przez nie odpowiednich substratów.
Oznaczano aktywność proteolityczną katepsyn z frakcji cytozolowej
i lizosomalnej. Aktywność frakcji cytozolowej katepsyny B w grupie
kontrolnej była najwyższa w przegrodzie międzykomorowej, nieco
mniejsza w ścianie komory prawej, i najmniejsza w lewej. W 21 dniu
cukrzycy wystąpił spadek aktywności frakcji cytozolowej, przecięt-
nie 20% w ścianach obu komór i o połowę w przegrodzie między-
komorowej w porównaniu do grupy kontrolnej. Po 42 dniach cuk-
rzycy obserwowano wzrost aktywności tej frakcji enzymu, równo-
miernie rozłożony we wszystkich częściach serca. Po 90 dniach cho-
roby wystąpił ponowny spadek aktywności, przy czym był on nieco
większy w ścianie komory lewej niż pozostałych fragmentach ściany
serca. Następne 90 dni choroby to ponowny, powolny wzrost aktyw-
ności frakcji cytozolowej. Zaobserwowano dość charakterystyczny
rozkład aktywności frakcji lizosomalnej katepsyny w trakcie trwania
cukrzycy. Wzrostowi aktywności tej frakcji towarzyszył spadek ak-
tywności frakcji cytozolowej i odwrotnie. Wartości uzyskane u króli-
ków z cukrzycą 180 dniową, w przeciwieństwie do danych dotyczą-
cych frakcji cytozolowej, były znacznie wyższe niż w grupie kont-

rolnej. Aktywność frakcji cytozolowej katepsyny D w grupie kont-
rolnej w ścianach obu komór była zbliżona, natomiast w przegrodzie
wyższa o około 70%. Do 42 dnia choroby obserwowano spadek
aktywności w zakresie ściany komory lewej i przegrody, natomiast
w obrębie ściany komory prawej początkowo obserwowano wzrost,
a następnie bardzo znaczny spadek. W dalszym przebiegu choroby
aktywność enzymu tej frakcji wyraźnie wzrastała, zwłaszcza w za-
kresie ściany komory prawej, by w 180 dniu cukrzycy spaść poniżej
wartości występujących w grupie kontrolnej. Aktywność frakcji lizo-
somalnej katepsyny D do 90 dnia cukrzycy była nierównomierna
zarówno pod względem lokalizacji jak i czasu trwania choroby.
W grupie kontrolnej najwyższą aktywność stwierdzono w ścianie
komory lewej, o około 25% niższą w przegrodzie międzykomorowej,
a w ścianie komory prawej prawie o połowę niższa niż w komorze
lewej. W 21 dniu cukrzycy najniższą aktywność tej frakcji enzymu
stwierdzano w ścianie komory prawej i w przegrodzie. W dalszym
przebiegu choroby aktywność tej frakcji wyraźnie malała w ścianach
obu komór, osiągając wartości wyraźnie niższe niż w grupie kontrol-
nej. W przegrodzie aktywność badanej frakcji enzymu po wzroście
w 90 dniu choroby, w dalszym przebiegu wyraźnie malała, osiągając
wartości zbliżone do aktywności frakcji lizosomalnej w obu komo-
rach serca. Początkowy spadek aktywności enzymu i wzrost w póź-
nym okresie nie leczonej cukrzycy świadczy o zachwianiu procesów
metabolicznych w komórce mięśnia sercowego. Może to prowadzić
do poważnych uszkodzeń komórki podobnie jak w przypadku
przedłużonego głodzenia. Obserwowane zmiany ultrastrukturalne,
dotyczące głównie zaburzeń w strukturze prążków mięśniowych
i zmian w mitochondriach mogą sugerować udział enzymów pro-
teolitycznych w uszkodzeniu aparatu mięśniowego i struktur bło-
niastych.
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Neuronalna lokalizacja Cacy BP - nowo odkrytego białka wiążącego się z kalcykliną

Beata Jastrzębska, Anna Filipek, Jacek Kuźnicki

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa

IX-3

Kalcykliną (S100A6) wiąże jony wapnia i należy do rodziny
białek S100. Po raz pierwszy oczyszczono ją z komórek raka
wysiękowego Ehrlicha, a następnie z tkanki płucnej królika,
mięśnia gładkiego żołądka kury, łożyska myszy oraz mózgu
szczura. Po związaniu jonów wapnia kalcykliną zmienia swoją
konformację, a zatem zachowuje się jak typowy sensor wap-
niowy aktywujący, podobnie jak kalmodulina, białka docelo-
we. Poszukując szlaku sygnałowego, w którym kalcykliną bie-
rze udział, zidentyfikowano w komórkach Ehrlicha i w mózgu
myszy białko o masie 30 kDa wiążące się z kalcykliną w spo-
sób zależny od stężenia jonów wapnia. Białko to nazwano
CacyBP. Klon tego białka wyizolowano z biblioteki cDNA
mózgu myszy i oznaczono jego sekwencję nukleotydową. Nie
wykazywała ona homologii do żadnej sekwencji w bazie Gen-
Bank co oznacza, że CacyBP jest nieznanym dotąd białkiem.
Następnie, co było treścią tej pracy, otrzymano rekombinowa-
ne CacyBP w bakteriach E. coli przy użyciu wektora pGEX
i chromatografii powinowactwa na kolumnie zawierającej Se-
pharozę sprzęgniętą z glutationem. Oczyszczone białko wyko-

rzystano do uzyskania króliczych przeciwciał poliklonalnych.
Przeciwciała te mają wysokie miano i są specyficzne wzglę-
dem CacyBP. Badając występowanie tego białka w różnych
tkankach szczura metodą western i northern blot wykazano, że
najwyższy poziom CacyBP jest w mózgu. W celu poznania
subkomórkowej lokalizacji CacyBP w tej tkance przygotowa-
no frakcję jądrową, cytozolową, mitochondrialną i mikroso-
malną. Stwierdzono, że białko to występuje głównie w cyto-
zolu i retikulum endoplazmatycznym. Następnie, zbadano lo-
kalizację komórkową CacyBP w mózgu szczura. Wykazano,
że ekspresja CacyBP zachodzi w hipokampie, móżdżku i ko-
rze mózgowej. Ponadto, metodą immunohistochemiczną
stwierdzono, że przeciwciała skierowane przeciwko CacyBP
barwią głównie komórki neuronalne. Uzyskane dotychczas
wyniki sugerują, że kalcykliną i CacyBP mogą działać w neu-
ronach w szlaku sygnałowym zależnym od jonów wapnia.

Praca jest finansowana w ramach grantu KBN Nr 6P04A5415.

Aktywność (3-galaktozydazy i N-acetylo-(3-D-glukozaminidazy
w mięśniu sercowym królików w cukrzycy doświadczalnej

Wioletta Jurczak-Jamroż, Adam Jamroż, Zbigniew Wójtowicz

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, Akademii Medycznej w Lublinie

IX-4

Charakter obserwowanych zmian morfologicznych w mięśniu ser-
cowym w cukrzycy doświadczalnej może świadczyć o udziale gliko-
zydaz w rozwoju kardiomiopatii cukrzycowej. Celem pracy była oce-
na aktywności P-galaktozydazy i N-acetylo-p-D-glukozaminidazy li-
zosomalnej w mięśniu sercowym królików, u których wywołano cuk-
rzycę doświadczalną. Badania przeprowadzono na 75 królikach rasy
Nowozelandzkiej Białej, samcach dojrzałych płciowo, o wadze około
3 kg. Cukrzycę wywoływano przez dożylną iniekcję 10% roztworu
alloksanu w dawce 100 mg/kg wagi ciała. Za kryterium obecności
cukrzycy przyjęto poziom glukozy powyżej 11,1 mmol/1. Zwierzęta
zabijano przez skrwawienie po 21, 42, 90 i 180 dniach trwania cuk-
rzycy. Pobierano fragmenty mięśnia sercowego z komory lewej, pra-
wej i przegrody międzykomorowej, zawsze z tych samych okolic do
badań biochemicznych. Zasada oznaczania aktywności obu enzymów
polegała na rozkładaniu przez nie substratów. Oznaczano aktywność
enzymów z frakcji cytozolowej i lizosomalnej. Aktywność P-galak-
tozydazy z frakcji cytozolowej w grupie kontrolnej była podobna
w ścianie komory lewej i prawej, natomiast w przegrodzie wynosiła
7,16 nmol/lmg biaika/lgodz. inkubacji. W 21 dniu cukrzycy zanoto-
wano spadek jej aktywności o połowę w ścianie komory lewej i prze-
grodzie, i brak zmian w komorze prawej. W 42 dniu cukrzycy wy-
stąpił wzrost aktywności enzymu we wszystkich fragmentach ścian
serca osiągając wartości zbliżone, po czym w 90 dniu wystąpił nie-
znaczny spadek. W 180 dniu choroby aktywność p-galaktozydazy
wzrosła dwukrotnie w porównaniu z okresem poprzednim osiągając
wartości zbliżone w różnych częściach serca (10,33-10,72 nmol). Ak-
tywność frakcji lizosomalnej w grupie kontrolnej wynosiła odpowied-
nio 0,17 nmol w ścianie komory lewej, 0,24 w ścianie komory prawej
i 0,33 w przegrodzie międzykomorowej. W 21 dniu cukrzycy zanoto-
wano spadek aktywności enzymu o ponad połowę w ścianie komory

prawej, nieznaczny w przegrodzie międzykomorowej i brak zmian
w ścianie komory lewej. W 42 dniu zanotowano równomierny szczyt
aktywności we wszystkich ścianach serca. Po tym okresie aktywność
enzymu spadała osiągając w 180 dniu 2-3 krotnie wyższe wartości
w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie kontrolnej rozkład aktyw-
ności N-acetylo-p-D-glukozaminidazy frakcji cytozolowej w poszcze-
gólnych ścianach serca był nierównomierny, od 24,00 nmol w komo-
rze prawej do 36,00 w komorze lewej i 49,00 w przegrodzie. W 21
dniu cukrzycy aktywność wzrosła o około 30% w ścianie komory
prawej, minimalnie zmniejszyła się w ścianie komory lewej oraz spad-
ła o L w przegrodzie. Po 42 dniach trwania cukrzycy stwierdzono
dalszy, nieznaczny spadek aktywności, a najniższe wartości zanotowa-
no w 90 dniu choroby. Po 180 dniach aktywność enzymu w ścianie
komory lewej i prawej zbliżyła się do wartości z grupy kontrolnej,
natomiast w przegrodzie międzykomorowej wyraźnie się obniżyła.
Aktywność frakcji lizosomalnej w grupie kontrolnej wynosiła w ścia-
nie komory lewej 3,61 nmol, w prawej 3,14, a w przegrodzie między-
komorowej 4,56 nmol. W 21 dniu cukrzycy wystąpił nieznaczny
wzrost aktywności enzymu w ścianie komory lewej oraz niewielki
spadek w obu pozostałych fragmentach ścian serca. Szczyt aktywności
enzymu tej frakcji przypadał na 42 dzień, osiągając wartości od 24,91
nmol w przegrodzie do 31,60 w ścianie komory lewej. Po tym okresie
następował równomierny spadek aktywności do wartości nieznacznie
niższych niż w grupie kontrolnej. Rozkład aktywności enzymu zarów-
no frakcji cytozolowej jak i lizosomalnej wskazuje na wyraźny wzrost
aktywności enzymu w cukrzycy wczesnej po 42 dniach choroby co
może być spowodowane niedotlenieniem komórki oraz wzrost aktyw-
ności frakcji cytozolowej w cukrzycy późnej po 180 dniach spowodo-
wane prawdopodobnie nasileniem procesów naprawczych związanych
z nadmiernym włóknieniem.
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IX-5 Aktywacja szlaków metabolicznych komórek adhezyjnych lub pozbawionych adhezji

Maciej Małecki, Joanna Miłoszewska i Przemysław Janik

Zakład Biologii Komórki, Centrum Onkologii, Warszawa

Adhezja komórek do podłoża - macierzy zewnątrzkomórkowej
(ECM) odgrywa kluczową rolę w wielu procesach biologicznych np.
we wzroście komórek, ich różnicowaniu, migracji czy apoptozie. Ko-
mórki prawidłowe po utracie kontaktu z podłożem przestają prolifero-
wac i giną na drodze śmierci apoptotycznej - anoikis. Komórki nowo-
tworowe natomiast cechuje częściowe uniezależnienie się od adhezji
(ang. anchorage independence). Dzięki tej właściwości mogą one
przebywać w krwioobiegu oraz w wysiękach otrzewnowych. Inwazja
komórek nowotworowych przez barierę ECM wymaga przyczepu ko-
mórek do śródbłonka naczyń oraz sekrecji enzymów proteolitycznych,
głównie z grupy metaloproteinaz (MMPs). Jeżeli traktujemy apoptozę
jako uaktywnienie transdukcji sygnałów prowadzących do stopniowej
degradacji DNA, to anoikis spowodowane jest zmianą transmisji syg-
nału między podłożem a komórkami. Przyjmując, iż podłożem jest
macierz zewnątrzkomórkowa (fibronektyna, laminina, kolagen), a głó-
wnymi strukturami, które pozwalają odbierać sygnały z ECM są rece-
ptory integrynowe, to zjawisko anchorage independence jest funkcją
zaburzenia transdukcji sygnału z macierzy zewnątrzkomórkowej do
i przez receptory integrynowe. Adhezja komórek do podłoża aktywuje
kaskadę wewnątrzkomórkowych reakcji; dochodzi do aktywacji takich
białek, jak FAK, Ras, MAP, tym samym do regulacji ważnych proce-
sów komórkowych - proliferacji, migracji, sekrecji metaloproteinaz.

Celem pracy była charakterystyka szlaków transdukcji sygnałów
w komórkach adhezyjnych i pozbawionych adhezji. Badania przeprowa-
dzono na dwóch ludzkich liniach komórkowych - OVP 10 - komórki
raka jajnika (typ wysiękowy) oraz HCV-29 - komórki nabłonka przejś-
ciowego pęcherza moczowego. Wykorzystano komórki rosnące in vitro
w warunkach adhezji oraz kultywowane na czas eksperymentu w formie
zawiesiny. Obie grupy inkubowano w obecności i bez fibronektyny.

Za pomocą elektroforezy substratowej (zymografii) określano obec-
ność metaloproteinaz (MMP-2 i MMP-9) w płynie hodowlanym (ang.
conditioned medium). Wykazano, iż komórki OVP 10 wydzielają me-
taloproteinazy w warunkach adhezji, jak i w zawiesinie, natomiast
HCV-29 okazały się komórkami bardziej zależnymi od zakotwiczenia
- wydzielały MMPs tylko w warunkach adhezyjnych. Metodą Wes-
tern Blotting określano następnie obecność ERK (ang. extracellular
respond kinase). W obu liniach komórkowych, w wariantach adhezyj-
nych i pozbawionych adhezji, stwierdzono obecność ERK. Techniką
fosforylacji (z użyciem [y^JATP), po wcześniejszej immunoprecypita-
cji homogenatów komórkowych, wykazano jednak wyższą aktywność
fosforylacyjną komórek OVP 10 i silniejszą odpowiedź na stymulację
przez fibronektynę. W toku dalszych badań skupiono uwagę na chara-
kterystyce białka strategicznego w kontekście transdukcji sygnału
z ECM przez integryny do jądra komórkowego, mianowicie na FAK
(ang. focal adhesion kinase). Techniką Western Blotting wykazano
obecność FAK w adhezyjnych i pozbawionych adhezji komórkach
linii OVP 10. W przypadku linii HCV-29 FAK był obecny jedynie
w komórkach adhezyjnych. W celu wyjaśnienia potencjalnego mecha-
nizmu warunkującego nieobecność FAK w pozbawionych adhezji ko-
mórkach HCV-29, badano obecność transkryptów (mRNA) FAK
w komórkach HCV-29 metodą RT-PCR. W obu przypadkach (komó-
rki adhezyjne i pozbawione adhezji) stwierdzono obecność FAK
mRNA, co sugerować może post translacyjne modyfikacje FAK.Na-
sze badania wskazują, iż aktywność MMPs i wzorzec transdukcji syg-
nału zależy od pochodzenia i fenotypu komórek nowotworowych oraz
od charakterystyki warunków kultywacji.

IX-6 Dalsze badania nad cytostatycznymi właściwościami nowozsyntezowanych

acyklonukleozydów, pochodnych alliloksymetylo tyminy i uracylu

Hanna Modrzejewska', Marcin Bramiński2, Hanna Zgit-Wróblewska3, Janusz Greger'

' Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Łodzi,
2 Zakład Chemii Ogólnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy,

3 Zakład Chemii Ogólnej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Badania cytostatycznych aktywności 6 nowozsyntezowa-
nych acyklonukleozydów (ACN) stanowią kontynuacje badań
nad biologicznie aktywnymi ACN mających strukturę alkok-
symetylo puryn i pirymidyn. Materiałem badań był przeszcze-
pialny nowotwór (melanoma amelanoticum) pasażowany na
chomikach syryjskich, uzyskany z Katedry Histologii AM
w Gdańsku. Badanymi ACN były:
1. 1,3-AW-dialliloksy metylo tymina (AMT2);
2. l-W-[(2'3'dihydroksyl'propoksy)metylo]tymina (DHPMT);
3. 1-A4(2'3'dihydroksyl'propoksy)metylo]uracyl (DHPMU);
4. l-N-alliloksymetylo 5,6tetrametylenouracyl (AMUTM);
5. 1 -N-[(2' 3' dihydroksy 1' propoksy)mety lo]5,6tetrametylenou-

racyl (DHPMUTM);
6. l-N-[(2'3'dihydroksyrpropoksy)metylo]5,6dekametyle-

nouracyl (DHPMUDM).
W doświadczeniach in vivo oraz in vitro, badano wpływ ww.
ACN na wzrost guza, na syntezę 2'deoksynukleozydo5'mono-
fosforanów oraz na wbudowywanie 14C2'deksynukleozydów

(14C2'dN) do DNA guza. Aktywność kinaz 2'dN oznaczano
metodą radiochemiczną (Greger J. & Dramiński M., 1989,
Z. Naturforsch. 44c, 985-991), inkorporację l4C2'dN do DNA
wg metody Blin i Stafford (Nuci. Ac. Res., 1996, 3,
2303-2308). AMT2 hamuje in vitro oraz in vivo (w dawce 0,2
mM/kg masy ciała) syntezę dTMP, dGMP i dAMP odpowied-
nio o 34%, 31% i 39%; AMUTM hamuje syntezę dAMP
0 44%. Hamowaniu syntezy kinaz towarzyszy zmniejszenie
masy guza o 35-40%. AMT2 i AMUTM po hydratacji in vivo
grupy alliloksymetylowej do hydroksypropoksymetylowej za-
wierającej grupę CH2OH, ulegają in vivo fosforylacji do opo-
wiednich trifosforanów, które sąkompetycyjnymi inhibitorami
kinaz dThd, dGuo i dAdo a także hamują aktywność DNA
polimerazy. Mechanizm cytostatycznej aktywności biologicz-
nie czynnych ACN ma charakter synergistyczny: hamując ki-
nazy 2'dN zmniejszają pulę substratów dla DNA polimeraz
1 jednocześnie hamują aktywność tych enzymów na drodze
kompetycji z dTTP, dGTP i dATP.
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Powstawanie stresu oksydacyjnego w komórkach korzeni
roślin motylkowych pod wpływem jonów ołowiu

Aneta Piechalak, Ewelina Wójkiewicz, Arleta Kasierska, Barbara Tomaszewska

Zakład Metabolizmu Roślin, Uniwersytet im A. Mickiewicza, Poznań

IX-7

Stres oksydacyjny w komórkach roślinnych może stanowić wspólną
ich odpowiedź na szereg czynników biologicznych i środowiskowych
jak herbicydy, zasolenie, jony metali ciężkich, chłód, patogeny, kseno-
biotyki, itp. Jony metali ciężkich inicjują powstawanie reaktywnych
form tlenu (RFT), które mogą powodować: peroksydację lipidów,
utlenianie grup tiolowych białek, uszkodzenie DNA i węglowodanów
oraz inne reakcje niekorzystne dla komórki. Rośliny wykształciły me-
chanizmy chroniące je przed RTF. Zaliczamy do nich antyoksydanty
niskocząsteczkowe jak a-tokoferol, glutation, witaminę E, askorbi-
nian, oraz enzymy antyoksydacyjne -peroksydazy, dysmutazę ponad-
tlenkową, katalazę, peroksydazę i reduktazę glutationową.

Materiał i metody: materia! roślinny: korzenie siewek fasoli, bobiku
i grochu,hodowano hydroponicznie na pożywce Hoaglanda z dodat-
kiem jonów ołowiu w stężeniu 1 mM lub bez (rośliny kontrolne).
Wyznaczano stężenie anionorodnika ponadtlenkowego metodą wyko-
rzystującą reakcję z NBT (Doke 1983). W korzeniach bobiku, fasoli
i grochu hodowanych z dodatkiem jonów Pb2+ wykazano niemal dwu-
krotny przyrost stężenia anionorodnika ponadtlenkowego O2' w sto-
sunku do roślin kontrolnych. We wszystkich przebadanych roślinach
najwyższy poziom anionorodnika obserwowano po 2-8 godzinach
ekspozycji na jony ołowiu. W tych samych roślinach wyznaczano
metodą skopoletynową (Batrosz 1995) poziom powstającego pod
wpływem stresu nadtlenku wodoru. Kilkukrotny przyrost stężenia
H2O2 obserwowano już po 2 godzinach ekspozycji na działanie jonów
metalu. Jednocześnie w korzeniach siewek bobiku i grochu poddanych
działaniu jonów ołowiu wyznaczano, wykorzystując reakcję grup -SH
z DTNB (Bartosz 1995), stężenie antyoksydanta niskocząsteczkowego

jakim jest glutation. Wykazano znaczny spadek, o około 80%, stężenia
całkowitego glutationu, najniższy jego poziom obserwowano po 8 go-
dzinach hodowli. W korzeniach fasoli obecny jest analog glutationu
- homoglutation, o którego funkcji antyoksydacyjnej świadczy spadek
jego stężenia w trakcie ekspozycji na jony Pba+. W korzeniach siewek
badanych roślin motylkowych wyznaczano aktywność dwóch enzy-
mów antyoksydacyjnych: dysmutazy ponadtlenkowej (Beauchamp
i Fridovich 1971) oraz katalazy (Bartosz 1995). Aktywność obydwu
enzymów wzrastała, osiągając najwyższy poziom po 4-8 godzinach
ekspozycji na jony ołowiu. Przy dłuższych czasach hodowli poziom
SOD i katalazy spadał. Na podstawie przedstawionych wyników moż-
na wnioskować, że w korzeniach roślin motylkowych poddanych dzia-
łaniu jonów ołowiu następuje indukcja stresu oksydacyjnego. Świad-
czy o tym podwyższony poziom anionorodnika ponadtlenkowego
i nadtlenku wodoru w pierwszych godzinach ekspozycji, a także jed-
noczesny znaczny spadek stężenia antyoksydantów niskocząsteczko-
wych - glutationu i homoglutationu. Dodatkowym argumentem jest
także jednoczesna, znacznie podwyższona aktywność dwóch enzy-
mów zaangażowanych w obronę komórki przed wolnymi rodnikami
- dysmutazy ponadtlenkowej i katalazy.

Literatura:
[1] Beauchamp C. & Fridovich I: Analytical Biochemistry, 1971, vol.

44, str. 276-287.
[2] Doke N.: Physiological Plant Pathology, 1983, vol. 23, str.

345-357.
[3] Bartosz G.: „Druga twarz tlenu", PWN, 1995.

Wpływ rozpuszczalników organicznych
na aktywność enzymatyczną oksydaz fenolowych

Janina Rodakiewicz-Nowak, Barbara Dudek i Jerzy Haber

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
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W latach 80-tych gwałtownie wzrosło zainteresowanie kata-
lizą enzymatyczną w różnych ośrodkach o kontrolowanej za-
wartości lub aktywności chemicznej wody i zredukowanej po-
larności, nazwaną potem „biokatalizą w układach niekonwenc-
jonalnych", w przeciwieństwie do biokatalizy konwencjonal-
nej w środowisku wodnym. Badania obejmują układy jedno-
fazowe, takie jak mieszaniny wody z rozpuszczalnikami polar-
nymi i apolarne roztwory o niskiej zawartości wody, mikro-

emulsje wody w oleju, żele powstające na bazie odpowiednich
mikroemulsji, żele polimerowe w rozpuszczalnikach niepolar-
nych i ciecze nadkrytyczne.

Przedstawiono aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie
i wyniki badań własnych i oraz doniesienia literaturowe na
temat struktury i aktywności oksydaz fenolowych w układach
niekonwencjonalnych.
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IX-9 Oznaczanie stężeń formy zredukowanej i utlenionej witaminy C
w osoczu krwi i soku żołądkowym przy użyciu metod dogodnych dla analityki klinicznej

Maciej Rutkowski', Krzysztof Grzegorczyk2, Henryk Stróżyński2, Marek Strzelczyk', Sławomir Puczkowski'

' Zakład Biochemii i Chemii, 2 Klinika Chorób Infekcyjnych i Gastroenterologii,
Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi

Witamina C występuje w płynach ustrojowych w dwóch formach
fizjologicznych: zredukowanej (kwas L-askorbinowy) i utlenionej
(kwas dehydro-L-askorbinowy). Ponad 90% ustrojowej puli tej wita-
miny przypada na pierwszą formę - ważny antyoksydant środowiska
wodnego organizmu. W chorobach wywoływanych przez stres oksy-
dacyjny ulega ona zużyciu proporcjonalnemu do stopnia ich zaawan-
sowania, przechodząc w postać utlenioną. Wzajemny stosunek stężeń
obu form witaminy C jest zatem czułym wskaźnikiem stopnia oksyda-
cyjnych uszkodzeń komórek, dlatego oznaczanie go w próbkach płynów
ustrojowych chorych może posiadać duże znaczenie diagnostyczne.

Większość prac opisujących tego typu oznaczenia oparta jest jednak
na wykorzystaniu niedostępnej dla laboratoriów szpitalnych techniki
HPLC, bądź zbyt kosztownej metody enzymatycznej. Dające się za-
stosować w tych laboratoriach nieliczne metody kolorymetryczne są
z kolei bardzo pracochłonne i przeznaczone wyłącznie do analiz wita-
miny C we krwi.

Podejmując badania własne nad wpływem dużych dawek witaminy
C na różne choroby przewodu pokarmowego, do kontroli stężeń obu
jej form we krwi pacjentów wybraliśmy względnie prostą metodę
opracowaną przez Okamurę, wprowadzając do niej usprawnienia nie-
zbędne dla dokonywania rutynowych oznaczeń. Podstawę stanowi tu
redukowanie przez kwas L-askorbinowy jonów Fe3* do Fe 2 ł, które
tworzą różowy kompleks z 2,2'-dipirydylem oznaczany spektrofoto-
metrycznie przy X=525 nm - uzyskuje się wynik dla formy zreduko-
wanej witaminy C. Dodając do drugiej badanej próby łagodnego redu-
ktora powoduje się przejście części utlenionej tej witaminy do postaci
zredukowanej, która sumuje się z fizjologiczną formą zredukowaną.

Wykonane jak uprzednio oznaczenie dostarcza wynik „całkowitej"
witaminy C, a różnica wyników określa stężenie formy utlenionej.

W związku z potrzebą dokonywania oznaczeń obu form witaminy
C w soku żołądkowym podjęto prace nad oceną przydatności do tego
celu metody Okamury. Pierwszy etap badań z użyciem roztworów
wzorcowych kwasu L-askorbinowego i dehydro-L-askorbinowego
sporządzonych w rozcieńczonym HC1 (pH=l,0) dowiódł poprawności
oznaczeń w środowisku silnie kwaśnym. Otrzymano w pełni liniowe
krzywe kalibracyjne o prawidłowym nachyleniu przechodzące przez
punkt 0. Podobnie poprawne parametry analityczne uzyskano w dru-
gim etapie badań z wykorzystaniem roztworów wzorcowych wykona-
nych w soku żołądkowym jako rozpuszczalniku (absorbancję endo-
gennej witaminy C odejmowano podczas pomiarów). Nie stwierdzono
też żadnych interferencji.

Ostatnią częścią badań nad analityką obu form witaminy C w oso-
czu krwi i soku żołądkowym była kontrola przydatności do tego celu
własnej metody fosforowolframianowej, służącej oznaczaniu kwasu
L-askorbinowego. Przyjęto analogiczny algorytm postępowania jak
w metodzie Okamury: oznaczenie w jednej próbie formy zredukowa-
nej witaminy C, dodanie do drugiej próby łagodnego reduktora (ditiot-
reitol, homocysteina, 2-merkaptoetanol) i oznaczenie witaminy C „ca-
łkowitej" oraz odjęcie wyników dające stężenie formy utlenionej. Za-
równo dla badań z udziałem osocza jak i soku żołądkowego otrzyma-
no w pełni poprawne wyniki, nie wykazujące istotnych różnic w sto-
sunku do otrzymywanych metodą Okamury. Niekwestionowaną prze-
wagę stanowi natomiast znacznie krótszy czas wykonywania oznaczeń
i minimum czynności manualnych.

IX-10 Wpływ lipopolisacharydu Proteus mirabilis na błonę komórkową erytrocytów

Beata Sudak-Przygońska', Wiesław Kaca 2, Krzysztof Gwoździński'

' Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki
2 Centrum Wirusologii PAN, Łódź

Bakterie Gram-ujemne eksponują na powierzchni błony ze-
wnętrznej amfifilowe makrocząsteczki - lipopolisacharydy
(LPS) będące endotoksynami. Endotoksyny te odgrywają głó-
wną role zarówno w patogenezie wielu chorób jak i w patoge-
nezie zaburzeń ogólnoustrojowych tj. ostrej niewydolności od-
dechowej (ARDS), zapaleniu otrzewnej czy posocznicy.

Lipopolisacharyd składa się z hydrofobowego lipidu A za-
kotwiczonego w błonie, rdzenia wielocukrowego i O-swois-
tego łańcucha wielocukrowego tzw. antygenu O. Jednak naj-
ważniejszą częścią cząsteczki LPS jest lipid A, zarówno ze
względu na biologiczne działanie jak i ważną rolę w fizjologii
komórki bakteryjnej. U bakterii Proteus mirablilis szkielet lipi-
du A stanowi disacharyd pochodny glukozoaminy z przyłączo-
nymi estrowo i amidowo sześcioma resztami kwasów tłusz-
czowych.

Badano wpływ trzech stężeń LPS Proteus mirablilis szczep
S 1959 (1, 5, 10 [ig/ 2,5xlO7 erytrocytów) na wrażliwość os-
motyczną, płynność lipidów, stan konformacyjny białek bło-
nowych oraz stopień hemolizy erytrocytów. Inkubację LPS
prowadzono w temperaturze pokojowej oraz w 37°C - tem-
peraturze, w której fizjologicznie LPS jest uwalniany z ze-

wnętrznej błony bakteryjnej. Stwierdzono, że traktowanie ery-
trocytów wyższymi stężeniami LPS powodowało wzrost ich
wrażliwości osmotycznej. Potwierdzeniem uszkodzenia struk-
tury błony plazmatycznej były zmiany w płynności lipidów
błonowych badanych za pomocą spektroskopii elektronowego
rezonansu paramagnetycznego. Zmiany te określono przy uży-
ciu znaczników kwasów tłuszczowych 5-, 12-, 16-doksylos-
tearynowych. Wyższe stężenia LPS (5, 10, 10 |J.g/ 2,5xlO7

erytrocytów) powodowały wzrost płynności lipidów błono-
wych na głębokości 12 atomu węgla łańcucha węglowodoro-
wego kwasu tłuszczowego zarówno w temperaturze pokojo-
wej, jak i w 37°C. Wykazano także zmiany w strukturze białek
błonowych dwuwarstwy iipidowej przy użyciu znacznika spi-
nowego jodoacetamidowego (ISL) i maleimidowego (MSL).
Stosowane stężenia powodowały wzrost ruchliwości białek
błonowych erytrocytów.

Erytrocyty traktowane LPS w temperaturze 37"C nie wyka-
zywały wzrostu stopnia hemolizy ani większych zmian innych
parametrów w porównaniu z temperaturą pokojową.

Praca finansowana z grantu KBN PO4A040145.
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Akywność fosfatazy kwaśnej i lipazy w mięśniu sercowym królików
w cukrzycy doświadczalnej
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Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, Akademii Medycznej w Lublinie
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Celem pracy była ocena aktywności fosfatazy kwaśnej i lipazy
w mięśniu sercowym królików, u których wywołano cukrzycę do-
świadczalną. Badania przeprowadzono na 75 królikach rasy Nowoze-
landzkiej Białej, samcach dojrzałych płciowo, o wadze około 3 kg.
Cukrzycę wywoływano przez dożylną iniekcję 10% roztworu allok-
sanu w dawce 100 mg/kg wagi ciała. Za kryterium obecności cukrzycy
przyjęto poziom glukozy powyżej 11,1 mmol/1. Zwierzęta zabijano
przez skrwawienie po 21, 42, 90 i 180 dniach trwania cukrzycy. Pobie-
rano fragmenty mięśnia sercowego z komory lewej, prawej i prze-
grody międzykomorowej do badań biochemicznych. Zasada oznacza-
nia aktywności enzymów polegała na rozkładaniu przez nie odpowied-
nich substratów. Oznaczano aktywność fosfatazy kwaśnej i lipazy
z frakcji cytozolowej i lizosomalnej. W grupie kontrolnej aktywność
fosfatazy kwaśnej z frakcji cytozolowej w ścianie komory lewej i pra-
wej była zbliżona i wynosiła odpowiednio 4,12 i 4,48 nmol/lmg biał-
ka/l godz. inkubacji, natomiast w przegrodzie wynosiła 6,28 nmol. Po
21 dniach aktywność tego enzymu w ścianie komory lewej i w prze-
grodzie zmniejszyła się dwukrotnie, natomiast w ścianie komory pra-
wej utrzymywała się na niezmienionym poziomie. Do 90 dnia choroby
obserwowano znaczny wzrost aktywności tego enzymu we wszystkich
badanych fragmentach serca. W następnych 90 dniach aktywność fosf-
atazy kwaśnej zmniejszyła się nieco, ale utrzymywała się na znacznie
wyższym poziomie niż w grupie kontrolnej. Aktywność frakcji lizoso-
malnej fosfatazy kwaśnej w grupie kontrolnej była wyraźnie większa
niż frakcji cytozolowej i była podobnie zróżnicowana w poszczegól-
nych ścianach serca. Po 21 dniach trwania cukrzycy aktywność wzros-
ła prawie dwukrotnie w ścianie komory lewej i nieznacznie zmniej-
szyła się w ścianie komory prawej i w przegrodzie. Po 42 dniach
aktywność enzymu nie zmieniała się. W 90 dniu choroby aktywność

enzymu wzrosła dwukrotnie i była zbliżona we wszystkich badanych
fragmentach serca. Po 180 dniach cukrzycy aktywność enzymu zmniej-
szyła się nieco ale pozostawała na znacznie wyższym poziomie niż
w grupie kontrolnej. Podobny rozkład aktywności opisywany jest przez
niektórych autorów w początkowym okresie cukrzycy, natomiast brak
jest danych o zachowaniu się enzymu w cukrzycy długotrwałej. W gru-
pie kontrolnej aktywność lipazy frakcji cytozolowej w ścianie komory
lewej wynosiła 4,3 w prawej 3,7 a w przegrodzie 6,1 nmol. Do 42 dnia
cukrzycy aktywność enzymu wzrastała we wszystkich fragmentach
ścian serca, w komorze prawej - ponad pięciokrotny, w ścianie komory
lewej - ponad trzykrotny. W przegrodzie szczyt aktywności przypadał
w 21 dniu choroby - 13,7 nmol po czym do 42 dnia utrzymywał się na
nieco niższym poziomie by w późniejszym okresie osiągnąć wartości
mniejsze od wyjściowych. Podobny spadek aktywności zanotowano
w ścianach obu komór serca, przy czym osiągnięte wartości były nieco
wyższe niż w grupie kontrolnej. Aktywność lipazy z frakcji lizosomal-
nej w grupie kontrolnej była około dwukrotnie wyższa w porównaniu
do frakcji cytozolowej i miała podobny rozkład w poszczególnych ścia-
nach serca. Do 21 dnia cukrzycy obserwowano niewielki wzrost aktyw-
ności w ścienie komory lewej i prawej i niewielki spadek w przegro-
dzie. W 42 dniu choroby wystąpił gwałtowny wzrost aktywności - od
66,7 nmol w obu komorach do 70,7 nmol w przegrodzie. Po tym okresie
obserwowano spadek aktywności do 90 dnia cukrzycy do wartości zbli-
żonych lub nieco niższych niż w grupie kontrolnej, a w następnych 90
dniach aktywność enzymu nieznacznie wzrastała. Wybitny wzrost ak-
tywności lipazy w obu frakcjach w pierwszych 42 dniach choroby i póź-
niejsze utrzymywanie się enzymu na wyższym poziomie niż w grupie
kontrolnej świadczy o istnieniu poważnych zaburzeń przemiany tłusz-
czowej różnie nasilonych w poszczególnych fazach choroby.

Fenotyp acetylacji u cieląt rasy cb. oraz mieszańców cb. x HF

Jolanta Antoszek, Krzysztof Janus

Zakład Chemii Fizjologicznej, Akademia Rolnicza, Szczecin
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Acetylacja, przebiegająca głównie w mikrosomach hepatocytów
przy udziale N-acetylotransferazy (NAT), jest jednym z podstawo-
wych procesów II fazy biotransformacji leków, prowadzącym do po-
wstawania łatwo rozpuszczalnych w wodzie metabolitów, które mogą
być eliminowane z organizmu wraz z moczem lub żółcią. Do tej pory
poznano 2 izoenzymy NAT: monomorficzną NAT1 biorącą m.in.
udział w metabolizmie kwasu p-aminobenzoesowego, wykazującą jed-
nakową aktywność w całej populacji; oraz polimorficzną NAT2, meta-
bolizującą m.in. sulfadimidynę i izoniazyd. Różnice aktywności tego
izoenzymu pozwalają wyróżnić populacje tzw. szybkich i wolnych
acetylatorów.

Celem prowadzonych badań było określenie fenotypu acetylacji (częs-
tości występowania szybkich i wolnych acetylatorów) u cieląt rasy czar-
no-białej (cb.) oraz mieszańców ras cb.i Holsztyńsko-Fryzyjskiej (HF).

Doświadczenie przeprowadzono na 40 cielętach rasy cb. oraz 30
cielętach mieszańcach cb.xHF (genotyp cb. - 50%; genotyp hf
- 50%). Fenotyp acetylacji określono metodą sulfadimidynową wg.
Evansa. Sulfadimidynę (Jelfa) podano „per os", na czczo, w dawce 44
mg/kg masy ciała. Stężenie wolnej i związanej sulfadimidyny ozna-
czono (metodą Brattona i Marshattd) w osoczu krwi pobranej po
upływie 2 i 6 godzin od podania substancji testowej. Odsetek zacetylo-
wanej sulfadimidyny obliczono z różnicy stężeń. Za wolnych acetyla-
torów uznano (w oparciu o dane z piśmiennictwa) cielęta, u których
odsetek zacetylowanej sulfadimidyny był niższy od 40%. Cielęta o od-
setku zacetylowanej sulfadimidyny wyższym od 40% uznano za szyb-
kich acetylatorów.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, iż w badanej populacji
cieląt rasy cb. występowało 40% szybkich i 60% wolnych acetylato-
rów. W grupie zwierząt charakteryzującej się szybkim fenotypem ace-
tylacji u 3 cieląt stwierdzono odsetek zacetylowanej sulfadimidyny
w osoczu w granicach 45-50%; 7 cieląt - 51-60%; 4 cieląt - 61-70%
oraz 2 cieląt - 71-80%. W grupie cieląt o wolnym fenotypie acetylacji
u 4 cieląt zaobserwowano odsetek zacetylowanej sulfadimidyny
w granicach 30-35%; 12 cieląt - 25-29% oraz 8 cieląt - 20-24%.
U cieląt mieszańców ras cb. i HF zaobserwowano 50% szybkich oraz
50% wolnych acetylatorów. W grupie cieląt o charakteryzującej się
szybkim fenotypem acetylacji u 6 cieląt stwierdzono odsetek zacetylo-
wanej sulfadimidyny w osoczu w granicach 51-60%, a u 9 cieląt
- w granicach 61-70%. W grupie cieląt o wolnym fenotypie acetylacji
u 7 cieląt stwierdzono 25-29% zacetylowanej sulfadimidyny w oso-
czu, natomiast u 8 cieląt - 20-24%.

Uzyskane w przeprowadzonym doświadczeniu wyniki wskazują, iż
genotyp ma wpływ na fenotyp acetylacji (częstość występowania wol-
nych i szybkich acetylatorów) u cieląt. W badanej populacji cieląt
z 50% udziałem genotypu HF stwierdzono istotny statystycznie
(P<0.01) większy udział „szybkich acetylatorów", w porównaniu
z cielętami rasy cb. Zaobserwowane zjawisko może mieć istotne zna-
czenie z punktu widzenia klinicznego. U wolnych acetylatorów znacz-
nie częściej występują objawy niepożądane związane z kumulacją
i nasileniem toksycznego działania wielu leków. Wolny fenotyp acety-
lacji sprzyja też gromadzeniu się w organizmie związków o potencjal-
nym działaniu rakotwórczym, np. amin aromatycznych.
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IX-13 Gospodarka fosforowa Chlorella vulgaris pod wpływem brassinosteroidow

Andrzej Bajguz, Romuald Czerpak

Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

Brassinosteroidy (BR) stanowią nową grupę hormonów roślinnych,
obok auksyn, giberelin, cytokinin, kwasu abscysynowego i etylenu.
Dotychczas wyizolowano z roślin ponad 45 BR. W roku 1979 jako
pierwszy wyizolowano brassinolid (BL) z pyłku kwiatowego rzepaku
(Brassica napus L.). Pozostałe hormony wyizolowano również z na-
sion, pędów i liści różnorodnych gatunków roślin naczyniowych. Po-
nadto w glonie z gromady zielenice (Chlorophyta) - płócznicy siecio-
watej (Hydrodictyon reticulatum) występują 24-epikastasteron i ho-
mokastasteron. BR odznaczają się wysoką aktywnością fizjologiczno-
metaboliczną u roślin. BR wywierają stymulujący wpływ na wzrost
elongacyjny pędów nadziemnych roślin, przy jednoczesnym zahamo-
waniu wydłużania systemu korzeniowego. BR współdziałają na zasa-
dzie synergizmu z auksynami i cytokininami w stymulacji wielu pro-
cesów fizjologiczno-metabolicznych roślin.

Hodowlę glonu Chlorella vulgaris prowadzono na pożywce Knopa
w fitotronie przez okres 48 godzin w temperaturze 25 (+0,5) °C przy
oświetleniu 50 |J.mola m ' V PAR. Czas naświetlania glonów wynosił
16 godzin/dobę. W doświadczeniach stosowano egzogennie BR typu
7-oksalakton: brassinolid (BL), 24-epiBL i homoBL oraz typu 6-ke-
ton: kastasteron (CS), 24-epiCS i homoCS w zakresie stężeń od 10'15

M do 10"6 M. Związki te różnią się między sobą budową steroidowego
pierścienia B i zmianą konfiguracji przestrzennej grupy metylowej
w pozycji C-24 oraz wydłużeniem łańcucha bocznego o jedną grupę
metylową.

Zawartość fosforu organicznego i nieorganicznego oznaczano meto-
dą Fiske-Subbarowa posługując się zestawem diagnostycznym firmy
Sigma (St. Louis, MO; USA).

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w zakresie

stężeń 10"I2-10"8 M BR oraz w ciągu 36 godzin ich działania, na-
stępuje 2-3-krotna stymulacja podziałów komórek C. vulgaris. Po 48
godzinie dochodzi do zahamowania tempa wzrostu i rozwoju komórek
glonu, które w 90% przechodzą w formę przetrwalnikową. W zakresie
stężeń 10"7—10"6 M BR powodują w trakcie 36 godzin działania zaha-
mowanie wzrostu i rozwoju glonu, a następnie degradację komórek.
W stężeniach niższych od 10 ' 2 M BR nie wywierają istotnego wpływu
na C. vuigaris.

Komórki glonu potraktowane BR po 24 godzinach wykazują 2-3-
krotny wzrost zawartości fosforu organicznego i nieorganicznego.
Stwierdzono istotne różnice pomiędzy BL a CS oraz między ich po-
chodnymi. BL w stężeniu 10'8 M zwiększa zawartość fosforu organi-
cznego o 286,8% i nieorganicznego - 273,8% w porównaniu do hodo-
wli kontrolnej (100%). Z kolei komórki potraktowane CS, przy tym
samym stężeniu, zawierają o 86,8% więcej fosforu organicznego
i 66,7% fosforu nieorganicznego, aniżeli komórki kontrolne. Najsła-
biej na zawartość fosforu organicznego wpływa homoCS w granicach
134,2% i 127,7% fosforu nieorganicznego w porównaniu do kontroli.
Po 36 godzinach działania najbardziej aktywny biologicznie BL w stę-
żeniu 10'8 M zwiększa zawartość fosforu organicznego i nieorganicz-
nego, odpowiednio w granicach 273,8% i 329,6%. Wraz ze zmianą
struktury chemicznej BR, tzn. budową pierścienia B, zmianą konfor-
macji grupy metylowej przy węglu C-24 oraz wydłużaniem bocznego
łańcucha alifatycznego o jedną grupę metylową następuje zmniejsze-
nie zawartości fosforu organicznego i nieorganicznego. CS charak-
teryzuje się zmniejszoną stymulacją gospodarki fosforowej (Porg.
231,8% i Pntcorg. 232,4%), zaś najmniejszą homoCS w granicach
206,8-208,4%, w porównaniu do kontroli.

IX-14 Rola alkaloidów i fenolowych metabolitów wtórnych
w reakcjach łubinu białego (Lupinus albus L.) na bodźce biotyczne

Paweł Bednarek, Mariola Piślewska, Maciej Stobiecki, Przemysław Wojtaszek

Pracownia Fitochemii, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Większość roślin strączkowych (Leguminosae) charaktery-
zuje się występowaniem dużych ilości fenolowych metaboli-
tów wtórnych, zwłaszcza flawonoidów. Dodatkowo, rośliny
z rodzaju Lupinus wyróżniają się obecnością znaczących ilości
alkaloidów chinolizydynowych. Ponieważ obu tym grupom
metabolitów wtórnych przypisuje się istotną rolę w odpowie-
dzi roślin na infekcje przez mikroorganizmy patogenne, łubin
wydaje się być bardzo dobrym modelem badań zmierzających
do wyjaśnienia funkcji metabolitów wtórnych.

Przyjmuje się, że jednym z mechanizmów obronnych roślin
jest synteza fitoaleksyn - niskocząsteczkowych biocydow,
którymi u roślin strączkowych są izoflawonoidy o strukturze
opartej na szkielecie pterokarpanu. Jak dotąd w łubinie nie
stwierdzono występowania takich związków, a nasze wcześ-
niejsze badania techniką testu liścieniowego pokazały, że rolę
fitoaleksyn lub ich prekursorów spełniają proste izoflawony
(Wojtaszek & Stobiecki, 1997). Stwierdziliśmy również, że
traktowanie roślin łubinu białego (Lupinus albus L. odm. Bac)
preparatem elisytora z drożdży lub CuCl2, wywołuje zmiany
w składzie ilościowym alkaloidów chinolizydynowych (Sto-
biecki et ai, 1996). W niniejszym komunikacie prezentujemy
wyniki stanowiące rozszerzenie tych badań.

Rośliny łubinu białego traktowano elisytorem drożdżowym
przez podlanie lub przez oprysk. Metabolity wtórne ekstraho-
wano z różnych tkanek łubinu, w różnym czasie po elisytacji
i wstępnie oczyszczano techniką ekstrakcji do fazy stałej. Pro-
file alkaloidów chinolizydynowych określano metodą chroma-
tografii gazowej z detekcją masową (GC-MS), a profile związ-
ków fenolowych metodą HPLC na kolumnie RP-C18. Ziden-
tyfikowano zarówno wolne alkaloidy, jak i ich połączenia est-
rowe oraz aglikony i glikozydy izoflawonoidow. Stwierdzono
występowanie prenylowanych pochodnych izoflawonów jako
głównych produktów reakcji obronnych łubinu. Określono
zmienność dystrybucji związków fenolowych w tkankach i na
powierzchni roślin.

Literatura:
[1] Stobiecki et al., 1996. Acta Physiol. Plant. 18: 313-319.
[2] Wojtaszek & Stobiecki, 1997. Plant Physiol. Biochem. 35:

129-135.

Badania finansowane są częściowo przez Komitet Badań Naukowych
w ramach projektu badawczego 6 P04C 022 13.
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Ocena zaburzeń funkcji genu p53 w komórkach raka przełyku

Henryk Berbeć1, Alicja Paszkowska1, Magdalena Dmoszyńska'',
Andrzej Dąbrowski2, Aleksander Ciechański2

' Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej, 2 Klinika Chirurgii Ogólnej II Katedry Chirurgii,
Akademia Medyczna w Lublinie

IX-15

Większość dotychczas prowadzonych prac nad rolą zaburzeń
w obrębie genu p53 w rozwoju raka przełyku oparta była na
wykorzystaniu metod immunohistochemicznych. Celem prowa-
dzonych przez nas badań była ocena mutacji tego genu w komór-
kach guza przełyku za pomocą metod biologii molekularnej.

Grupę badaną stanowiło 21 pacjentów (20 mężczyzn i 1 ko-
bieta) z histologicznie udokumentowanym płaskonabłonko-
wym rakiem przełyku. Materiał do badań stanowiły wycinki
guza. W DNA wypreparowanym z wymienionych wycinków
w obrębie eksonów 5-8 genu p53 testowano obecność mutacji
punktowych metodę PCR-SSCP.

U 43% chorych w DNA guza wykryto mutacje w genie p53.
Najwięcej mutacji (45% wszystkich) wykryto w eksonie 5,
najmniej (10%) w eksonie 6. W jednym przypadku wykryto
jednocześnie mutację w eksonach 5 i 6. W równolegle bada-
nych preparatach DNA izolowanego z tkanki prawidłowej nie

wykrywano mutacji ani polimorfizmu. Należy zaznaczyć, że
w genie p53 w obrębie eksonów 5-8 kodowane są domeny
specyficznie wiążące się z DNA genów regulowanych przy
udziale białka p53. W eksonie 5 występuje kodon 175, który
bardzo często podlega mutacji.

Wśród 14 chorych, którzy przed pobraniem próbek byli
poddani chemio- i radioterapii, w połowie przypadków wy-
krywano mutację w genie p53. W grupie tej był chory, u które-
go wykryto jednocześnie mutacje w eksonie 5 i 6. W 6 przypa-
dkach wywiad wskazywał na występowanie choroby nowo-
tworowej w rodzinie. Większość pacjentów (90%) była nało-
gowymi palaczami papierosów.

Uzyskane wyniki przemawiają za tym, że rozwój raka prze-
łyku jest wyraźnie związany z deregulacją genu p53, szczegól-
nie z zaburzeniem zdolności białkowego produktu genu do
wiązania się z DNA.

Ocena zdolności wiązania pestycydów 2,4-D i MCPA
przez upigmentowane grzyby glebowe

Bożena Betlej, Ewa Buszman, Teresa Witoszyńska

Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków, Śląska Akademia Medyczna, Katowice

IX-16

Występujące w glebie organizmy żywe często przyczyniają
się do jej detoksykacji. Są one producentami, konsumentami,
a także biorą udział w przepływie energii i obiegu składników
chemicznych. Chociaż mikroorganizmy są wrażliwe zarówno
na brak jak i nadmiar elementów śladowych, mogą one przys-
tosować się do wysokich stężeń tych związków w środowisku.

Grzyby jako jeden ze składników mikroflory glebowej od-
grywają dużą rolę w procesach metabolicznych związków or-
ganicznych. Grzyby ciemno zabarwione ze względu na obec-
ność w nich barwnika melaninowego mogą zmniejszać zawar-
tość tych związków w środowisku, odgrywając tym samym rolę
detoksykacyjną. Melaniny posiadają wiele grup funkcyjnych
stanowiących centra aktywne polimeru, takich jak grupy kar-
boksylowe, hydroksylowe, fenolowe, chinonowe, aminowe. Ta-
ka budowa melanin warunkuje potencjalne zdolności do kom-
pleksowania substancji leczniczych, jonów metali, związków
organicznych. Budowa i właściwości melanin występujących
w upigmentowanych grzybach glebowych wskazują na możli-
wość udziału tych biopolimerów w procesie wiązania nie tylko
jonów metali, ale także pestycydów - środków ochrony roślin,
stanowiących zagrożenie dla naturalnego środowiska człowieka.

Celem pracy było zbadanie zdolności wiązania szeroko sto-
sowanych w rolnictwie pestycydów 2,4-D i MCPA przez upig-
mentowane grzyby glebowe.

Materiałem użytym do realizacji badań była grzybnia Cla-
dosporium cladosporioides, melaniny wyizolowane z grzybni
Cl. cladosporioides oraz modelowa melanina otrzymana syn-
tetycznie z L - DOPA. Wszystkie próbki poddano komplek-
sowaniu z roztworami pestycydów o stężeniach od 5-10'6 M do
1-10"3 M. Stosowano czasy kompleksowania od 1 h do 48 h.
Ilości pestycydów związanych z próbkami grzybni i melanin
oznaczano spektrofotometrycznie.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pe-
stycydy 2,4-D i MCPA tworzą kompleksy ze wszystkimi ro-
dzajami badanych melanin oraz z grzybnią Cladosporium cla-
dosporioides. Analiza otrzymanych wyników wykazała ponad-
to, że ilości pestycydów związanych z melanina wzrastają
w miarę wydłużania czasu kompleksowania. Stwierdzono, że
zdolność wiązania pestycydów 2,4-D i MCPA przez badane
próbki maleje w szeregu: DOPA - melanina > melanina wy-
izolowana z grzybni Cl. cladosporioides > grzybnia Cl. clados-
porioides.
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IX-17 Wpływ wybranych metali na stężenie kwasu askorbinowego
w surowicy krwi i tkankach i szczurów

Ewa Bielak, Kazimierz Pasternak

Katedra i Zakład Chemii Ogólnej Akademii Medycznej w Lublinie

Kwas askorbinowy występujący w formie utlenionej lub
zredukowanej (kwas dehydroaskorbinowy) bierze udział
w procesach oksydoredukcyjnych przez co może funkcjono-
wać w organizmie jako antyoksydant.

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu
różnych dawek metali takich jak: ołów, cynk, miedź i mag-
nez na stężenie kwasu askorbinowego w surowicy krwi i wy-
branych tkankach szczurów. Badania przeprowadzono na
dwumiesięcznych szczurach samcach rasy Wistar. Zwierzęta
podzielono na osiem grup z których siedem było doświad-
czalnych a ósma kontrolną. Grupa pierwsza i druga otrzymy-
wały w wodzie do picia ołów (roztwór octanu ołowiu) - pier-
wsza w stężeniu 300 u.g/1, a druga 100 jJ.g/1. Grupa trzecia
i czwarta otrzymywały cynk (roztwór chlorku cynku) - trze-
cia w stężeniu 300 |ig/l, a czwarta 100 (ig/1. Grupa piąta
i szósta otrzymywały miedź (roztwór chlorku miedzi) piąta
w stężeniu 300 (Xg/1, a szósta 100 fig/l. Grupa siódma otrzy-
mywała magnez (chlorek magnezu) w stężeniu 300 ju.g/1. Stę-
żenia metali w roztworach wodnych ich soli podane są
w przeliczeniu na czysty metal. Grupa ósma była kontrolną
i szczury tej grupy otrzymywały do picia wodę podwójnie
destylowaną. Wszystkie grupy były jednakowo żywione su-

chą karmą LSM i pojone ad libitum. Doświadczenie prze-
prowadzano przez sześć tygodni. Następnie szczury usypiano
ketaminą podawaną dootrzewnowo i pobierano do dalszych
badań krew, mózg, wątrobę, nerki, płuca i mięsień uda.
Z krwi uzyskiwano surowicę w której oznaczano bezpośred-
nio stężenie kwasu askorbinowego. Tkanki poddawano na-
tomiast homogenizacji a stężenie kwasu askorbinowego
oznaczano w nadsączu uzyskanym po odwirowaniu homo-
genatów. W surowicy krwi i analizowanych homogenatach
tkankowych oznaczano stężenie kwasu askorbinowego stosu-
jąc metodę kolorymetryczną przy użyciu odczynnika fosforo-
wolframowego - modyfikacja metody Kyaw.

Przeprowadzone badania wykazały, że stosowane w do-
świadczeniu metale wpływały na stężenie kwasu askorbinowe-
go w badanym materiale. Zmiany w stężeniu kwasu askor-
binowego zależały od stosowanego metalu, jak i jego dawki
a ponadto były związane z rodzajem analizowanej tkanki. Je-
dynie w przypadku stosowania magnezu zarówno w surowicy
krwi, jak i badanych tkankach (poza mięśniem uda) stwier-
dzono wyższe stężenie kwasu askorbinowego. Obserwuje się
ponadto wzrost stężenia kwasu askorbinowego w tkance wąt-
robowej w przypadku wszystkich stosowanych metali.

IX-18 Biochemiczna charakterystyka proteoglikanow w przykurczu Dupuytrena

Rafał Bobiński, Ewa M. Koima, Andrzej Głowacki, Krystyna Olczyk

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Śląska Akademia Medyczna, Sosnowiec

W przebiegu przykurczu Dupuytrena stwierdza się nadmier-
ne włóknienie rozcięgna dłoniowego, prowadzące do jego
skrócenia i utraty elastyczności. Obserwowane zmiany właś-
ciwości biomechanicznych tkanki są zdeterminowane przebu-
dową jej macierzy zewnątrzkomórkowej. Jeśli, towarzyszące
tej przebudowie, zmiany białek włóknistych są już dobrze po-
znane, to dane o zmianach innych składników macierzy,
w tym proteoglikanow nadal pozostają niepełne. Celem przed-
stawionej pracy była charakterystyka proteoglikanow rozcięg-
na dłoniowego u osób z chorobą Dupuytrena.

Materiał do badań stanowiły próbki prawidłowego rozcięg-
na dłoniowego, pobrane ze zwłok oraz próbki rozcięgna dło-
niowego objętego przykurczem Dupuytrena, uzyskane podczas
leczenia operacyjnego. W celu uzyskania proteoglikanow, pró-
bki tkanek poddano ekstrakcji w warunkach dysocjacyjnych,
w buforze Tris-HCl o pH 7,5, zawierającym 4 M GdnHCl oraz
inhibitory enzymów proteolitycznych. Następnie, proteoglika-
ny były oddzielane od kwasów nuleinowych, kwasu hialurono-
wego oraz innych białek metodą kompleksowania z błękitem
alcjanowym. Uzyskane proteoglikany poddano chromatografii
żelowej na Sefarozie 4B, w buforze octanowym o pH 6,3,
zawierającym 4 M GdnHCl i inhibitory enzymów proteolity-
cznych. Frakcje cząsteczek oddziałujących ze złożem, po po-
łączeniu, poddano chromatografii odziaływań hydrofobowych
na Oktyl-sefarozie CL-4B, w buforze octanowym, o pH 6,3,
zawierającym 2 M GdnHCl. Cząsteczki zaadsorbowane na no-
śniku wymywano buforem octanowym, zawierającym gradient

stężenia GdnHCl w zakresie od 2 do 6 M. Uzyskane proteog-
likany oraz ich części białkowe, otrzymane w wyniku depoli-
meryzacji składników glikozoaminoglikanowych chondroity-
nazą ABC, poddano elektroforezie w gradientowym żelu poli-
akrylamidowym, w obecności SDS.

Przeprowadzone badania wskazują, że w macierzy obu ty-
pów rozcięgna występują dwa rodzaje proteoglikanow derma-
tanosiarczanowych. Takie cechy, jak masa cząsteczkowa ich
składników białkowych oraz typ łańcuchów glikozoaminogli-
kanowych tych cząsteczek pozwalają przypuszczać, iż są to
dekoryna i biglikan. Dekoryna i biglikan pochodzące z tkanki
patologicznie zmienionej wykazują większą masę cząsteczko-
wą niż te, występujące w tkance prawidłowej, co jest związane
ze wzrostem długości ich łańcuchów glikozoaminoglikano-
wych. W rozcięgnie prawidłowym dekoryna jest dominującym
proteoglikanem dermatanosiarczanowym, natomiast zawartość
biglikanu jest niewielka. W tkance objętej przykurczem Dupu-
ytrena zwiększa się znacznie zawartość biglikanu, tak, że jest
porównywalna z zawartością dekoryny. Ponadto, w tkance pa-
tologicznej stwierdzono obecność proteoglikanu chondroity-
nosiarczanowego o dużej masie cząsteczkowej.

Uzyskane wyniki wskazują, że w przebiegu przykurczu Du-
puytrena dochodzi do jakościowych oraz ilościowych zmian
w obrębie proteoglikanow macierzy zewnątrzkomórkowej.
Biochemiczna modyfikacja patologicznego rozcięgna dłonio-
wego może częściowo wyjaśnić, obserwowane klinicznie,
upośledzenie biologicznych funkcji tej tkanki.
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Zawartość selenu i siarki ogółem w glebach i roślinach
z wybranych plantacji lucernianych

Katarzyna Borowska

Zakład Biochemii, Wydział Rolniczy, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz

IX-19

W przyrodzie selen występuje w formie selenianu (SeO4
2"), seleninu

(SeO3
2~) oraz organicznych i nieorganicznych form selenków (Se2").

Chemicznie jest więc podobny do form siarki. Selen podobnie jak
siarka jest pierwiastkiem niezbędnym dla roślin, zwierząt i mikroor-
ganizmów. U roślin selen zostaje wbudowany do białek poprzez ami-
nokwasy siarkowe, gdzie podstawia się w miejsce siarki, a metaboli-
zmy obu pierwiastków są podobne.

Celem przeprowadzonych badań było określenie współzależności
pomiędzy selenem i siarką ogółem w badanych częściach mniszka
lekarskiego i lucerny siewnej zebranych z plantacji lucernianych zało-
żonych na trzech typach gleb w regionie Kujaw i Pomorza.

Próbki glebowe i roślinne zostały pobrane przed kwitnieniem lucerny
i na początku kwitnienia mniszka lekarskiego w czwartym roku użyt-
kowania plantacji lucernianych. Plantacje lucerny zostały założone na
czarnych ziemiach właściwych i zbrunatniałych (Strzemkowo, Osięci-
ny), glebach brunatnych właściwych (Kaczkowo) i glebach płowych
typowych (Sobiejuchy, Witosław). Zawartość selenu w próbkach gleb
i roślin oznaczono metodą Watkinsona z 2,3-diaminonaftalenem przy
użyciu spektrofluorymetru F-2000 firmy Hitachi. Zawartość siarki ogó-
łem oznaczono metodą Bardsleya Lancastera. Dla oznaczenia podsta-
wowych właściwości glebowych zastosowano metody rutynowe.

Uzyskane wyniki dotyczące podstawowej charakterystyki glebowej
wskazują, że badane gleby należą do obojętnych (pH w H2O
7,08-7,46; pH w KC1 6,7-7,05). Natomiast pod względem zawartości
próchnicy oraz frakcji ilastej i koloidalnej gleby brunatne i płowe
wyraźnie różniły się od czarnych ziem. Średnia zawartość substancji
organicznej w czarnych ziemiach, glebach brunatnych i płowych wy-
nosiła odpowiednio 2,23%, 1,68% i 0,81%. Zawartość selenu ogółem
była zbliżona we wszystkich badanych typach gleb i wynosiła średnio

0,224 mg kg"1. W badanych czarnych ziemiach była skorelowana z za-
wartością próchnicy (0,47*, p<0,05) oraz z zawartością frakcji koloi-
dalnej (0,49*, p<0,05). Czarne ziemie charakteryzowały się prawie
dwukrotnie wyższą zawartością siarki ogółem (średnio 0,055%) w po-
równaniu do gleb brunatnych (0,027%) i płowych (0,028%). Zawar-
tość selenu ogółem w lucernie siewnej zebranej z czarnych ziem i gleb
płowych wynosiła średnio 0,047 mg kg"', podczas gdy z gleb brunat-
nych 0,095 mg kg'1. Rozmieszczenie zawartości selenu i siarki ogółem
w badanych częściach lucerny siewnej w czwartym roku użytkowania
plantacji lucernianych, niezależnie od typu gleby, przedstawia się na-
stępująco: liście > korzeń > łodyga. Średnia zawartość selenu w lucer-
nie wynosiła 0,062 mg kg"1, kształtowała się więc na poziomie prze-
ciętnym dla tej rośliny. Siarka ogółem w badanych roślinach lucerny
występowała w zakresie 0,143-0,275% (średnio 0,217%). Z danych
literaturowych wynika, że zawartość siarki ogółem w roślinach w za-
kresie 0,02-1,5% uznaje się za prawidłową. W wyniku przeprowadzo-
nej analizy statystycznej stwierdzono istotne korelacje pomiędzy za-
wartością selenu ogółem w glebie a zawartością siarki w liściach luce-
rny (-0,44*,p<0,05) oraz pomiędzy zawartością siarki ogółem w glebie
a zawartością siarki w liściach lucerny (0,50*, p<0,05). Zawartość
zarówno selenu jak i siarki ogółem w częściach nadziemnych mniszka
lekarskiego przeważała w stosunku do zawartości tych pierwiastków
w korzeniu. Zaobserwowano zwiększoną kumulację selenu w częś-
ciach nadziemnych mniszka lekarskiego zebranego z czarnych ziem
i gleb brunatnych w stosunku do mniszka lekarskiego zebranego
z gleb płowych. Niektórzy autorzy uznają mniszek lekarski za roślinę
selenolubną, a jako roślina powszechnie występująca jest wykorzys-
tywana do zbadania stanu środowiska glebowego, również pod wzglę-
dem zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Elektoforeza dwukierunkowa białek płynów owodniowych

Małgorzata Borzym', Brigitte Wittmann Liebold2, Leszek Piotr Arciuch',
Dariusz Bielecki3, Krzysztof Zwierz'

' Zakład Biochemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Białymstoku,
2 Wittmann Institute of Technology and Analysis of Biomolecules, Teltow, Germany,

3 Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Białymstoku
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Płyn owodniowy (liquor amnii) stanowi płynne, bezpośred-
nie środowisko, w którym żyje i rozwija się płód. Ilość płynu
owodniowego, skład chemiczny oraz właściwości biofizyczne
zmieniają się wraz z wiekiem ciążowym oraz w zależności od
zaburzeń dotyczących jedności matczyno-płodowo-łożysko-
wej. Powstanie i wymiana płynu owodniowego to złożony dy-
namiczrfy i nieustanny proces, w którym uczestniczą organi-
zmy matki i płodu.

Celem pracy była ocena białek płynu owodniowego przy
użyciu dwukierunkowej elektroforezy.

Analizą objęto kobiety, które były diagnozowane i leczone
w Klinice Ginekologii i Położnictwa AM w Białymstoku. Wy-

konano badanie amnioskopowe polegające na nakłuciu pęche-
rza płodowego podczas akcji porodowej, oceniono barwę
i ilość płynu owodniowego. Próbki pochodziły z ciąż fizjo-
logicznych, z ciąży przenoszonej oraz z ciąży, gdzie dziecko
urodziło się w zamartwicy. Pobrany i zabezpieczony materiał
przewieziono do laboratorium WITA GmbH (Teltow, Germa-
ny). Metodykę rozdziału dwukierunkowego oparto na pracy
Joachima Klose i Ursuli Kobalz (Electrophoresis 1995, 16
1034-1059).

Porównano fizjologiczny wzór białek płunu owodniowego
z patologicznym i stwierdzono różnice w ilości i jakości
„plam" białkowych.
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IX-21 Inhibitor cyklino zależnej kinazy cdc2 (cdkl)
nie znosi objawów apoptozy wywołanej przez leki przeciwnowotworowe

uszkadzające dna w komórkach mysiej białaczki 11210

Przemysław Bożko, Jerzy Konopa

Katedra Technologii Leków i Biochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk

Badano wpływ leków uszkadzających DNA melfalanu i mi-
toksantronu na cykl komórkowy i indukcję apoptozy w komór-
kach mysiej białaczki L1210. Zmiany w progresji cyklu komó-
rkowego przy ciągłej inkubacji z badanymi związkami anali-
zowano za pomocą cytometrii przepływowej. W szerokim za-
kresie stosowanych stężeń tych leków EC90-10xEc90 (zaha-
mowanie proliferacji komórek o 90% i wielokrotność) obser-
wowano, po przejściowym zahamowaniu fazy S, blok cyklu

komórkowego w G2/M. Przypuszcza się, że następująca po
bloku G2/M aberratywna mitoza i apoptoza manifestująca się
zmianami morfologicznymi i internukleosomalnym cięciem
DNA, jest związana z przedwczesną aktywacją cyklino zależ-
nej kinazy cdc2 (CDK1), kluczowego regulatora przejścia
G2/M. Specyficzny inhibitor cyklino zależnych kinaz-olomou-
cyna, stosowany w szerokim zakresie stężeń w momencie wy-
tworzenia bloku G2/M, nie znosi objawów apoptozy.

IX-22 Wpływ IGF-I na zawartość glikozoaminoglikanów w skórze szczurów
w przebiegu starzenia i głodzenia

Marzanna Cechowska-Pasko, Jerzy Pałka, Edward Bańkowski

Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Białymstoku

IGF-I jest ważnym czynnikiem metabolicznym biorącym
udział we wzroście i różnicowaniu się komórek, który pobu-
dza podziały komórek tkanki łącznej oraz biosyntezę kolagenu
i glikozoaminoglikanów. Większość IGF-I (około 90%) w su-
rowicy zwierząt zdrowych występuje w kompleksach z biał-
kami wiążącymi o wysokiej masie cząsteczkowej (150 kDa),
określanych symbolem HMW-BPs. Ułatwiają one transport
IGF-I do komórek docelowych, utrzymują ten czynnik w sta-
nie aktywnym oraz przedłużają czas jego półtrwania. Pozo-
stała część IGF-I występuje w kompleksach z białkami wiążą-
cymi o małej masie cząsteczkowej (30 - 50 kDa), określanych
symbolem LMW-BPs. Hamują one funkcje biologiczne IGF-I.

Oceniono wpływ procesu głodzenia i starzenia na zawartość
glikozoaminoglikanów (GAG) w skórze szczurów. Poszukiwa-
no współzależności pomiędzy zawartością GAG w skórze,
a stężeniem IGF-I (induktora ich biosyntezy) i białek wiążących
ten czynnik w surowicy krwi (modulujących aktywność IGF-I).

Badania wykonano na szczurach rasy Wistar, samcach.
Zwierzęta podzielono na cztery grupy. Dwie pierwsze stano-
wiły grupę kontrolną (kontrolne młode - masa ciała ok. 80 g,

kontrolne stare - masa ciała ok. 300 g). Dwie następne grupy
(głodzone młode - masa ciała ok. 80 g, głodzone stare - masa
ciała ok. 300 g) to zwierzęta, u których wywołano chorobę
głodową poprzez odstawienie od paszy przez 96 godzin przy
dostępie do wody pitnej. Glikozoaminoglikany izolowano ze
skóry poprzez proteolizę enzymatyczną rdzeni białkowych
proteoglikanów, oznaczano ilościowo poprzez pomiar zawar-
tości kwasów uronowych. Pomiar stężenia IGF-I przeprowa-
dzono metodą radioimmunologiczną. Rozdział białek wiążą-
cych IGF-I surowicy szczurów przeprowadzono metodą sącze-
nia molekularnego na kolumnie z Sephacryl S-200.

Wykazano, że w przebiegu głodzenia jak i starzenia
u szczurów nastąpuje znaczne obniżenie całkowitej zawarto-
ści glikozoaminoglikanów w skórze. Zjawisku temu towarzy-
szy drastyczne obniżenie stężenia IGF-I w surowicy krwi
oraz zmiany w relacjach wzajemnych pomiędzy HMW-BPs
i LMW-BPs. W przebiegu głodzenia stwierdzono drastyczne
obniżenie HMW-BPs przy jednoczesnym wzroście stężenia
LMW-BPs. Zwierzęta młode są mniej odporne na głodzenie
w porównaniu ze starymi.
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Konsumpcja antybiotyków w Białymstoku

/. Chlabicz, E. Telejko, M. Szymańska

Zakład Farmacji Stosowanej AM w Białymstoku
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Na pólkach aptecznych pojawiają się coraz to nowe leki
generyczne wytwarzane przez licznych producentów po wyga-
śnięciu ważności patentu ochronnego firmy, która lek wynala-
zła. Dotyczy to także antybiotyków. Interesujące wydało się
zbadanie, jakie czynniki mają wpływ na spożycie antybioty-
ków: bezpieczeństwo jego stosowania, cena czy też intensyw-
ność starań przedstawicieli producenta.

Celem pracy była analiza konsumpcji antybiotyków w ap-
tekach miasta Białegostoku, na podstawie zrealizowanych
recept.

Materiał do przeprowadzonej analizy stanowiły recepty na
antybiotyki, przepisane przez lekarzy różnych specjalności,
a zrealizowane w aptekach w okresie jesienno - zimowym
(październik, listopad, grudzień 1995 r. oraz styczeń, luty
1996 r.)

Wyniki: W latach 1992-1994 w wybranych aptekach Białe-
gostoku przejrzano ogółem 358 643 recepty, z czego 14088
recept zawierało przepisany antybiotyk, co stanowiło 3,93%.
W latach 1995-1996, po przejrzeniu kolejnych 240454 recept
na antybiotyki stwierdzono, że stanowią one już nieco mniej,

bo 3,75%. We wcześniejszym, analizowanym okresie najwyż-
sze zużycie dotyczyło Ampicyliny, Doksycykliny i Augmenti-
nu. W latach 1995-1996 już zdecydowanie dominowała Amok-
sycylina. Najmniejszym powodzeniem w latach 1992-1994
cieszyła się V-cylina, a w latach 1995-1996 Debecylina.
W grupie nowych antybiotyków makrolidowych zaobserwowa-
no wzrost zużycia Rulidu i Erytromycyny przed Klacidem,
Summamedem, być może ze względu na cenę.

Przeprowadzone badania wykazały również, że w analizo-
wanym okresie nastąpił spadek przepisywania antybiotyków
przez pediatrów. Największą popularnością wśród tej grupy
lekarzy cieszyła się amoksycylina.

Wnioski:
1. Recepty na antybiotyki stanowiły około 3,4% ogółu zreali-

zowanych recept.
2. Najczęściej przepisywanym antybiotykiem była amoksycy-

lina.
3. Na częstotliwość przepisywania antybiotyków, w istotny

sposób wpływała obok jego skuteczności - cena i zapobie-
gliwość przedstawicieli producenta.

Zależności pomiędzy nasileniem transportu fluorków
przez łożysko i ich stężeniem w tkance łożyskowej

Dariusz Chlubek, Dorota Samujło, Zygmunt Machoy

Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
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Fluorki mają zdolność przenikania przez barierę łożyskową.
Nasilenie tego procesu zależy zasadniczo od funkcji łożyska,
które wytwarza gradient stężeń jonów fluorkowych pomiędzy
krwią matczyną i krwią żyły pępowinowej. W przypadku nara-
żenia kobiety ciężarnej na działanie związków fluoru w środo-
wisku jej życia, spotykamy się ze wzrostem nasilenia łożys-
kowego transportu fluorków, co może oznaczać niekorzystne
oddziaływanie na płód. W tych warunkach zwiększa się także
gromadzenie fluorków przez łożysko.

Celem naszych badań było określenie zależności pomiędzy
nasileniem transportu fluorków przez łożysko i ich stężeniem
w tkance łożyskowej w warunkach braku bezpośredniego i in-
tensywnego oddziaływania związków fluoru w środowisku ży-
cia kobiet ciężarnych.

Do badań zakwalifikowano 30 zdrowych kobiet zamiesz-
kujących tereny nie skażone związkami fluoru, hospitalizowa-
nych w okresie okołoporodowym, rodzących drogami natury.
Materiał badawczy stanowiły: osocze krwi matczynej, osocze
krwi żyły pępowinowej oraz łożyska, które rozdzielano na
część brzeżną i centralną. W pomiarach stężeń fluorków pos-
łużono się jonoselektywną elektrodą fluorkową firmy Orion, po
uprzednim przygotowaniu materiału badawczego do oznaczeń.

Na podstawie wyników pomiarów stężenia fluorków w oso-
czu krwi matczynej i osoczu krwi żyły pępowinowej wyliczo-
no wartości współczynników płodowo-matczynych stężeń flu-
orków (WPMF), będących odzwierciedleniem nasilenia łożys-
kowego transportu fluorków. Wyodrębniono dwie podgrupy
kobiet: I - WPMF wyższy od wartości średniej (wyraźniej
nasilony transport fluorków przez łożysko), II - WPMF niższy
od wartości średniej (słabiej nasilony transport fluorków przez
łożysko). Obliczono korelacje pomiędzy wartościami WPMF
i stężeniem fluorków oddzielnie w części brzeżnej i części
centralnej badanych łożysk w obu podgrupach. W analizie
statystycznej wyników posłużono się testem t-Studenta.

Nie stwierdzono istnienia korelacji pomiędzy wartościami
WPMF a stężeniami fluorków zarówno w części brzeżnej, jak
i w części centralnej badanych łożysk. Średnie stężenie fluor-
ków w części brzeżnej łożyska było znamiennie wyższe w II
podgrupie kobiet (p<0,001). Nie stwierdzono statystycznie
znamiennych różnic pomiędzy obiema podgrupami kobiet
w przypadku analizy stężenia fluorków części centralnej łożysk.

Zmniejszenie transportu fluorków przez łożysko (II podgru-
pa kobiet) może być związane ze zwiększonym gromadzeniem
jonów fluorkowych w części brzeżnej łożyska.
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IX-25 Mechanizm genotoksycznego działania regulatora wzrostu zbóż - stymulenu

Hanna Czeczot', Małgorzata Kobierska-Szeliga2

1 Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna, Warszawa, 2 Instytut Leków, Warszawa

Stymulen (chlorek 4,4-dimetylomorfolinowy) jest pestycy-
dem z grupy retardantów, posiadającym właściwości regulato-
ra wzrostu, który stymuluje długość i średnicę łodyg zbóż.
Związek ten jest stosowany w rolnictwie jako substancja zapo-
biegająca „wylęganiu" zbóż. Ze względu na coraz powszech-
niejsze zastosowanie i wzrastające zużycie stymulenu w rol-
nictwie podjęto badania nad określeniem mechanizmu genoto-
ksycznego działania tego związku.

W badaniach zastosowano szereg krótkoterminowych tes-
tów bakteryjnych, które pozwoliły określić zdolność stymule-
nu i jego pośrednich metabolitów powstających w obecności
enzymów mikrosomalnych frakcji S9 do:
- indukcji mutacji punktowych w szczepach testowych E. coli

i E. coli B;
- indukcji błędnego systemu naprawy SOS w komórkach bak-

teryjnych E. coli poprzez:
a) indukcję uszkodzeń typu pęknięcia nici DNA;

b) indukcję uszkodzeń w cząsteczce DNA rozpoznawanych
przez glikozylazy - produkty genów tagA, alkA;

c) oddziaływanie wytwarzanych w przemianach stymulenu
wolnych rodników tlenowych na strukturę DNA;

- biotransformacji stymulenu w obecności frakcji S9 z wątro-
by szczurów indukowanych Aroclorem 1254 do silnie muta-
gennych metabolitów;

- indukcji systemu monooksygenaz zależnych od różnych
form cytochromu P-450.
We wszystkich układach doświadczalnych obecność meta-

bolicznej aktywacji (frakcji S9) potęgowała genotoksyczne
działania stymulenu.

Zestawienie cech genotypowych szczepów bakteryjnych,
dla których stwierdzono właściwości mutagenne stymulenu
i jego metabolitów wskazuje na udział mutacji rfa, uvrĄ, tagA,
alkA, oxyR w mechanizmie genotoksycznego działania tego
związku.

IX-26 Badanie wpływu kwercetyny na indukcje uszkodzeń w DNA
bakteryjnym typu otwarcia pierścienia puryn

Hanna Czeczot, Małgorzata Podsiad

Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna, Warszawa

W ramach prowadzonych badań nad wyjaśnieniem wolno-
rodnikowego mechanizmu genotoksycznego działania kwerce-
tyny zostały podjęte badania, które miały dać odpowiedź czy
kwercetyna może powodować pęknięcia pierścienia puryn
w sposób bezpośredni lub pośredni - poprzez wytwarzanie
wolnych rodników tlenowych. Reaktywne formy tlenu znane
są z tego, że powodują różnego typu modyfikacje zasad azoto-
wych, w tym otwarcie pierścienia imidazolowego guaniny
(częściej) lub adeniny i tworzenie pochodnych 2,6-diamino-4-
hydroksy-5-formamidopirymidyny (fapy-guaniny) i 4,6-diami-
no-5-formamidopiry-midyny (fapy-adeniny).

Zbadano wrażliwość bakterii szczepu AB1157 z prawidło-
wym systemem naprawy i szczepu BH20fapy' z mutacją (brak
aktywnooci Fapy-DNA-glikozylazy) na działanie kwercetyny
i jej metabolitów powstających w obecności mikrosomalnych
enzymów frakcji S9 z wątroby szczurów indukowanych Aroc-
lorem 1254. Miarą wrażliwości bakterii była ich przeżywal-
ność analizowana: A) w układzie bezpośredniego oddziaływa-
nia kwercetyny (w stężeniu 10 |i.g/ml) na DNA plazmidowe
testowych szczepów E. coli AB1157 i BH20 w warunkach in
vitro; B) w układzie działania kwercetyny (10, 50, 100 10
(ig/ml) na DNA bakteryjne szczepów AB1157 i BH20 w wa-
runkach in vivo.

Stwierdzono jednakowy poziom przeżywalności zarówno dla
bakterii mutanta BH20 fapy i szczepu dzikiego AB1157, inkubo-
wanych z kwercetyna w układzie in vivo, jak i dla DNA plaz-
midowego z kwercetyna w układzie in vitro. Podobny efekt działa-
nia kwercetyny obserwowano dla bakterii szczepu AB1157 i BH20
inkubowanych z frakcją S9. Metabolity kwercetyny nie powodo-
wały istotnych różnic w przeżywalności bakterii mutanta (szczep
BH20) w stosunku do przeżywalności w szczepie dzikim AB1157.

Kwercetyna i jej metabolity (przy zastosowanych w bada-
niach stężeniach) nie powodowały uszkodzeń, które prowadzą
do otwarcia pierścienia imidazolowego puryn i tworzenia fa-
py-guaniny lub powstawania miejsc apurynowych. Bya może
zastosowane w badaniach stężenia kwercetyny wprowadzały
niewystraczającą ilośa uszkodzeń do DNA dla ich ujawnienia
w szczepie z mutcją BH20 fapy', natomiast w szczepie dzikim
AB1157 były one naprawiane przez Fapy-DNA-glikozylaze
czy uvrABC-endonukleaze.

Nie wykluczone, że ponieważ szczepy AB1157 (dziki)
i mutant BH20 E. coli nie posiadają mutacji rfa, w warunkach
doświadczenia może dochodzić do ograniczenia oddziaływa-
nia kwercetyny na bakteryjne DNA i w konsekwencji może to
powodować obserwowny brak aktywności mutagennej kwer-
cetyny i jej metabolitów w obu testowych szczepach.
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Efekt łącznego działania kwercetyny i nadtlenku wodoru IX-27

na indukcje systemu naprawy SOS w szczepie PQ300 E. coli z nieczynnym regulonem OxyR

Hanna Czeczot, Małgorzata Podsiad

Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna, Warszawa

Celem badań było określenie łącznego działania kwercetyny i H2O2

na indukcję systemu błędnej naprawy DNA w szczepie PQ300 E. coli,
co miało wykazać udział reaktywnych form tlenu w efektach induko-
wanych przez kwercetynę i jej metabolity.

W badaniach zastosowano test SOS-Chromotest. Wykonanie testu
przeprowadzono według procedury opisanej przez Quillardeta i Hof-
nunga z zastosowaniem szczepów PQ37 i PQ300 Escherichia coli
K-12. Szczep PQ37 jest standardowo używany w SOS-Chromoteocie.
Natomiast szczep PQ300 posiada delecję w regulonie oxyR. Powoduje
to zwiększoną wrażliwość tego szczepu na genotoksyczne działanie
reaktywnych form tlenu. Pozwala to na identyfikowanie związków
zdolnych do wytwarzania wolnych rodników tlenowych.

H,O2 jest jednym z produktów autooksydacji kwercetyny. W określonych
reakcjach może być przekształcany do rodnika hydroksylowego lub rodnika
ponadtlenkowego. Te reaktywne formy tlenu mogą mieć wpływ na końcowe
efekty działania kwercetyny i jej metabolitów na DNA bakteryjne.

Aktywność genotoksyczna kwercetyny wobec szczepu PQ300, któ-
ry nie posiada sprawnie działającego regulonu OxyR była badana
w zakresie stężeń nietoksycznych 5-80 u.g/próbę zarówno w obecno-
ści jak i bez enzymów mikrosomalnych frakcji S9. Nadtlenek wodoru
badano w zakresie 0,125-10 mM/próbę.

Stwierdzono silną indukcje systemu SOS przez H2O2 wobec bakterii
szczepu PQ300 uvrA OxyR. Mutacja OxyR wydaje się być ważnym
elementem w ujawnianiu genotoksycznych właściwości H2O2 i kwer-
cetyny wobec szczepu E. coli PQ300. Obecność mutacji uvrA
w szczepie PQ300, jeszcze bardziej te efekty nasila.

Szczep PQ300 E. coli wykorzystano również do zbadania łącznego
efektu działania kwercetyny i nadtlenku wodoru w obecności i bez
frakcji S9 na indukcje systemu naprawy SOS. H2O2 był w tych bada-
niach zastosowany w dwóch stężeniach, nietoksycznych dla bakterii
tego szczepu - 5 mM i 10 mM/próbę.

Stwierdzono obniżenie stopnia indukcji systemu SOS w szczepie
PQ300 przy łącznym działaniu kwercetyny i H2O2 zarówno w obec-
ności jak i bez frakcji S9. Obecność enzymów frakcji S9 zdecydowa-
nie obniżała stopień indukcji systemu naprawy w szczepie PQ300 E.
coli. Nie stwierdzono efektu toksycznego w wyniku łącznego działa-
nia obu związków na komórki bakterii szczepu PQ300. Stopień in-
dukcji systemu SOS przez kwercetynę i H2O2 jest niższy od tego,
który indukowała w testowym szczepie kwercetyna lub jej metaboli-
ty. Działanie obu związków jednocześnie prowadził do obniżenia
poziomu reaktywnych form tlenu i powstawania mniej aktywnych
metabolitów.

Obniżenie właściwości genotoksycznych kwercetyny i jej metabo-
litów w obecności nadtlenku wodoru wobec szczepu P300 E. coli,
związane ze zmniejszeniem poziomu wolnych rodników tlenowych
w komórkach bakteryjnych może być wynikiem zahamowania proce-
su autooksydacji kwercetyny i wytwarzania reaktywnych form tlenu.
Szczególną role wydają się spełniać w tych przemianach enzymy
frakcji S9, zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w przemiany
kwercetyny i nadtlenku wodoru. Badania nad wyjaśnieniem tego za-
gadnienia są kontynuowane.

Wpływ chronicznej alkoholizacji na status glukokortykoidowy szczurów
z różną długotrwałością etanol-indukcjonowanego snu (EIS)

Siergiej Czumaczenko, Jerzy Tarasów, Liubow Bardina

Instytut Biochemii NAN Białoruś, Grodno

IX-28

Ustalono że szczury z różną długotrwałością etanol-induk-
cjonowanego snu od początku różnią się swoim statusem glu-
kokortykoidowym.

Dla tego eksperymentu wybrano szczuty (samce, masa
180-200 g), u których po dootrzewnowym jednorazowym
wprowadzeniu narkotycznej dozy etanolu (3,5 g/kg), czas
trwania snu był albo krótki - krótkośpiący (KS), albo trwał
długo - długośpiący (DS). W tym czasie KS szczury miały
poziom.kortykosteronu (Kst) w osoczu krwi, mierzony meto-
dą HPLC, statystycznie wiarygodnie niższy niż DS.

Po tej próbie zwierzęta otrzymywały w ciągu 30 dni, w ja-
kości jedynego źródła do picia, 15% wodny roztwór etanolu.

Po miesiącu kontakt z alkoholem przerwano na 3 tygodnie
(okres „przewietrzenia"), po tym okresie znowu testowano
długotrwałość EIS i koncentrację Kst w osoczu krwi.

Okazało się, że w tym czasie KS i DS zwierzęta po
koncentracji Kst w osoczu krwi już statystycznie się nie
różnią miedzy sobą i chociaż te obie grupy miały obniżoną
koncentracje Kst w porównaniu z grupą intaktnej kontroli,
to statystycznie istotne różnice do niej miały tylko DS
szczury.

Powyższe wyniki pozwalają sądzić, że KS zwierzęta
wykazują większe możliwości adaptacji ku stresogennemu
wpływowi alkoholu.
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IX-29 Dlaczego bakterie świecą?

Agata Czyż1, Borys Wróbel2, Grzegorz Węgrzyn1

1 Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk,
2 Centrum Biologii Morza PAN, Gdynia

Zjawisko bioluminescencji dotyczy zarówno organizmów należą-
cych do Prokaryota, jak i Eukaryota. W przypadku zwierząt (np.świet-
liki) rola emisji światła przypisywana jest porozumiewaniu się między
osobnikami, natomiast biologiczna rola luminescencji bakterii jest
wciąż niejasna, chociaż genetyka i biochemia tego procesu została
dobrze poznana. Proces ten musi mieć duże znaczenie dla bakterii
luminescencyjnych, biorąc pod uwagę aż kilku procentowe wydatki
energetyczne komórki przeznaczone na ten cel.

W toku badań nad wolno żyjącą, morską, bioluminescencyjną bak-
terią Vibrio harveyi przy użyciu kombinacji metod transdukcji przy
użycia faga Pl i mutagenezy transpozonowej wyizolowaliśmy 81 nie-
zależnych mutantów. Spośród nich 6 było bardzo wrażliwych na pro-
mieniowanie UV. Nieoczekiwanie 5 z tych 6 utraciło równocześnie
zdolność do świecenia. Na tej podstawie wysunęliśmy hipotezę, że
komórki V. harveyi niezdolne do świecenia mogą wykazywać defek-
tywną naprawę uszkodzeń DNA.

Aby zweryfikować powyższą hipotezę badaliśmy przeżywalność
naświetlanych promieniami UV komórek V. harveyi, które następnie
inkubowano w obecności światła oraz, równolegle, w ciemności.
W przypadku V. harveyi typu dzikiego (bakterie świecące) przeżywal-
ność komórek po naświetleniu UV jest nieco niższa gdy późniejsza
inkubacja zachodzi w ciemności. Znaczący spadek przeżywalności po
naświetlaniu UV i późniejszej inkubacji w ciemności zaobserwowano
natomiast u mutantów V. harveyi - luxA i luxB - niezdolnych do
świecenia. Uważamy zatem, że luminescencja może służyć jako we-
wnętrzne źródło światła, używane do naprawy DNA przez fotoreak-

tywację, gdy bakteria rośnie w ciemności. Zgodnie z tą hipotezą prze-
żywalność bakterii naturalnie niezdolnej do luminescencji po wprowa-
dzeniu do niej genów odpowiedzialnych za świecenie i naświetleniu
promieniami UV nie powinna być zależna od warunków dalszej in-
kubacji. Takie też wyniki otrzymaliśmy po wprowadzeniu genów lux
(odpowiedzialnych za świecenie) do szczepu E. coli KJ2.

Dowiedziono, że bakterie luminescencyjne (włączając w to V. har-
veyi) emitują światło efektywnie tylko wtedy, gdy komórki bakteryjne
występują w dużej gęstości. By sprawdzić czy na proces świecenia
wpływają i inne, obok gęstości hodowli, warunki środowiska musieliś-
my posługiwać się hodowlami o niskiej gęstości. Hodowlę V. harveyi
rozcieńczyliśmy więc 10 000 razy i kontynuowaliśmy inkubację aż do
momentu gdy luminescencja była bardzo niska, a następnie bakterie
poddaliśmy naświetlaniu promieniami UV. Na każdym etapie ekspe-
rymentu bioluminescencję badano przy użyciu licznika scyntylacyj-
nego. Po naświetleniu bakterii promieniami UV zaobserwowaliśmy
1000-krotny wzrost luminescencji. Przypuszczaliśmy, że przyczyną
takich wyników może być inaktywacja represora LexA (negatywnego
regulatora odpowiedzi SOS). Aby zweryfikować tę hipotezę zbadaliś-
my efektywność luminescencji komórek E. coli lexA* i lexA3 (brak
indukcji odpowiedzi SOS) zawierających geny V. haiveyi odpowiedzial-
ne za świecenie. Naświetlenie promieniami UV bakterii E. coli lexA*
spowodowało 100-krotny wzrost poziomu luminescencji, natomiast
w przypadku mutanta LexA3 wzrost emisji światła był nieznaczny. Wy-
niki te mogą oznaczać, że u V. harveyi geny odpowiedzialne za bio-
luminescencję podlegają negatywnej kontroli regulatora odpowiedzi SOS.

IX-30 Wpływ diety zawierającej masę jajeczną,
stosowanej jako induktor hipercholesterolemii doświadczalnej,

oraz drożdże selenowe na zawartość tego pierwiastka we włosach królików

Alojzy Danch', Agnieszka Marszałek2

' Zakład Biochemii Doświadczalnej i Klinicznej, 2 Studenckie Koło Naukowe,
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

W badaniach nad hipercholesterolemią jako czynnik indu-
kujący miażdżycę u zwierząt doświadczalnych używany jest
czysty cholesterol lub masa jajeczna bogata w ten związek.
Masa jajeczna oprócz cholesterolu zawiera znaczne ilości in-
nych substancji (np. mikroelementów), których interakcja
z cholesterolem nie jest znana. Znanym pierwiastkiem prze-
ciwdziałającym miażdżycy jest selen, który również znajduje
się w masie jajecznej.

Celem pracy była ocena wpływu diety zawierającej masę
jajeczną lub drożdże selenowe na poziom tego pierwiastka
w organizmie. Zmiany zawartości selenu, zależne od stosowa-
nej diety, określono na podstawie jego ilości we włosach bada-
nych królików.

Do badania wykorzystano 15 królików rasy „Szynszyle" po-
dzielonych na trzy grupy. Grupa „I" - kontrolna otrzymywała
paszę standardową, grupa „II" otrzymywała masę jajeczną (jako
źródło cholesterolu) w paszy standardowej o zawartości końco-
wej - 0,3% paszy, a grupa „HI" otrzymywała pokarm wzbogaco-
ny w selen w postaci drożdży w dawce 3 ]ig Se/kg m.c/24 h.

Do określenia zawartości selenu we włosach zastosowano
uproszczoną metodę fluorymetrycznego oznaczania selenu
w materiale biologicznym. Do badania pobierano po 50 mg
włosów z ogonków królików. Włosy mineralizowano w wod-
nym roztworze kwasu nadchlorowego. Po połączeniu z 2,3-
diaminonaftalenem oznaczano fluorometrycznie przy fali
wzbudzania 365 nm i fali emisji 520 nm.

Stwierdzono, że w grupie kontrolnej zawartość selenu
wynosiła, 203,3±33,6 ng/g, Wyższe ilości selenu niż w gru-
pie kontrolnej, obserwowano w grupach „II" oraz „III".
W grupie „II" karmionej paszą z dodatkiem masy jajecznej
- osiągała ona wartość 297,0±15,2 ng/g (p<0,005 w stosun-
ku do grupy kontrolnej). W grupie „III" karmionej paszą
z dodatkiem drożdży bogatoselenowych poziom selenu wy-
niósł 285,8±80,6 ng/g.

Wnioski:
1. Zawartość selenu we włosach królików zależy od diety.
2. Dieta zawierająca masę jajeczną wpływa na podwyższenie

poziomu selenu we włosach.
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Metoda identyfikacji trehalazy po rozdziale elektroforetycznym białek

Małgorzata Dmitryjuk, Krystyna Żółtowska

Zakład Biologii Rozwoju, Instytut Biologii Ochrony Środowiska WSP w Olsztynie

IX-31

Opracowano metodę określania położenia trehalazy po roz-
dziale elektroforetycznym białek na żelu poliakrylamidowym
i agarozowym. W metodzie wykorzystano reakcję służącą do
oznaczania produktu działania enzymu - glukozy za pomocą
reakcji glukooksydazowej. Elektroforezę przeprowadzano
w 1% żelu agarozowym lub w 7,5% poliakrylamidzie w wa-
runkach natywnych. Żele przygotowywano z 0,5% dodatkiem
trehalozy. Jako wzorca enzymu używano trehalazy z nerek
świńskich f-my Sigma nr kat. T-8778. Na poliakrylamid nano-
szono 15 g białka, na agarozę 3 (J.g, odpowiadało to aktywno-
ści enzymu 13,5 oraz 2,7 mikrojednostki.

Po rozdziale żele inkubowano w buforze weronalowo-oc-
tanowym, o optymalnym dla hydrolizy trehalozy przez ten
enzym pH 5,7, przez 1 h w temp. 37°C. Po tym czasie wylewa-
no na żel warstwę 0,5% agarozy rozpuszczonej w 0,1 M bufo-
rze fosforanowym o pH 7, która zawierała 0,7 ml roztworu
reagenta glukooksydazowego, bufor i odczynnik pochodziły
z zestawu do oznaczania glukozy f-my Cormay. Po zestaleniu

się nakładki, reakcję rozwijano w wilgotnej komorze, w temp.
37°C przez 15 min. W miejscu występowania trehalazy poja-
wia się różowy prążek. Reakcja jest bardzo czuła, do jej wy-
wołania wystarczy obecność glukozy w ilościach powyżej 2 jag.

W przypadku identyfikacji tzw. alkalicznej trehalazy (pre-
parat własny z mięśni Ascaris suum), uzyskano bardzo dobre
rezultaty modyfikując powyższą procedurę w sposób następu-
jący: żele do rozdziału elektroforetycznego nie zawierały tre-
halozy. Bezpośrednio po rozdziale zalewano je 0,5% agarozo-
wym żelem nakładkowym. Przygotowano go jak wyżej, z tym,
że dodawano do niego 0,5% trehalozę oraz doprowadzano
jego pH do 6,3. Po zestaleniu się nakładki, żele inkubowano
30 min. w 37°C.

Metoda ta, jak się zakłada, może być zastosowana do iden-
tyfikacji po rozdziale elektroforetycznym również innych en-
zymów uwalniających glukozę. W tej chwili trwają próby nad
zastosowaniem jej do oznaczania innych, poza trehalazą, disa-
charydaz występujących w materiale biologicznym.

Zmiana powierzchniowej gęstości ładunku komórek wątroby
pod wpływem metanolu, formaldehydu i mrówczanu

Izabela Dobrzyńska', Elżbieta Skrzydlewska 2, Zbigniew Figaszewski'

' Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
2 Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Akademia Medyczna w Białymstoku

IX-32

Metabolizm wprowadzonego do organizmu metanolu za-
chodzi w około 80% w wątrobie. Alkohol tu ulega utlenieniu
do formaldehydu i mrówczanu, a procesom tym towarzyszy
powstawanie reaktywnych form tlenu. Zarówno metanol jak
i jego metabolity mogą modyfikować strukturę i funkcje błony
komórek wątroby. Metanol działa dehydratacyjnie na błony
biologiczne, a formaldehyd i reaktywne formy tlenu mogą mo-
dyfikować strukturę białek i lipidów błony. Wszystkie te od-
działywania mogą być w konsekwencji przyczyną zmian
w strukturze i powodować zaburzenia funkcji błony komór-
kowej wątroby. W związku z tym celowa jest ocena jakie
związki i w jakim stopniu wpływają na powierzchniową gęs-
tość ładunku w układach izolowanych.

Dlatego celem doniesienia jest ocena zmian ładunku elekt-
rycznego błony komórek wątroby szczura w zatruciu metano-
lem oraz ocena zmian ładunku elektrycznego błony komórek
wątroby w warunkach in vitro pod wpływem metanolu, form-
aldehydu i mrówczanu.

Eksperyment przeprowadzono w warunkach in vivo i in
vitro. 36 szczurom podano sondą dożołądkowo metanol
w ilości 3 g/kg m.c, a 6 zwierząt stanowiło kontrolę. Po
6, 12, 24 godzinach oraz 2, 5 i 7 dniach pobierano wątrobę
w narkozie eterowej od szczurów zatrutych oraz kontrolnych.
Tkankę wątrobową rozdrabniano za pomocą trypsyny, mie-
rzono ruchliwość elektroforetyczną hepatocytów i wyznacza-
no powierzchniową gęstość ładunku. W badaniach in vitro

hepatocyty zawieszano w 0,1 M i 0,01 M roztworach me-
tanolu, 0,01 M i 0,001 M roztworach formaldehydu oraz
0,01 M i 0,001 M roztworach mrówczanu. Po 6, 12, 24 i 48
godzinach inkubacji w 37°C mierzono ruchliwość elektrofo-
retyczną hepatocytów i wyznaczano powierzchniową gęstość
ładunku.

W eksperymencie in vivo stwierdzono, że po 24h od za-
trucia dochodzi do około 1,5-krotnego wzrost powierzchnio-
wej gęstości ładunku do wartości 9,74 [108 c/m2]. Wzrost
powierzchniowej gęstości ładunku utrzymuje się jeszcze przez
jedną dobę, po czym ładunek maleje ustalając się na poziomie
wartości szczurów kontrolnych 5,93 [108 c/m2]. W ekspery-
mencie in vitro również następuje wzrost powierzchniowej gę-
stości ładunku. W przypadku zatrucia 0,lM i 0,01M roztwo-
rem metanolu wzrost ładunku elektrycznego następuje w obu
przypadkach po 6h do wartości 8,02 [10"8 C/m2] i 7,36 [lO^8

C/m ]. W zatruciu formaldehydem wzrost ładunku elektrycz-
nego następuje po 6h dla 0,001M roztworu do wartości 7,91
[10-8 C/m2] i 12h dla 0,01M roztworu do wartości 8,23 [10"8

C/m2]. Natomiast dla 0.01M i 0.001M roztworu mrówczanu
wzrost ładunku elektrycznego następuje po 6h do wartości
7,44 [10-8 C/m2] i 7,33 [10"8 C/m2].

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu in vitro mo-
żna wnioskować, że w zatruciu metanolem strukturę błony
komórkowej hepatocytów modyfikuje zarówno metanol jak
i oba jego metabolity.
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IX-33 Molekularne mechanizmy wpływu ryboflawiny
na poziom etanolu endogennego

Halina Dosta', Bronisława Gorensztejn2, Barbara Fustoczenko2

' Insytut Medyczny, Grodno
2 Instytut Biochemii Nacionalnej Akademii Nauk Białorusi, Grodno

Rola etanołu endogennego w patogenezie alkoholizmu oraz
możliwości wykorzystania oznaczeń jego poziomu dla kont-
rolowania efektywności środków terapeutycznych stanowią
podstawę zainteresowania badaczy tym metabolitem. Wykaza-
no, że dodatkowe podawanie ryboflawiny szczurom wywołuje
znaczne zwiększenie zawartości etanolu (endogennego) we
krwi i tkankach. Toteż celem naszych badań było wyjaśnienie
pewnych możliwych powiązań metabolicznych w reakcjach
utleniająco-redukcyjnych, w których ryboflawina uczestniczy
jako koenzym.

Badania przeprowadzono na szczurach, którym podawano
25 mg/kg ryboflawiny śródotrzewnie na 60 min. i 180 min.
Oznaczano poziom pirogranianu i mleczanu we krwi, aktyw-
ność dehydrogenazy pirogranianowej w wątrobie i tkance mó-
zgowej, glutationreduktazy erytrocytów oraz poziom w wąt-
robie ryboflawiny, FMN i FAD.

Uzyskane wyniki pozwalają sugerować, że podwyższenie
etanolu endogennego pod wpływem ryboflawiny jest rezulta-
tem wzrostu potencjału redukcyjnego tkanek oraz aktywacji
nieutleniającej dekarboksylacji pirogranianu w wątrobie.

IX-34 Formy wielopostaciowe kwaśnych glikozydaz z najądrzy koguta

Bogusław Droba, Radosław Józefczyk, Maria Droba

Zakład Przyrodniczych Podstaw Produkcji Rolniczej, Akademia Rolnicza w Krakowie, Rzeszów

Kwaśne glikozydazy lizosomalne należą do enzymów po-
wszechnie występujących w tkankach układu rozrodczego
zwierząt i pełniących istotną rolę w procesach związanych
z zapłodnieniem. Enzymy te intensywnie badane u ssaków,
w przypadku ptaków są w niewielkim tylko stopniu opisane.

Celem pracy było scharakteryzowanie form wielopostacio-
wych siedmiu głównych kwaśnych glikozydaz z najądrzy ko-
guta i porównanie ich z formami analogicznych glikozydaz
z jąder koguta. Każdorazowo najądrza pobrane od siedmiu
dojrzałych płciowo osobników pulowano, ważono, homogeni-
zowano i wirowano. Otrzymany supernatant wykorzystywano
do dalszych badań. Rozdział na formy wielopostaciowe en-
zymów oraz wyznaczenie wartości ich punktów izoelektrycz-
nych (pl) przeprowadzono stosując metodę chromatoognisko-
wania w żelu PBE™ 94 w gradiencie pH 7-4 (zgodnie z in-
strukcją producenta Pharmacia LKB). Aktywność glikozydaz
określano przy użyciu odpowiednich glikozydów p-nitrofenolu
jako substratów w 0,2 M buforze cytrynianowym w optymal-
nym pH i temperaturze 37CC (A.J. Barrett, M.F. Heath w:
Lysosomes: a laboratory handbook, Elsevier North-Holland,
1977).

Najwyższą aktywność w najądrzach koguta wykazywała
p-N-acetyloheksozaminidaza ((3-HEX), następnie (3-galaktozy-
daza (p-GAL), a- i P-mannozydaza (oc-MAN, p-MAN),
oc-galaktozydaza (oc-GAL), cc-L-fukozydaza (a-FUK), i oc-glu-
kozydaza (a-GLU). P-HEX została rozdzielona na dwie głów-
ne formy o pl 5,7 oraz 5,32; P-GAL na trzy główne formy o pl
5,1, 4,92 oraz 4,25; cc-MAN na trzy główne formy o pl 6,57,
6,24 oraz 5,28, P-MAN na jedną formę o pl 6,42; oc-GAL na
trzy główne formy o pl >7,4, 6,98 oraz 5,28; a-FUK oraz
a-GLU na jedną formę o pl odpowiednio 5,28 i 5,15.

Zarówno w najądrzach jak i jądrach koguta najwyższą ak-
tywnością charakteryzowały się te same enzymy (patrz stresz-
czenia XXXIV Zjazdu P.T.Bioch.). Z drugiej strony wszystkie
glikozydazy z najądrzy miały kilkakrotnie wyższą aktywność
właściwą od glikozydaz z jąder . Formy wielopostaciowe gli-
kozydaz najądrzowych zarówno pod względem ich ilości, jak
i wartości pl są bardzo podobne (o ile nie identyczne) do form
jądrowych. Występowały jednak również interesujące wyjątki
od tego schematu. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na
ograniczoną rolę glikozydaz najądrzowych w procesie dojrze-
wania plemników.
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Subkomórkowa lokalizacja kwaśnych białek rybosomowych drożdży
S. cerevisiae w warunkach in situ i in vitro

Piotr Dukowski, Aleksandra Boguszewska, Marek Tchórzewski, Nikodem Grankowski

Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Mikrobiologu i Biotechnologu,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

IX-35

Rybosomy komórek drożdży S.cerevisiae zawierają cztery
białka kwaśne (YPla, YPlp, YP2a i YP2P) o masie cząstecz-
kowej około 13 kDa. Białka te są zasocjowane z białkiem PO
o masie cząsteczkowej 38 kDa tworząc pentameryczny kom-
pleks (tzw. „kciuk") podjednostki rybosomowej 60S. Ulegają
one odwracalnej fosforylacji zarówno in vivo jak i in vitro.
Zdaniem niektórych autorów fosforylacja białek kwaśnych
kontroluje proces wiązania się ich do rybosomów, a obecność
ufosforylowanych form tych białek na rybosomie pozwala
wiązać GDP w obecności czynników elongacyjnych.

Ilość kwaśnych białek na strukturach rybosomów zależy od
fazy wzrostu komórek drożdży. W fazie stacjonarnej ich ilość
jest o połowę mniejsza w porównaniu z fazą logarytmiczną.
Stwierdzono także obecność kwaśnych białek rybosomowych
we frakcji cytoplazmatycznej.

W celu wewnątrzkomórkowej lokalizacji białek kwaśnych
w różnych fazach wzrostu komórek drożdży otrzymano poli-
klonalne przeciwciała przeciwko białkom YPla i YP2p.
Przeciwciała te rozpoznają wszystkie białka kwaśne oraz
białko PO ponieważ wszystkie one posiadają identyczną de-
terminantę antygenową znajdującą się na C-końcu łańcucha
polipeptydowego.

Otrzymane wyniki badań, w których zastosowano technikę
transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz immunoblottin-
gu wykazują obecność kwaśnych białek rybosomowych ko-
mórek drożdżowych we wszystkich badanych fazach wzrostu
zarówno na rybosomach jak i we frakcji cytoplazmatycznej.
Analiza zdjęć mikroskopowych wskazuje również na obec-
ność tych białek we frakcji jądrowej oraz błonie cytoplaz-
matycznej drożdży.

Regulacja ekspresji genu kwaśnej fosfatazy prostatowej
- rola czynników wzrostu i hormonów sterydowych

Joanna Dulińska, Dorota Książek, Piotr Laidler

Instytut Biochemii Lekarskiej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

IX-36

Kwaśna fosfataza prostatowa (PAP) jako białko swoiste dla gruczo-
łu sterczą wykorzystywana jest w diagnozowaniu jego zmian patologi-
cznych. Celem badań jest poznanie wpływu różnych czynników na
proces powstawania łagodnego przerostu (BPH) a także zmian nowo-
tworowych sterczą. Z badań przeprowadzonych dotychczas na ludz-
kim sterczu można wnioskować, że 5a-dihydrotestosteron (DHT) jest
niezbędny do ekspresjigenu kwaśnej fosfatazy prostatowej a jego brak
powoduje spadek ilości mRNA dla tego enzymu [1, 2]. Obecność
natomiast estradiolu w stężeniach analogicznych jak w przypadku
DHT nie wpływa w wyraźny sposób na ekspresję genu PAP a w wyż-
szym stężeniu w przeciwieństwie do DHT prowadzi do wzrostu ilości
obserwowanego mRNA dla PAP [1, 3].

W prawidłowej i chorobowo zmienionej tkance sterczą stwierdzono
obecność szeregu czynników wzrostu i ich receptorów [4]. Wykazano
również akumulację kilku czynników wzrostu (np. fibroblastyczny
czynnik wzrostu - bFGF, czynnik wzrostu wiążące heparynę - HBGF,
epirermalny czynnik wzrostu - EGF) w BPH oraz ich stymulujący
wpływ na proliferację komórek podścieliska i nabłonka gruczołu ster-
czą (HBGF, TGFb - transformujący czynnik wzrostu) [5]. bFGF był
jednocześnie pierwszym czynnikiem wzrostu wyizolowanym z BPH.
Istnieje hipoteza, że czynniki wzrostu mają wpływ na ilość wydziela-
nych hormonów sterydowych i w ten sposób pośrednio na metabolizm
prostaty [6]. W związku z tą hipotezą rozpoczęto badania w celu
określenia powiązania wpływu wybranych czynników wzrostu (bFGF,
EGF) i hormonów sterydowych (DHT, estradiol) na metabolizm kwaś-
nej fosfatazy prostatowej.

Do badań wykorzystano opracowany przez nas model z zastosowa-
niem skrawków pochodzących z hyperplastycznego gruczołu sterczą [1].

Z przeprowadzonych badań można wnioskować, że ilość obser-
wowanego mRNA dla PAP pochodzącego ze skrawków tkanki in-
kubowanych w pożywce RPMI 1640 zawierającej 10% cielęcą suro-
wicę płodową pozbawioną sterydów (FCS-SF) w obecności DHT
(10"" M) i bFGF (10 ng/ml) jest dwukrotnie wyższa (200%) w po-
równaniu z tkanką nie inkubowaną. Ilość powstającego mRNA dla
PAP w obecności samego DHT była wyższa o 60% a dla bFGF
o 40% w stosunku do zastosowanego odnośnika. Odnośnikiem do
badań ekspresji genu było mRNA uzyskane z tkanki nie inkubowanej
(100%). Ilość obserwowanego mRNA dla PAP pochodzącego z tkan-
ki inkubowanej w obecności tylko FCS-SF była na poziomie 10%
w stosunku do odnośnika. Prowadzone są także badania z wykorzys-
taniem różnych, aktywujących ekspresję PAP stężeń DHT, z dodat-
kiem fibroblastycznego czynnika wzrostu a także epidermalnego
czynnika wzrostu.

Literatura:
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[2] Lin M.-F. & Garcia-Arenas R. Moll. Celi. Endocrinol. 1994, 99,
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IX-37 Izolowanie lipopolisacharydów i produktów ich degradacji
z glebowych i jelitowych szczepów bakterii Desulfovibrio desulfuricans

Zofia Dzierżewicz, Oksana Kovalchuk, Marzena Jaworska-Kik, Beata Cwalina, Tadeusz Wilczok

Katedra Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji ŚAM, Sosnowiec

Bakterie Gram-ujemne, do których należą także beztlenowe pałe-
czki Desulfovibrio desulfuricans, eksponują na zewnętrznej powierz-
chni osłon komórkowych amfifilowe makrocząsteczki, które ze wzglę-
du na swoją budowę chemiczną są nazywane lipopolisacharydami
(LPS), a ze względu na aktywność biologiczną - endotoksynami. Ba-
dania bakteryjnych endotoksyn, prowadzone w wielu laboratoriach
i klinikach, doprowadziły do wniosku, że istnieje istotna zależność
pomiędzy strukturą chemiczną LPS i ich budową przestrzenną, a ak-
tywnością biologiczną.

Bakterie rodzaju Desulfovibrio należą do grupy wszędobylskich ba-
kterii redukujących siarczany (BRS). Szczególnie rozpowszechniony
w przyrodzie jest gatunek D. desulfuricans, którego obecność stwier-
dzono także w ostatnich latach w przewodzie pokarmowym ludzi
i zwierząt. Istotne jest przy tym, że BRS występują w organizmie ludzi
zarówno zdrowych, jak i cierpiących na rozmaite schorzenia przewodu
pokarmowego. Istotnie zwiększona liczebność populacji BRS (zwłasz-
cza gatunku D. desulfuricans) sugeruje, że bakterie te mogą uczest-
niczyć w etiopatologii niektórych schorzeń jelita grubego, przebiega-
jących ze stanami zapalnymi. Szczególnie często obserwowano zwięk-
szenie liczby BRS w przypadkach wrzodziejącego zapalenia okręż-
nicy oraz choroby Crohna.

Stwierdzenie zwiększonej koncentracji D. desulfuricans w stanach
zapalnych okrężnicy sugerowało celowość podjęcia badań nad charak-
terem struktur powierzchniowych tych bakterii. Jak dotąd, w literatu-
rze nie opisano ani składu chemicznego i konformacji, ani też aktyw-

ności endotoksycznej lipopolisacharydów występujących w omawia-
nych bakteriach.

W niniejszej pracy przeprowadzono wstępną ocenę stopnia zróż-
nicowania kompleksów lipidowo-polisacharydowych ekstrahowanych
z 15 dzikich szczepów D. desulfuricans (9 szczepów glebowych i 6 je-
litowych) oraz jednego typowego szczepu E. coli DH5a.

Surowe preparaty LPS, uzyskane w wyniku fenolowo-wodnej eks-
trakcji suchej masy bakteryjnej (wydajność ekstrakcji: 0,5-3,0% su-
chej masy bakteryjnej), poddawano elektroforezie w żelu poliakryla-
midowym z dodatkiem SDS. Rozdzielone prążki wybarwiano metodą
srebrową.

Uzyskane wyniki wykazały, że w profilach elektroforetycznych
LPS wyekstrahowanych z testowanych bakterii można wyróżnić dwie
frakcje: dominującą, składającą się z wielu prążków odpowiadających
fragmentom o wysokiej masie cząsteczkowej, oraz wyraźnie odsepa-
rowaną frakcję, reprezentowaną przez jeden lub dwa prążki odpowia-
dające fragmentom o mniejszej masie cząsteczkowej.

Stwierdzone istotne zróżnicowanie profili elektroforetyczych
lipopolisacharydów występujących w testowanych szczepach D. de-
sulfuricans sugeruje celowość dalszych badań nad charakterem fizy-
kochemicznym LPS w aspekcie ich wewnątrzgatunkowego zróżnico-

Pracę wykonano w ramach realizacji badań statutowych Śląskiej Aka-
demii Medycznej.

IX-38 Wrażliwość, filogenetycznie pokrewnych gatunków bakterii jelitowych
Bilophila wadsworthia i Desulfovibrio desulfuricans na antybiotyki

Zofia Dzieriewicz, Beata Cwalina, Marzena Jaworska-Kik, Sławomir Kurkiewicz, Tadeusz Wilczok

Katedra Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji ŚAM, Sosnowiec

Bakterie Bilophila wadsworthia i Desulfovibrio desulfuricans nale-
żą do gramujemnych, beztlenowych pałeczek, których obecność
w przewodzie pokarmowym człowieka stwierdzono w ostatnich la-
tach. Gatunek B. wadsworthia występuje często w infekcjach przebie-
gających z tworzeniem się ognisk martwiczo-ropnych, co sugeruje, że
bakterie te mogą odgrywać istotną rolę w patogenezie różnych stanów
zapalnych. Istnieje opinia, że gatunek D. desulfuricans może uczest-
niczyć w etiopatologii niektórych schorzeń jelita grubego przebiegają-
cych ze stanami zapalnymi. Filogenetyczne podobieństwo (90,45%)
omawianych gatunków bakterii zostało stwierdzone przez Sapico
i wsp. [1] na podstawie analizy sekwencji 16S rDNA i potwierdzone
przez Laue i wsp. [2].

Celem pracy było porównanie wrażliwości na antybiotyki bakterii
B. wadsworthia i D. desulfuricans. Badano 9 szczepów D. desulfuri-
cans (typowy szczep La 2226, 2 szczepy „glebowe" izolowane z pró-
bek gruntu [3] i 6 szczepów „jelitowych" izolowanych z próbek po-
branych od pacjentów z różnymi schorzeniami przewodu pokarmowe-
go [4]) oraz 3 kultury wyprowadzone z liofilizatu typowego szczepu
B. wadsworthia CCUG 32349.

Badania prowadzono z użyciem zestawu Sceptor Anaerobic
MIC/ID. Wykazano, żaden z testowanych szczepów nie wytwarzał
P-laktamaz. Wszystkie szczepy D. desulfuricans były wrażliwe jedy-
nie na karbenicylinę i chloramfenikol, natomiast wykazywały opor-
ność na penicylinę, cefalotynę, cefoksytynę, klindamycynę, erytromy-
cynę, metronidazol oraz tetracyklinę. Bakterie B. wadsworthia wyka-
zywały oporność na metronidazol, natomiast były wrażliwe na kar-
benicylinę, cefoksytynę, cefotaksym, klindamycynę, chloramfenikol
i tetracyklinę. Średnią wrażliwość tych bakterii stwierdzono w stosun-

ku do penicyliny, cefalotyny i erytromycyny. Stwierdzono, że wraż-
liwość testowanych szczepów B. wadsworthia i D. desulfuricans na
antybiotyki jest istotnie zróżnicowana - pomimo wykazanego wcześ-
niej [5] podobieństwa ich cech biochemicznych.
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Występowanie arylosulfatazy w układzie rozrodczym gąsiora

Małgorzata Diugan
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IX-39

Arylosulfataza należy do grupy hydrolaz lizosomalnych,
których udział w procesach zapłodnienia u ssaków został już
wielokrotnie udokumentowany. Nieliczne doniesienia dotyczą
występowania tego enzymu w układzie rozrodczym ptaków,
w tym w jądrach i jajnikach gęsi.

Określono występowanie arylosulfatazy, glikoproteinowej
hydrolazy arylosiarczanów, w nasieniu, jądrach, najądrzach
i nasieniowodach gąsiora w sezonie rozrodczym (marzec). Do
oznaczenia aktywności enzymu stosowano siarczan nitrokate-
cholu w buforze octanowym pH 5,0 (optimum pH). Wysokie
aktywności enzymu stwierdzono w najądrzach (1,13 U/l
g tkanki), nasieniowodzie (0,54 U/l g tkanki) oraz jądrach
(0,34/1 g tkanki). Niską aktywność stwierdzono w plazmie
nasienia (2,87x10"' U/ml plazmy), a w ekstrakcie z plemników
aktywność śladową.

Metodą chromatoogniskowania w żelu PBE™ przy zastoso-
waniu Polybuffer™ 74 (wg instrukcji producenta Pharmacia
LKB) stwierdzono występowanie jednej formy wielopostacio-
wej tego enzymu (o punkcie izoelektrycznym 6,0-6,1) zarów-
no w jądrach, najądrzach, jak i plazmie nasienia. Dodatkowo
w plazmie nasienia stwierdzono bardziej zasadowe formy ary-
losulfatazy o punkcie izoelektrycznym co najmniej 7,4 (poza
zakresem rozdziału.

Ze względu na sezonowość rozrodu gęsi aktywność arylosu-
lfatazy z jąder określono w następujących fazach cyklu roz-

rodczego gąsiora: przed pierwszym sezonem rozrodczym,
w pierwszym sezonie rozrodczym, w fazie inwolucji jąder,
w fazie spoczynkowej oraz w drugim sezonie rozrodczym.
Stwierdzono statystycznie istotny (P=0,01) wzrost aktywności
właściwej arylosulfatazy w jądrach gąsiora w fazie inwolucji
jądra (z 0,3% masy ciała w sezonie do 0,05% masy ciała
w lipcu) po sezonie rozrodczym (z 0,008 U/mg białka w mar-
cu do 0,103 U/mg białka w lipcu). Równocześnie metodą
chromatoogniskowania wykazano, że wzrost aktywności w li-
pcu jest skorelowany z pojawieniem się nowych form wielo-
postaciowych enzymu (o niższych punktach izoelektrycznych
5,7 i 5,5), które zanikają w sezonie rozrodczym.

Aktywność arylosulfatazy w nasieniu gąsiora była niska
(inaczej niż w plazmie nasienia koguta). Wysoka aktywność
arylosulfatazy w tkankach układu rozrodczego gąsiora suge-
ruje udział enzymu w procesach dojrzewania plemników.
Metodą chromatoogniskowania nie stwierdzono heterogen-
ności arylosulfatazy z jąder gąsiora, inaczej niż dla enzymu
z jąder indora i koguta. Sezonowe zmiany aktywności arylo-
sulfatazy w tkance jądra (wzrost aktywności całkowitej, jak
również generowanie nowych form wielopostaciowych)
wskazują na udział tego enzymu w procesach degradacji siar-
czanowych glikolipidów i mukopolisacharydów tkanki jąd-
rowej podczas inwolucji jąder gąsiora po zakończeniu fazy
rozrodczej.

Wpływ melatoniny na sekrecję insuliny
oraz na wybrane parametry metaboliczne u szczurów

Marzena Fabiś, Ewa Pruszyńska, Monika Okulicz, Przemysław Kaczmarek, Tomasz Szkudelski

Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt, Akademia Rolnicza, Poznań
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Melatonina jest syntetyzowana przez komórki parenchymal-
ne szyszynki i wydzielana przez nie do krwi oraz do płynu
mózgowo-rdzeniowego. U człowieka, a także wszystkich in-
nych badanych do tej pory gatunków zwierząt, wzrost syntezy
i wydzielania melatoniny występuje podczas ciemności
i utrzymuje się na niskim poziomie podczas występowania
światła dziennego. Melatonina odgrywa kluczową rolę w regu-
lacji rytmu dobowego i dlatego podawana jest przy jego zabu-
rzeniach czy przy insomni.

Eksperyment obejmował doświadczenia in vivo i in vitro.
W doświadczeniu in vivo został zbadany efekt ostrego podania
melatoniny na aktywność peroksydazy glutationowej (GPx),
koncentrację insuliny we krwi i niektóre parametry metabolicz-
ne. Melatonina została podana jednorazowo poprzez iniekcję
podskórną w dwóch dawkach 0,5 i 1 mg/kg m.c. Ubój przez
dekapitację przeprowadzono po jednej i po dwóch godzinach od
momentu zaaplikowania hormonu. Doświadczenie in vitro po-
legało na wykonaniu perfuzji trzustki buforem zawierającym
melatoninę w dwóch stężeniach: 430 p,mol/l i 43 jj.mol/1.
Podstawowy płyn perfuzyjny, bufor Krebsa-Ringera zawierał
6,66 mmol/1 glukozy. Czas trwania perfuzji wynosił 25 minut.

Przy podskórnym podaniu melatoniny stwierdzono spadek
aktywności GPx zarówno we krwi jak i w wątrobie. Podanie
melatoniny spowodowało także statystycznie istotny wzrost
poziomu glukozy we krwi oraz wzrost koncentracji insuliny.

Stwierdzono ponadto wzrost poziomu cholesterolu całkowite-
go oraz HDL-cholesterolu przy niezmienionej ilości tego para-
metru w wątrobie. Nie zaobserwowano natomiast zmian w po-
ziomie triglicerydów, fosfolipidów i glikogenu. Melatonina
dodana do płynu perfuzyjnego w ilości 430 |xmol/l spowodo-
wała natychmiastową sekrecję insuliny już w pierwszej minu-
cie perfuzji. W przypadku mniejszej dawki melatoniny (43
)j.mol/l) sekrecja insuliny osiągnęła swoje maksimum trzykrot-
nie: w 4, 12 i 18 minucie. Suma insuliny wydzielonej podczas
perfuzji melatonina w obu zastosowanych stężeniach ponad
dwukrotnie przekroczyła ilość hormonu wydzielonego w per-
fuzjach kontrolnych. Podczas perfuzji trzustki jednoznacznie
wykazano, że melatonina posiada bezpośredni, stymulujący
wpływ na sekrecję insuliny.

Uzyskane wyniki obrazują jak bardzo szerokie jest spekt-
rum działania melatoniny. Spadek aktywności GPx w surowi-
cy i w wątrobie może świadczyć o antyoksydacyjnych właś-
ciwościach tego hormonu. Wzrost sekrecji insuliny i zmiany
w poziomie glukozy sugerują wpływ na metabolizm węglowo-
danowy. Różnice w poziomie cholesterolu całkowitego
i HDL-cholesterolu oraz zmiany w poziomie wolnych kwasów
tłuszczowych świadczą o ingerencji melatoniny w przemiany
tłuszczowe. Dlatego też melatonina powinna być stosowana
bardzo ostrożnie, szczególnie przez ludzi z zaburzeniami me-
tabolicznymi.
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IX-41 Identyfikacja sekwencji DNA Chlamydia pneumonia w drogach oddechowych u dzieci

Ewa Fik', Jarosław Szydłowski2, Anna Goździcka-Józefiak', Michał Grzegorowski2

1 Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2 Instytut Pediatrii, Akademia Medyczna, Poznań

Drobnoustroje należące do rodzaju Chlamydiales są pasoży-
tami wewnątrzkomórkowymi. Ze względu na brak zdolności
do syntezy własnego ATP ich rozwój jest możliwy tylko we-
wnątrz komórki gospodarza, dlatego też są one nazywane pa-
sożytami energetycznymi. Szerokie zainteresowanie w ostat-
nich latach drobnoustrojami z gatunku Chlamydia pneumonia
i intensywne badania nad ich biologią, a w szczególności nad
ich właściwościami chorobotwórczymi jest związane z hipo-
tezą, że drobnoustroje te są czynnikiem etiologicznym między
innymi chorób układu oddechowego takich jak: zapalenie
płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła i zatok. Zakażenie
przenoszone jest droga kropelkową z człowieka na człowieka.

Badania serologiczne wykazały, że przeciwciała dla Chla-
mydia pneumonia występują u różnych grup ludzi, a ich wy-
stępowanie jest zależne od wieku. Wśród dzieci poniżej 5 roku
życia tylko u nielicznych można stwierdzić serologiczne ozna-
ki zakażeń C. pneumonia. Odsetek ten drastycznie wzrasta

u dzieci w wieku szkolnym (5-14 lat). Dlatego celem prze-
prowadzonych badań była identyfikacja sekwencji DNA Chla-
mydia pneumonia w krwi, wymazach z nosa i gardła u dzieci
zdrowych w wieku przedszkolnym oraz u dzieci z brodaw-
czakami krtani. W DNA wyizolowanym z zebranego materia-
łu klinicznego identyfikowano obecność sekwencji DNA
Chlamydia pneumonia techniką PCR z wykorzystaniem specy-
ficznych starterów. Powielone fragmenty DNA badano stosu-
jąc elektroforezę w żelu agarozowym oraz analizę restrykcyj-
ną. Na 70 zbadanych dzieci zdrowych obecność DNA Chla-
mydia pneumonia stwierdzono w 9 przypadkach. W wyma-
zach z dróg oddechowych dzieci z brodawczakami krtani,
HPV pozytywnych na 70 przebadanych wynik dodatni zaob-
serwowano u 31 dzieci.

Zastosowanie techniki PCR w diagnostyce klinicznej zwię-
ksza możliwość wykrycia infekcji w organizmie człowieka,
a tym samym wpływa na skuteczniejszą terapię.

IX-42 Aktywność żelatynolityczna składników sznura pępowinowego
w przebiegu gestozy-EPH

Zofia Galewska, Krzysztof Sobolewski, Lech Romanowicz, Edward Bańkowski

Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Białymstoku

Pępowina pełni istotną rolę w rozwoju prenatalnym. Zapew-
nia ona przepływ krwi pomiędzy płodem i łożyskiem. Wcześ-
niejsze nasze badania wykazały szereg zmian jakościowych
i ilościowych elementów pozakomórkowych tej tkanki w prze-
biegu gestozy-EPH.

Postanowiono ocenić aktywność żelatynolityczna w tętni-
cach, żyłach i galaretach Whartona pępowin, pochodzących
z ciąż prawidłowych oraz ciąż powikłanych gestozą-EPH.
Obecność enzymów degradujących żelatynę wykazano metodą
zymografii oraz metodą pomiaru uwalniania hydroksyproliny.

Badania przeprowadzono w zakresie pH 2,5-9,0 z aktywa-
cją bądź bez aktywacji trypsyną.

Stwierdzono, że aktywność żelatynolityczna, wyrażana licz-
bą mikromoli hydroksyproliny zawartej w produktach degra-

dacji żelatyny, zarówno prawidłowych jak i powikłanych ges-
tozą-EPH tętnic, żył i galaret Whartona jest znikomo mała
i znacznie wzrasta po aktywacji trypsyną. Spektrum aktywno-
ści żelatynolitycznej zawęża się do pH obojętnego. Gestoza-
EPH powoduje nieznaczne zmiany aktywności żelatynolitycz-
nej w badanych tkankach. Zymogramy badanych tkanek wy-
kazują różne obrazy elektroforetyczne. W tkankach gestozo-
wych występuje mniej pasm odpowiadających enzymom żela-
tynolitycznym.

Wykazane przez nas różnice w aktywności żelatynolitycz-
nej w badanych tkankach potwierdzają nasze wcześniejsze
spostrzeżenia dotyczące przebudowy elementów pozakomór-
kowych w przebiegu gestozy-EPH. Zmiany te mogą zaburzać
krążenie płodowe.
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Zmiany wskaźników biochemicznych nasienia indorów
w czasie 24-tygodniowego okresu reprodukcyjnego

Jan Głogowski', Andrzej Faruga2, Krzysztof Koztowski2, Monika Kwaśnik', Andrzej Ciereszko'
1 Zakład Andrologii Molekularnej, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN, Olsztyn

2 Katedra Drobiarstwa, Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
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W praktyce drobiarskiej obserwuje się obniżenie wskaźników płod-
ności indyków (odsetek zapłodnionych jaj, odsetek wyklutych normal-
nych piskląt) pod koniec okresu reprodukcyjnego. Przyczyna tego zja-
wiska nie jest jasna i nie wiadomo, czy jest to wynikiem gorszej
jakości gamet żeńskich, czy obniżonej zdolności zapładniającej plem-
ników. Celem przeprowadzonych badań było określenie podstawo-
wych wyznaczników jakościowych i wybranych wskaźników bioche-
micznych nasienia indorów w różnych okresach 24-tygodniowego
okresu reprodukcyjnego.

Badania przeprowadzono na ejakulatach 30 indorów należących do
trzech rodów (Big, Hybrid, Nicholas) i sprawdzanych w Stacji Testo-
wej Indyków Katedry Drobiarstwa ART w Olsztynie. Nasienie pozys-
kiwano w odstępach 7-dniowych, przeznaczając je co drugi tydzień do
badań. Określano: objętość ejakulatów, koncentrację plemników, ak-
tywność fosfatazy kwaśnej w plazmie nasienia, pełnym nasieniu
i w plemnikach, aktywność inhibitorów akrozyny i zawartość białka
ogólnego w plazmie nasienia. 24-tygodniowy cykl reprodukcyjny po-
dzielono na trzy okresy.

Koncentracja plemników w całym okresie badań wyniosła 6,66
± 0,llxl09/cm3. Była ona statystycznie istotnie niższa w końcowym
okresie cyklu reprodukcyjnego w porównania do okresu środkowego
(odpowiednio 6,30 i 6,91xl09/cm3). Objętość ejakulatów zwiększała się
nieznacznie w czasie trwania użytkowania rozpłodowego (od 0,42 do
0,48 cm'), jednak różnice były statystycznie nieistotne. Aktywność fosf-
atazy kwaśnej w pełnym nasieniu wzrastała istotnie w miarę trwania
sezonu (odpowiednio I okres - 10710, II okres - 16250 i III okres
- 20160 U/L), a wzrost ten był wynikiem narastającej aktywności zaró-
wno w plazmie nasienia, jak i w plemnikach. Zawartość białka ogól-

nego w plazmie nasienia wykazywała tendencję wzrostową w czasie
cyklu reprodukcyjnego (15,90; 20,47 i 22,58 mg/cm3). Różnice między
okresami okazały się jednak statystycznie nieistotne. Aktywność inhibi-
torów była najniższa w pierwszym okresie sezonu reprodukcyjnego
i wyniosła 603 U/L W pozostałych dwóch okresach aktywność ta była
statystycznie istotnie wyższa i wyniosła odpowiednio 886 i 935 U/L.
Między II i III okresem różnica aktywności okazała się nieistotna. Wy-
kazano ponadto szereg różnic między wartościami badanych wyznacz-
ników w zależności od rodu indorów. Ejakulaty o największej objętości
(0,52 cm3) uzyskano od samców z rodu Big, najmniej nasienia wy-
twarzały indory z rodu Nicholas (0,35 cm3). Najniższą koncentracją
plemników charakteryzowało się nasienie indorów z rodu Hybrid
(5,81xl09/cm3). Istotnie wyższą wartość tego wyznacznika wykazano
w nasieniu indorów rodów Nicholas (6,95x109/cm3) i Big
(7,00xl09/cm3). Aktywność fosfatazy kwaśnej w pełnym nasieniu była
zbliżona u wszystkich rodów, natomiast w plazmie nasienia ejakulatów
rodu Big była istotnie wyższa od aktywności w plazmie ejakulatów
rodu Nicholas (odpowiednio: 2728 i 2133 U/L). Zawartość białka ogól-
nego była istotnie niższa w plazmie nasienia ejakulatów rodu Nicholas
(15,58 mg/cm3) w porównaniu do plazmy nasienia rodu Hybrid (23,39
mg/cm3). Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w aktywności in-
hibitorów akrozyny.ąWykazane różnice wartości analizowanych wyzna-
czników jakościowych i wybranych parametrów biochemicznych nasie-
nia indorów w poszczególnych okresach sezonu reprodukcyjnego nie
wskazują na możliwość obniżenia zdolności zapładniającej plemników
pod koniec tego sezonu. Wydaje się zatem, że przyczyną obniżenia
płodności indyków w końcowym okresie sezonu reprodukcyjnego może
być obniżenie wartości biologicznej jaj.

Wpływ tlenków azotu na właściwości nitroksydów

Jolanta Głębska, Krzysztof Gwoździński

Instytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki, Łódź

IX-44

Nitroksydy są stabilnymi rodnikami, pochodnymi piperydy-
ny, które posiadają niesparowany elektron w grupie nitroksylo-
wej. Taka budowa tych związków powoduje, że wykazują one
preferencyjne działanie w stosunku do związków paramagnety-
cznych, a zatem wydaje się, że mogą stanowić czynnik wspo-
magający system anty oksydacyjny komórki przeciw wolnym
rodnikom. Tlenek azotu, zaliczany do reaktywnych form tlenu,
jest syntetyzowany w żywych organizmach i odgrywa niezwyk-
le ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych i patofizjologi-
cznych. Tlenek azotu jest związkiem nietrwałym i w obecności
tlenu ulega szybkiej reakcji tworząc, m. in. dwutlenek azotu.
Wpływ tlenków azotu na właściwości wybranych nitroksydów:
Tempo (2,2,6,6- tetrametylopiperydyno-l-oksyl),
Tempol (4-hydroksy-2,2,6,6- tetrametylopiperydyno-l-oksyl),
Tempace (4-acetamido-2,2,6,6-tetrametylopiperydyno-1 -oksyl),

Tempicol-2 (4-hydroksy-4-(2-pirydyIometylo)-2,2,6,6-tetrame-
tylopiperydyno-1 -oksyl),
Tempicol-2-N-tlenek (4-hydroksy-4-(N-tlenek-2-pirydylome-
tylo)-2,2,6,6-tetrametylopipery-dyno-1 -oksyl)
był badany w dwu układach modelowych: w środowisku wod-
nym oraz w chloroformie. W przypadku „prostych" nitroksy-
dów (Tempo, Tempol, Tempace) nie obserwowano bezpośred-
niej reakcji pomiędzy tymi związkami a tlenkiem azotu. Jedy-
nie oddziaływania natury fizycznej (spinowo-spinowe) pomię-
dzy rodnikami organicznymi i tlenowymi wpływały na widmo
EPR nitroksydów powodując poszerzenie sygnału. Inne zacho-
wanie wykazywały jednak nitroksydy posiadające podstawnik
aromatyczny (Tempicol-2, Tempicol-2-N-tlenek).
Dwutlenek azotu powodował zanik sygnału EPR nitroksydów,
prawdopodobnie wskutek tworzenia soli oksoamoniowej.



172 SESJA IX - DONIESIENIA RÓŻNE

IX-45 Ocena aktywności wolnorodnikowej ustroju chorych z cukrzycą typu 2

Andrzej Głowacki1, Katarzyna Komosinska-Vassev', Krystyna Olczyk1,
Katarzyna Winsz1, Renata Korbut2, Grzegorz Wisowski1

' Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Śląska Akademia Medyczna
2 Laboratorium Analiz Lekarskich Szpitala Rejonowego w Kłobucku

Tworzenie się reaktywnych form tlenu (RFT) jest nieodłącznym
elementem procesów metabolicznych. Zaburzenia równowagi między
generacją a usuwaniem RFT prowadzi do powstania tzw. stresu ok-
sydacyjnego, który sprzyja bądź towarzyszy rozwojowi chorób, do
których zaliczono cukrzycę typu 2. Jak wynika z piśmiennictwa, w do-
tychczasowych badaniach nad aktywnością wolnorodnikową krwi
chorych z cukrzycą typu 2 nie uwzględniono kompleksowej oceny
owej aktywności, jak i — nie analizowano zależności między natęże-
niem procesów wolnorodnikowych a stopniem wyrównania cukrzycy,
czy też - obecnością powikiań naczyniowych. Stąd też, celem pracy
by)a ocena stężenia wskaźników peroksydacji lipidów (skoniugowanych
układów dienowych (SUD) oraz substancji reagujących z kwasem tio-
barbiturowym (TBARS) - w surowicy krwi), jak i ocena stężenia wska-
źników oksydacyjnej modyfikacji białek i drobnocząsteczkowych „wy-
miataczy" RFT (grup tiolowych - w erytrocytach i osoczu) chorych
z cukrzycą typu 2, wyrównaną bądź niewyrównaną, wykazujących ob-
jawy powikłań naczyniowych, typu mikro- i/lub makroangiopatii.

Materiał do badań uzyskano od 40 chorych z cukrzycą typu 2 oraz
40 osób zdrowych. U chorych, przed rozpoczęciem badań biochemicz-
nych, obejmujących ocenę aktywności wolnorodnikowej krwi, ruty-
nowo oznaczono: stężenie glukozy w osoczu, stężenie cholesterolu
całkowitego, cholesterolu HDL, triacylogliceroli, mocznika i kreatyni-
ny - w surowicy krwi oraz - stężenie glukozy, białka i ciał ketono-
wych - w moczu. Ponadto, w hemolizacie krwinkowym oznaczono
stężenie glikowanej hemoglobiny, jako parametru retrospektywnie od-
zwierciedlającego stopień wyrównania cukrzycy.

W oparciu o wyniki wymienionych badań, jak i kryteria wyrów-
nania cukrzycy sformułowane przez Europejskie Towarzystwo Badań
Cukrzycy, chorych podzielono na dwie grupy - z wyrównaną i niewy-
równaną metabolicznie cukrzycą. Na podstawie obecności powikłań
naczyniowych, o charakterze mikro- i/lub makroangiopatii, w obrębie
chorych z cukrzycą wyrównaną i niewyrównaną, wyróżniono kolejne
dwie podgrupy osób, w związku z obecnością bądź też niewystępowa-
niem wspomnianych powikłań. Rozpoznanie mikroangiopatii oparto
na wynikach oftalmoskopowego badania dna oka (retinopatia cukrzy-
cowa), oraz - na podstawie wyników badań laboratoryjnych, obejmu-
jących oznaczenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi,
jak i - na podstawie obecności mikroalbuminurii lub proteinurii (nef-
ropatia cukrzycowa). Wyrazem makroangiopatii była rozpoznana cho-
roba niedokrwienna serca, przebyty zawał mięśnia sercowego, oraz

- niedokrwienie kończyn dolnych, stwierdzone u badanych pacjentów.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w surowicy krwi

chorych na cukrzycę typu 2 dochodzi do wzrostu stężenia produktów
peroksydacji lipidów (SUD i TBARS), szczególnie zaznaczonego
w przebiegu cukrzycy niewyrównanej, jak i - nasilającego się wraz
z obecnością powikłań naczyniowych. Wykazano ponadto obniżenie
- w osoczu i w erytrocytach - stężenia grup SH, znaczniejszego stopnia
w cukrzycy niewyrównanej jak i w obecności powikłań naczyniowych.
Przedstawione wyniki wskazują, iż nasilenie - towarzyszących cukrzy-
cy typu 2 - zaburzeń równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej,
uzależnione jest zarówno od stopnia normalizacji glikemii jak i obecno-
ści późnych powikłań cukrzycy, typu mikro- i/lub makroangiopatii.

IX-46 Wpływ homocysteiny na proces syntezy kolagenu w warunkach in vitro
w hodowli ludzkich komórek mięśni gładkich stymulowanych interleukiną IL-la

Wojciech Gnyp, Barbara Skop, Andrzej Sobczak

Zakład Chemii i Biochemii Ogólnej, Śląska Akademia Medyczna, Katowice

Wśród wielu czynników ryzyka miażdżycy znajduje się podwyż-
szony poziom homocysteiny. Pojawia się ona w organizmie jako pro-
dukt pośredni przemian metioniny w procesach jej demetylacji. Cyto-
toksyczne działanie homocysteiny przejawia się m.in. uszkodzeniem
śródbłonka, co pociąga za sobą wzmożoną proliferację komórek mię-
śni gładkich. Zaburzenia funkcji komórek ściany naczyń istotnie wpły-
wają na degradację tkanki łącznej w błonie wewnętrznej co z kolei
przyśpiesza procesy włóknienia i kalcyfikacji.

Celem pracy było zbadanie wpływu homocysteiny na proces bio-
syntezy kolagenu oceniany poprzez wbudowanie znakowanej 14C-pro-
liny w hodowli ludzkich komórek mięśni gładkich stymulowanych
limfokiną prozapalną - interleukiną-loc (Il-loc).

Materiał i metodyka: Ludzkie komórki mięśni gładkich (VSMC)
z trzeciego pasażu po posianiu na 24-dołkową płytkę hodowlaną (8000
komórek/dołek) preinkubowano przez 24 godz. w pożywce hodow-
lanej DMEM zawierającej 10% surowicę wołową oraz 1% roztwór
antybiotyków (penicylina, streptomycyna, fungizon) w 37°C w atmo-
sferze 5% CO2. Po tym czasie usuwano pożywkę i dodawano nową
porcję DMEM, ale zawierającą jedynie 0,5% surowicy wołowej. Taką
hodowlę prowadzono przez kolejne 48 godz., po czym podzielono na
4 grupy doświadczalne: grupa 1 - kontrola bez dodatkowej suplemen-
tacji; grupa 2 - suplementacja homocysteiną (1000 |iM ); grupa 3 - in-
terleukina-la (2 ng/ml); grupa 4 - homocysteiną i interleukina-la
w ilości jak wyżej. Do wszystkich hodowli dodano l4C-proliny

(1 |iCi/ml) i inkubowano przez 30 godz. Po tym czasie pożywkę usuwano
i wykorzystano ją do oznaczenia intensywności inkorporacji znakowanej
proliny. Natomiast komórki po 3-krotnym przemyciu PBS poddano lizie,
a w lizatach komórkowych oznaczono białko metodą Bartolda.

Uzyskane wyniki intensywności wbudowywania się 14C- proliny dla
6 prób w każdej grupie wyrażono w cpm/*g białka komórkowego.

Uzyskano następujące wyniki: Kontrola - 219±39; HCY - 156+29;
IL-la - 372±67; HCY + Il-la - 356+63.

Jak wynika z powyższych danych homocysteiną hamuje o około
29% wbudowanie się l4C-proliny do kolagenu. Natomiast wprowadze-
nie do hodwli VMSC IL-la spowodowało znamienny statystycznie
wzrost syntezy tego białka (o około 69%). IL-la w hodowli VMSC
zredukowała cytotoksyczne działanie homocysteiny, gdyż stopień
wbudowywania się I 4C- proliny w hodowli inkubowanej równocześnie
z HCY i IL-la nieznacznie zmienił się w stosunku do komórek stymu-
lowanych tylko IL-la. Z danych literaturowych wynika, iż II-la ak-
tywuje czynnik transkrypcyjny NF-kB, który z kolei może wzmagać
transkrypcje szeregu genów jak np.: białek adhezyjnych, innych cyto-
kin czy też może uruchamiać mechanizmy obronne przeciwdziałające
indukcji szoku tlenowego. Czynnik transkrypcyjny NF-kB może np.:
indukować ekspresję genu kodującego mitochondrialną, manganozale-
żną dysmutazę ponadtlenkową, co może bezpośrednio wiązać się z ha-
mowaniem wolnorodnikowej degradacji białek tkanki łącznej, spowo-
dowanej cytotoksycznym działaniem homocysteiny.
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Zróżnicowana przeżywalność form saprofitycznych i symbiotycznych
szczepów USDA110 i USDA123 Bradyrhizobium japonicum

Barbara Golińska', Dorota Narożna', Maria Biskupska',
Magdalena Filipiak', Michael J. Sadowsky2, Cezary J. Mądrzak'

' Katedra Biochemii i Biotechnologii, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań,
2 Department of Soil, Water and Climate, University of Minnesota,
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W ciągu czteroletniego eksperymentu polowego rozpoczęte-
go w 1 994 roku badano przeżywalność i konkurencyjność ame-
rykańskich szczepów Bradyrhizobium japonicum USDA110
i USDA123 brodawkujących soję w glebach polskich, gdzie nie
występują endogenne szczepy tych mikroorganizmów. W czwa-
rtym roku eksperymentu polowego, po dwóch latach dominacji
szczepu USDA110, przewagę uzyskał szczep USDA123. Jest to
zgodne z danymi z naturalnych stanowisk występowania bada-
nych szczepów (USA). Stwierdzono obecność tego szczepu
w 90 procentach brodawek zarówno polskiej odmiany Nawiko,
jak i amerykańskiej odmiany Kasota.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy dominacja tego szczepu
dotyczy również saprofitycznej fazy życia bakterii brodawku-
jących przeprowadzono pomiary liczebności bakterii w glebie
stosując, specyficzne wobec ich antygenów powierzchniowych
przeciwciała znakowane fluoresceiną.

Mikroorganizmy zidentyfikowane jako szczep USDA 123
przeważają liczebnie we wszystkich badanych próbkach gleby.

Zwraca jednak uwagę fakt, że przewaga tego szczepu w glebie
(forma saprofityczna) jest mniej wyraźna, niż w brodawkach
korzeniowych. Podczas gdy ponad 90 procent badanych bro-
dawek było zasiedlonych przez szczep USDA 123, w glebie
stanowił on od 60 do 80 procent populacji komórek Bradyr-
hizobium japonicum. Na uwagę zasługuje też fakt, że liczba
bakterii (obu szczepów) na poletkach poddawanych nawoże-
niu azotowemu była wyższa niż na poletkach nienawożonych.

Podjęto również badania mające na celu określenie zróż-
nicowania struktury fizycznej genomów izolatów glebowych
Bradyrhizobium japonicum w stosunku do szczepów z kolekcji
(użytych wcześniej do inokulacji soi). Zastosowano metodę
PCR z użyciem starterów REP. Wstępne wyniki porównania
profilów REP-PCR izolatów glebowych zdefiniowanych sero-
logicznie jako szczepy USDA110 i USDA123 sugerują, że
czteroletni okres przebywania bakterii Bradyrhizobium japoni-
cum w glebie spowodował zauważalne zmiany w strukturze
ich genomów.

Polimorfizm histonu Hl.a erytrocyów kury

Ewa Górnicka-Michalska', Andrzej Kowalski', Barbara Bojczuk', Katarzyna Cywa-Benko'

' Zakład Genetyki, Instytut Biologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce,
2 Zakład Hodowli Drobiu, Instytut Zootechniki, Balice-Kraków
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W erytrocytach kurczęcia wykryto sześć subtypów białko-
wych histonu Hl (Hl.a, Hl.a', Hl.b, Hl.c, Hl.c' i Hl.d) ko-
dowanych przez różne geny. U kur rasy Rhode Island Red
(linia Rll) stwierdzono niejednorodność histonu Hl.a. Celem
pracy było zbadanie zmienności tego białka w liniach zacho-
wawczych wybranych ras kur.

Histon Hl izolowano 0,5 M roztworem HC1O4 z jąder ko-
mórkowych erytrocytów pięciu ras kur i rozdzielano metodą
elektroforezy w żelu poliakrylamidowym zawierającym kwas
octowy i mocznik. W badanych populacjach zaobserwowano
dwa fenotypy histonu Hl.a. Zdecydowana większość osobni-
ków miała fenotyp al - z jednym dominującym pasmem
Hl.al. Natomiast rzadko spotykany fenotyp ala2 charaktery-
zowła obecność dwóch białek: Hl.al i Hl.a2 o porównywal-
nej intensywności zabarwienia. W żadnej populacji nie wy-
kryto ptaków z pojedynczym pasmem Hl.a2 (fenotyp a2). Na

podstawie ruchliwości w żelu poliakrylamidowym zawierają-
cym kwas octowy i mocznik oraz w żelu zawierającym SDS
ustalono, że białka Hl.al i Hl.a2 miały podobną masę cząs-
teczkową, a różniły się ładunkiem elektrycznym. Większy ła-
dunek dodatni wykazywała subfrakcja Hl.a2.

W populacjach kur rasy Leghorn (linia G99), Cornish (linia
CE2) i Zielononóżka kuropatwiana (linia Zll) obserwowano
wyłącznie ptaki o fenotypie al. Natomiast w rasach Rhode
Island Red (linia Rll i R55) i Sussex (linia S66), obok domi-
nującego fenotypu al, pojawiał się z bardzo niską częstością
(0,02-0,05) również fenotyp ala2.

Badania nad dziedziczeniem polimorficznych form histonu
Hl.a nie potwierdziły w sposób jednoznaczny założenia, że
w locus genu Hl.a kury mogą występować dwa współdominu-
jące allele, kodujące białka Hl.al i Hl.a2.
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IX-49 Rozmieszczenie allelu A32 koreceptora wirusa HIV-1 CCR5
w regionach demograficznych

Paweł P. Jagodziński', M.L. Ignacak1, R. Lecybyl', J. Juszczyk2, W.H. Trzeciak'

' Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej, 2 Klinika Chorób Zakaźnych
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Wirus HIV-1, wywołujący nabyty zespół upośledzonej od-
porności (AIDS) wiąże się z białkiem CD4, które stanowi
receptor dla białka gpl20 wirusa i podczas procesu fuzji in-
fekuje komórki docelowe.

Wirusy HIV-1 dzieli się na wirusy monotropowe i limfot-
ropowe. W roku 1996 odkryto białka, które pełnią funkcję
specyficznych koreceptorów dla wirusa HIV-1. Białka te,
oznaczone symbolami CCR5 i CXCR4 są receptorami che-
mokin.

Koreceptor CCR5 wspomaga infekcje limfocytów CD4
monocytów i makrofagów wirusami monotropowymi. Ko-
receptor CXCR4 wspomaga infekcję limfocytów CD4 wi-
rusami Iimfotropowymi. U ludzi dochodzi najczęściej do
infekcji wirusami monotropowymi, wykorzystującymi kore-
ceptor CCR5, przy czym, przed pojawieniem się objawów
klinicznych choroby, dochodzi do zmiany fenotypu wirusa
na limfotropowy, wykorzystujący koreceptor CXCR4. Opi-
sano grupę osób, które pomimo ekspozycji na wirusa HIV-1
nie uległy trwałej infekcji, gdyż jak wykazano były to ho-
mozygoty pod względem delecji 32 par zasad w obrębie
genu receptora CCR5, co uniemożliwiało wniknięcie wirusa
do wnętrza komórek.

Celem naszych badań było ustalenie częstości występowa-
nia zmutowanego allelu koreceptora CCR5, w różnych regio-
nach Polski odpowiadających nowym województwom. W tym
celu zebrano 800 próbek krwi z różnych stacji kwiodawstwa
nowych województw Polski. Wyizolowany DNA amplifiko-
wano w warunkach optymalnych za pomocą reakcji łańcucho-
wej polimerazy, w obecności par specyficznych starterów o ni-
żej podanej sekwencji:
5'-CTT CAT TAC ACC TGC AGC TCT-3';
5'-CAC AGC CCT GTG CCT CTT CTT C-3'.
Produkt amplifikacji analizowano na 3% żelu agarozowym.
Największa częstość występowania zmutowanego allelu kore-
ceptora CCR5 znaleziono w województwie podlaskim (14%),
mazowieckim (13%), lubuskim (13%) i dolnośląskim (13%).
Najniższą częstość zmutowanego allelu zaobserwowano
w województwie zachodniopomorskim (8%), wielkopolskim
(9%), opolskim (9%) i śląskim (9%). Wykazano że w popula-
cji polskiej zmutowany allel występuje z częstością 10%, nato-
miast procentowa ilość heterozygot wynosi 19%, a homozygot
z delecją 0,7%.

Finansowano z grantu KBN 4P05B04315.

IX-50 Skład białek cieczy wodnistej oka w różnych stanach patologicznych
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Piotr Kawa2, Marta Stryjecka-Zimmer'

1 Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej, 2 Klinika Okulistyki,
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Ciecz wodnista wypełnia przednią i tylną komorę gałki
ocznej i jest wytwarzana w ciele rzęskowym, w 80% w pro-
cesie aktywnego transportu oraz w 20% na drodze ultrafiit-
racji i dyfuzji. Maksymalna jej objętość wynosi około 260 (ii
co w znacznym stopniu ogranicza możliwości analizy tego
płynu.

Celem pracy było zbadanie składu białek cieczy wodnistej
oka w chorobach o różnej etiopatologii. Materiał pobierano
śródoperacyjnie od 20 pacjentów z zaćmą oraz podczas zabie-
gu trabeculectomii (5 chorych z jaskrą).

Z danych literaturowych wynika, że ciecz wodnista charak-
teryzuje się bardzo małą zawartością białek. W badanych pró-

bach ilość białka wahała się znacznie i wynosiła od 200 do
1200 |ig/ml. Analizę składu jakościowego i ilościowego białek
przeprowadzono stosując metodę elektroforezy SDS-PAGE
oraz program komputerowy One-Dscan.

W obrazie elektroforetycznym badanych cieczy wodnistych
pobranych od pacjentów z zaćmą i jaskrą występowały nie-
znaczne różnice ilościowe. W porównaniu z obrazem elektro-
foretycznym białek surowicy, w cieczy wodnistej stwierdzono
wyższe stężena frakcji o masach cząsteczkowych około 190
kDa i 15 kDa, a także brak frakcji o masie 20 kDa i znacznie
niższe stężenie frakcji o masie około 43 kDa. Doniesienie ma
charakter wstępny.
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Wpływ jednorazowego podania alloksanu i streptozotocyny
na wybrane parametry metaboliczne szczura
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Alloksan i streptozotocyna (STZ) stosowane są do wywoływania
cukrzycy insulinozależnej u zwierząt doświadczalnych oraz wykorzys-
tywane są w badaniu fizjologii komórek B trzustki. Wewnątrzkomór-
kowy mechanizm działania tych związków jest procesem złożonym,
przebiegającym z udziałem wolnych rodników hydroksylowych powo-
dujących uszkodzenie komórek. Szczególnie podatne na działanie al-
loksanu i STZ są komórki B wysepek trzustki.

W przeprowadzonym doświadczeniu określono i porównano zmia-
ny wybranych parametrów metabolicznych spowodowanych jednora-
zowym, dożylnym podaniem alloksanu i STZ. W eksperymencie wy-
korzystano 30 szczurów samców rasy Wistar, podzielonych na 3 grupy
(n=10). Grupie I (kontrolnej) podano 0,85% NaCl (1 ml/kg m.c),
grupie II alloksan w ilości 75 mg/kg masy ciała, a grupie III strep-
tozotocyne w ilości 75 mg/kg masy ciała. Po upływie 30 minut od
momentu iniekcji szczury zabito przez dekapilacje i zebrano surowicę
krwi w której oznaczono stężenia: a) glukozy metodą enzymatyczną,
b) wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) metodą kolorymetryczną, c)
triacylogliceroli (TG) przy użyciu testu firmy BioMerieux. Ponadto
w surowicy krwi oznaczono aktywność peroksydazy glutationowej
(GPx, 1). Otrzymane wyniki zweryfikowano statystycznie przy użyciu
jednoczynnikowej analizy wariancji.

Średnie stężenie glukozy w próbach z poszczególnych grup było
następujące (mmol/1): w grupie I 5,43±0,ll, w grupie II 12,76±0,79,
i w grupie III 6,34±0,15. Statystycznie istotny wzrost stężenia glukozy
zaobserwowano pomiędzy grupą I-II i II-III. Średnie stężenie (WKT)
wynosiło (mmol/1): w grupie I 0,642±0,029, w grupie II 0,513+0,067,
a w grupie III 0,527±0,037. Statystycznie istotny spadek stężenia
WKT wystąpił w grupie II i III w porównaniu do grupy kontrolnej.

Średnie stężenie TG kształtowało się w grupie I na poziomie
1,062+0,083 mmol/1, w grupie II l,421±0,112 mmol/1, a w grupie III
l,500±0,134 mmol/1. Statystycznie istotne różnice wystąpiły pomię-
dzy grupą I a II i I a III. Oznaczona aktywność GPx w surowicy
wynosiła (nmol/min/ml): w grupie I 16,9±0,5, w grupie II 18,5+0,3
i w grupie III 17,0±0,5. Zaobserwowano statystycznie istotny wzrost
aktywności peroksydazy glutationowej u szczurów, które otrzymały
ałloksan w porównaniu do zwierząt kontrolnych.

Otrzymane wyniki dowodzą, iż zmiany metaboliczne wywołane po-
daniem jednakowej dawki badanych związków nie są identyczne. Al-
loksan spowodował bowiem znaczny wzrost glikemii, który wydaję
się być wynikiem ograniczena obwodowego zużycia glukozy (2)
a także następstwem zwiększonego uwalniania tego cukru przez wąt-
robę. Również nasilenie „stresu oksydacyjnego" we krwi (którego od-
zwierciedleniem jest wzrost aktywności GPx) było zwiększone jedy-
nie u szczurów potraktowanych alloksanem. Wyniki te świadczą, że
działanie alloksanu jest mniej selektywne niż STZ. Oba badane zwią-
zki wywołały jednak podobne obniżenie stężenia WKT, będące z pew-
nością następstwem nasilonego wykorzystania lipidów jako substra-
tow energetycznych.

Literatura:
[I] Rice-Evans C. A., Diplock A. T. Symons M. C. R. [1991] Tech-

niques in Free Radicals Research, Elsevier, Amsterdam.
[2] Szkudelski T., Kandulska K., Okulicz M. [1998] Alloxan in vivo

does not only exert deleterious effects on pancreatic B cells. Phy-
siol. Res. 47: 343-346.

Białka ścian i cytoplazmy pyłku różnych gatunków roślin
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Cytoplazmatyczne i zdeponowane w głębszych warstwach
intyny białka pyłku powstają w wyniku ekspresji genomu hap-
loidalnego, natomiast te, które wchodzą w skład tzw. płaszcza
pyłkowego są syntetyzowane w tapetum i transportowane do
egzyny w późnym okresie tworzenia się ścian (Vithanage,
Knox, 1979, Ann. Bot. 44, 95-106). Białka płaszcza odgrywa-
ją istotną rolę podczas interakcji pylek-znamię (EIleman,Di-
ckinson, 1990, New Phytol. 114, 511-518), np. u niektórych
roślin dwa niskocząsteczkowe peptydy pyłkowe, zidentyfiko-
wane jako glikoproteidy, oddziaływują z białakami znamienia
(Cheung, 1996, Trends in Plant Science, Vol.1(2), 59, 45-51).
Niespecyficzne esterazy i kutynazy, obecne w ścianach pyłku
biorą udział w procesie rozkładania kuticuli w początkowym
etapie tego procesu (Lavithis, Bhala, 1995, Sex. Plant Reprod.
8, 289-298). Białka ścian pyłku, jako łatwo dyfundujące, moż-
na usunąć przez płukanie izotonicznym roztworem np. man-
nitolu przy zachowaniu żywotności pyłku (Howlett I in. 1975,
Proc. R. Soc. London B, 188, 168-182). W ścianach pyłku
znajdują się enzymy proteolityczne powodujące powstawanie
wielu niskocząsteczkowych peptydów (Radłowski i in. 1994.
Flowering News Lett. 17, 49-52; Radłowski i in. 1994, Phyto-
chem. 35, 853-856, Radłowski i in., 1996, Pysiol. Plant. 98,
172-178).

Celem pracy było jakościowe porównanie obrazów pepty-
dów ścian z obrazami peptydów cytoplazmatycznych pyłków
różnych gatunków roślin.

Białka ścian wypłukiwano buforem ekstrakcyjnym poprzez

wytrząsanie 1x30 min i 9xpo 10 min. W każdym eluacie
oznaczano białko metodą Bratforda i następnie zbierano wszy-
stkie frakcje dla danego gatunku. Białka cytoplazmatyczne
izolowano po homogenizacji odmytego pyłku (Hurkman, Tana-
ka, 1986, Plant Physiol. 81, 802-806). Otrzymane ekstrakty
rozdzielano metodą zminiaturyzowanej 2-D elektroforezy w że-
lach polikryloamidowych. Rozdziały w pierwszym kierunku (I-
EF) prowadzono w kapilarach o średnicy 0,8x60 mm w za-
kresie pH 3-10. W drugim kierunku białka rozdzielano w 13%
płytach poliakryloamidowych o wymiarach 0,55x60x80 mm.
Peptydy w żelach wybawiano metodą srebrową. Otrzymane
obrazy porównywano za pomocą programu Image Master 2-D
Elite (Amershm Pharmacia Biotech).

Najwięcej białek wymywano w pierwszych eluatach
z wszystkich pyłków, w następnych natomiast ich ilość była
dwu- lub trzykrotnie mniejsza. Stwierdzono, że cztero- lub
pięciokrotne przemywanie pyłków (w zależności od gatunku)
jest wystarczające do usunięcia większości białek ścian.

Obrazy peptydów cytoplazmatycznych i ścian po 2-D elekt-
roforezie różniły się istotnie. Np. frakcja białek zewnętrznych
pyłku Nocotiana alata wyróżniała się grupą peptydów o masie
cząsteczkowej 14-18 kDa i pl 5-6. Dla cytoplazmy charak-
terystyczne były m.in. peptydy około 28 kDa i pl 8-9. W ścia-
nach pyłku Festuca pratensis nie wykryto wymywałnej frakcji
peptydów niskocząsteczkowych. Jakościowe różnice białkowe
ścian i cytoplazmy pyłku żyta obco- i samopylnego można
wiązać z zagadnieniami niezgodności u roślin.
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IX-53 Wytwarzanie ubocznych produktów fermentacji
w hodowlach mezofilnego szczepu bakterii z rodzaju Clostridium

Magdalena Karwowska, Stefan Russel

Zakład Mikrobiologii Rolniczej SGGW, Warszawa,

Mikrobiologiczny rozkład celulozy w warunkach beztleno-
wych prowadzi do wytworzenia gazów, głównie wodoru i me-
tanu, oraz celobiozy i glukozy. Ubocznymi produktami fer-
mentacji są wówczas przede wszystkim niższe alkohole oraz
niższe kwasy tłuszczowe.

W niniejszej pracy zbadano wytwarzanie ubocznych produ-
któw fermentacji celulozy w hodowlach wyizolowanego z gle-
by mezofilnego szczepu bakterii z rodzaju Clostridium.

Badany szczep bakterii Clostridium sp. hodowano na poży-
wce CM3 wg Weimera i Zeikusa (1977) z dodatkiem różnych
substratów celulozowych jako źródeł węgla: bibuły filtracyj-
nej, sproszkowanej celulozy MN300, celulozy krystalicznej
Avicel oraz karboksymetylocelulozy. Hodowle prowadzono
w temperaturze 28°C. Płyny pohodowlane analizowano co 24
godziny przez 14 dni metodą chromatografii gazowej, na obe-
cność alkoholi: etanolu, propanolu, butanolu, alkoholu amylo-
wego, aldehydu octowego oraz kwasów: octowego, propiono-
wego, masłowego, izomasłowego, walerianowego, izowaleria-
nowego, kapronowego i izokapronowego.

Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że z kwa-
sów organicznych - kwas octowy oraz z alkoholi - etanol,
były wytwarzane we wszystkich hodowlach bakterii, niezależ-

nie od źródła węgla, w ilościach kilkakrotnie wyższych niż
pozostałe produkty fermentacji.

Maksymalną produkcję kwasu octowego obserwowano w ho-
dowlach z dodatkiem babuły filtaracyjnej po 9 dniach inkubacji
(660 mg/100 ml pożywki), z dodatkiem celulozy MN300 po 11
dniach (720 mg/100 ml pożywki), z dodatkiem celulozy Avicel
po 14 dniach (475 mg/100 ml pożywki) oraz z dodatkiem CMC
po 12 dniach inkubacji (190 mg/100 ml pożywki).

Maksymalną produkcję alkoholu etylowego stwierdzono w ho-
dowlach z dodatkiem bibuły filtracyjnej po 13 dniach inkubacji
(4,3 mg/100 ml pożywki), w hodowalach z celulozą MN300 po
8 dniach (2,2 mg/100 ml pożywki), w hodowlach z celulozą
Avicel po 10 dniach (0,6 mg/100 ml pożywki) oraz w hodow-
lach z CMC po 8 dniach inkubacji (0,8 mg/100 ml pożywki).

W badanych hodowlach bakterii stwierdzono ponadto obe-
ność propanolu, butanolu, alkoholu amylowego, aldehydu oc-
towego oraz kwasów masłowego, propionowego, izowaleria-
nowego i walerianowego. We wszystkich prowadzonych ho-
dowlach nie stwierdzono obecności kwasów: izomasłowego,
izokapronowego i kapronowego, natomiast w hodowlach z BF
nie stwierdzono dodatkowo obecności propanolu oraz w hodo-
wlach z Avicel - kwasu walerianowego.

IX-54 Stężenie ołowiu i aldehydu dimalonowego - produktu utleniania lipidów
w ludzkim nasieniu

Sławomir Kasperczyk', Aleksandra Kasperczyk', Maria Dziwisz2, Ewa Birkner',
Jolanta Zalejska-Fiolka ', Urszula Błaszczyk'

' Katedra Biochemii w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
2 Centrum Medyczne Eco-Prof.-Med. Miasteczko Śląskie

W przeciągu ostatnich 50 lat płodność mężczyzn uległa is-
totnemu obniżeniu. Wielu badaczy wiąże to zjawisko z wpły-
wem toksycznych związków na nasienie. Wśród nich wymie-
nia się m.in. ołów (Pb). Pierwiastek ten w organizmie ludzkim
przede wszystkim działa hamująco na syntezę hemu ponadto
przyspiesza rozwój osteoporozy, działa toksycznie na układ
nerwowy i układ krążenia. Wykazuje silne powinowactwo do
struktur biologicznych zawierających grupy -SH. Ołów może
wiązać się z glutationem i enzymami antyoksydacyjnymi upo-
śledzając ich działanie i przez co może dojść do nadprodukcji
wolnych rodników. Dochodzi wtedy m.in. do peroksydacji li-
pidów, których trwałym produktem utleniania jest aldehyd di-
malonowy (MDA).

MATERIAŁY I METODY: Grupę badaną stanowiło 44 pa-
cjentów Poradni Andrologicznej, u których stwierdzono od-
chylenia w badaniu morfologicznym nasienia. Grupę kontrol-
ną stanowiło 31 mężczyzn z prawidłowym spermiogramem.
Nasienie było badane morfologicznie (w celu określenia ob-
jętości ejakulatu, ilości plemników w 1 ml, wskaźnika form

prawidłowych i nieprawidłowych plemników, wskaźnika
ruchu postępowego, wskaźnika przeżywalności plemników
po 1 i po 24 godzinach). W nasieniu oznaczano stężenie
ołowiu przy użyciu spektrofotometru absorpcji atomowej
oraz stężenie MDA metodą z kwasem tiobarbiturowym wg
Ohkawa.

WYNIKI: W badanej grupie stwierdzono średnie stężenie
i odchylenie standardowe (SD) MDA 6,72±2,44 p.mol/1 oraz
średnie stężenie ołowiu i SD 1,38+1,19 jag/dl. W grupie kont-
rolnej stwierdzono odpowiednio MDA 6,52±2,23 umol/1 i Pb
1,1+0,55 |ag/dl, które nie różniły się istotnie statystycznie
w porównaniu z grupą badaną. Obydwie grupy nie różniły się
objętością ejakulatu. Zaobserwowano dodatnią korelację po-
między zmianami stężenia MDA i objętością nasienia (R=0,36
p=0,001) oraz ujemną korelację pomiędzy stężeniem MDA
i stężeniem Pb (R=-0,349 p=0,002).

WNIOSKI: W przeprowadzonym badaniu nie stwierdza się
różnic w stężeniu ołowiu i MDA w prawidłowym i patologicz-
nym nasieniu ludzkim.
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ATP w krwi i mięśniach u królików podczas doświadczalnego niedokrwienia

Teresa Kędryna', Barbara Ostrowska', Włodzimierz Drożdż2

1 Instytut Biochemii Lekarskiej, 2 U Klinika Chirurgii Ogólnej, CM UJ Kraków

IX-55

Niedokrwienie kończyny królika spowodowane podwiąza-
niem odpowiedniej tętnicy jest eksperymentalnym modelem
niedokrwienia, jakie występuje u pacjentów z miażdżycą zaro-
stową tętnic kończyn dolnych. W takich warunkach ustaje do-
pływ tlenu do tkanek, uniemożliwiony jest transport elektro-
nów w łańcuchu oddechowym, ustaje więc fosforylacja ok-
sydacyjna. Spadek produkcji ATP na drodze fosforylacji ok-
sydacyjnej częściowo jest kompensowany poprzez hydrolizę
fosfokreatyny i fosforylację ADP oraz przez wzrost aktywno-
ści beztlenowej drogi glikolizy.

Celem pracy było zbadanie wpływu niedokrwienia przery-
wanego, a także niedokrwienia ciągłego po zastosowaniu buta-
bendiny i pentoksyfiliny na poziom ATP w krwi obwodowej
i w wycinkach mięśni szkieletowych. Niedokrwienie przery-
wane powinno uruchomić mechanizmy kompensacyjne,
z udziałem hormonów, pozwalające na generowanie energii
w warunkach beztlenowych. Butabendina, która we wcześniej-
szych badaniach w skrawkach mięśni przeciwdziałała obniżaniu
poziomu ATP w warunkach beztlenowych, wykazywała wyraź-
ny, podwyższający wpływ na poziom ATP w warunkach tleno-
wych, między innymi przez hamowanie ATP-az błonowych.
Pentoksyfilina, jako l-(5-oksoheksylo)-3,7-dimetyIo-2,6-diok-
so-puryna, powinna hamować rozpad cAMP, a więc przedłużać
w mięśniach działanie uwolnionej w stresie adrenaliny i genero-
wanie ATP na drodze katabolizmu glikogenu i lipidów.

Materiał do badań stanowiły próbki krwi i mięśni szkieleto-
wych pochodzące od królików doświadczalnych rasy nowoze-
landzkiej. Badania obejmowały cztery grupy zwierząt: w pier-

wszej - zwierzęta poddawano niedokrwieniu ciągłemu po-
przez podwiązanie tętnicy udowej; w drugiej - zwierzęta pod-
dawano wstępnie niedokrwieniu przerywanemu a następnie
niedokrwieniu ciągłemu; w trzeciej - zwierzętom przed pod-
wiązaniem kończyny podawano butabendinę; w czwartej
- zwierzętom przed podwiązaniem kończyny podawano pen-
toksyfilinę. W każdej z grup, próbki pobrane z niepodwiązanej
kończyny stanowiły autokontrolę.

Poziom ATP oznaczano metodą luminometryczną w reakcji
z lucyferyną i lucyferazą przy użyciu luminometru firmy Bio-
Orbit.

W krwi obwodowej, jak można było się spodziewać, zmia-
ny poziomu ATP były niezna-mienne, ponieważ komórki krwi
czerpią swą energię z drogi glikolizy, która funkcjonuje zaró-
wno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych.

W mięśniach, po 3 godzinach niedokrwienia, zaznaczył się
spadek poziomu ATP, który po udrożnieniu naczynia powoli
wracał do normy. Niedokrwienie przerywane, które poprze-
dzało niedokrwienie ciągłe, nie zapobiegało spadkowi ATP.

Jedynie butabendina i pentoksyfilina przeciwdziałały obni-
żaniu się poziomu ATP, prawdopodobnie poprzez stymulowa-
nie rozpadu glikogenu i aktywowanie beztlenowego kataboliz-
mu glukozy. Po udrożnieniu naczynia tylko butabendina
w znamienny sposób podwyższała poziom ATP powyżej war-
tości wyjściowej, co wskazywałoby na jej stymulujący wpływ
na metabolizm tlenowy. Pentoksyfilina chociaż przeciwdziała-
ła obniżaniu ATP, nie wpływała stymuluj ąco na poziom ATP
po udrożnieniu naczynia w warunkach tlenowych.

Płytkowy czynnik aktywujący (PAF) - badania nad funkcją w nasieniu knura

Władysław Kordan, Jerzy Strzeiek

Katedra Biochemii Zwierząt, Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. Oczapowskiego w Olsztynie

IX-56

Płytkowy czynnik aktywujący (PAF-platelet activating fac-
tor), zaliczany do acetylowanych fosfolipidów (l-O-alkyl-2-
acetyl- j/?-glicero3-fosfocholina) błonowych, zidentyfikowano
również w plazmolemie plemników niektórych gatunków ssa-
ków. Nasze wcześniejsze badania (Kordan i Strzeżek, 1998)
wykazały stymulujący wpływ PAF na ruchliwość i liniowy
charakter ruchu tych komórek. Z kolei nieaktywna, deacetylo-
wana forma- lizo-PAF (l-O-alkyl-2-lizo- m-gliceroS-fosfo-
cholina), powodowała zdecydowane hamowanie aparatu ruchu
plemników. Wykazano ponadto, że zarówno PAF jak i lizo-
PAF wpływają na zmiany płynności plazmolemy w regionie
wstawkowym plemników knura, co przejawiało się zwiększo-
nym uwalnianiem cytoplazmatycznej formy AspAT do środo-
wiska zewnątrzkomórkowego.

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu PAF na stabil-
ność plazmolemy w wybranych regionach struktur biochemi-
cznych plemnika knura.

Nasienie odwirowywano przy lOOOxg w temperaturze poko-
jowej, zaś uzyskany osad plemników przemywano dwukrotnie
w buforze Ham's F-10 i rozrzedzano tak, aby końcowa koncent-
racja komórek wynosiła 20xl0s/cm3. Plemniki inkubowano
w obecności różnych stężeń PAF (0,1-100 (J.M.) przez okres
5 godzin w temperaturze pokojowej. Stan plazmolemy w regio-
nie akrosomowym plemników inkubowanych w obecności PAF
oceniano przy zastosowaniu fluorochromu HO 33258 (Strzeżek
i wsp., 1995) oraz poprzez określenie aktywności akrozyny me-
todą spektrofotometryczną z użyciem BAPNA jako substratu

(Głogowski i wsp., 1998). Metodę radioizotopową z użyciem
znakowanej trytem aktynomycyny D (3H-AMD) (Strzeżek
i wsp,. 1995) wykorzystano do oceny wpływu fosfolipidu na
stabilność chromatyny plemników. Analizy wykonywano
w dwóch wariantach inkubacyjnych tj. z dodatkiem lub bez
dodatku heparyny jako czynnika dekondensującego.

Specyficzne testy fluorescencyjne wykazały zmiany integ-
ralności błony plazmatycznej plemników w regionie akroso-
mowym. Odsetek komórek wykazujących zmiany błonowe,
manifestowane świeceniem fluorescencyjnym, zależny był od
stężenia PAF w zakresie 10-100 U.M. Niemniej jednak oma-
wiane zmiany płynności plazmolemy nie wykazywały zależ-
ności z ilością ekstrahowanego z plemników trypsyno-podob-
nego enzymu- akrozyny. Stwierdzono ponadto zakłócenia
w przebiegu procesu aktywacji proakrozyny do formy aktyw-
nej enzymu. Niezależnie od zastosowanego wariantu inkuba-
cyjnego (z heparyną, bez heparyny) obserwowano spadek wią-
zania 3H-AMD z chromatyną plemników, szczególnie przy stę-
żeniach PAF w mieszaninach inkubacyjnych powyżej 10 pM.

Rezultaty badań sugerują, że PAF może spełniać funkcję
modulatora zmian płynności plazmolemy w różnych regionach
plemników knura. Omawiane zjawisko jest prawdopodobnie
zsynchronizowane z procesami kapacytacji i zapłodnienia ko-
mórki jajowej.

Praca wykonana w ramach Grantu KBN nr 5P06D 00215.
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IX-57 Oczyszczanie i charakterystyka molekularna i katalityczna pirofosfokinazy tiaminy

z nasion gryki (Fagopyrum esculentum)

Inga Kotas, Andrzej Kozik

Instytut Biologu Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Pirofosfokinaza tiaminy (ATP: tiamina pirofosfotransferaza,
EC 2.7.6.2.) jest enzymem katalizującym reakcję syntezy piro-
fosforanu tiaminy, koenzymu szeregu enzymów o kluczowym
znaczeniu w metabolizmie każdej komórki. Pomimo tak istot-
nej funkcji katalitycznej pirofosfokinaza tiaminy jest słabo
scharakteryzowana, zwłaszcza w organizmach roślinnych.
Szczególnie ważne jest poznanie właściwości tego enzymu
w nasionach ze względu na potencjalnie bardzo ważną rolę
w Fizjologii rozwoju zarodka roślinnego, polegającą na wyko-
rzystaniu zapasu tiaminy zdeponowanej w postaci kompleksu
ze specjalnymi białkami.

Pirofosfokinazę tiaminy wyizolowano z nasion gryki stosu-
jąc jako zasadnicze etapy frakcjonowanie siarczanem amonu
(40-70%), rozdział na frakcje albuminową i globulinową,
chromatografię na żelach barwnikowych oraz chromatografię

powinowactwa na fosforanach tiaminy immobilizowanych na
agarozie poprzez wiązanie azo. Ostateczne doczyszczenie po-
legało na zastosowaniu wysokosprawnej chromatografii sącze-
nia molekularnego. Wyznaczono podstawowe właściwości en-
zymu: masę cząsteczkową (sączenie molekularne), strukturę
podjednostkową (elektroforeza w obecności SDS), punkt izo-
elektryczny (izoelektroogniskowanie) oraz skład aminokwaso-
wy. Stosując szereg syntetycznych pochodnych tiaminy, okre-
ślono specyficzność substratową pirofosfokinazy.

Z opisanych wstępnych badań wynika, że pirofosfokinaza
tiaminy wyizolowana z nasion gryki jest pod względem właś-
ciwości molekularnych i katalitycznych bardzo podobna do
enzymów o tej samej aktywności wyizolowanych z mikroor-
ganizmów i tkanek zwierzęcych.

IX-58 Zachowanie się aktywności endo- i egzoglukozydaz w surowicach krwi

różnych gatunków ptaków hodowlanych

Bogusław Kotoński, Joanna Wilczek

Katedra Biochemii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Akademia Rolnicza, Wrocław

Celem pracy było porównanie aktywności hydrolitycznej
i transferazowej kwaśnej i obojętnej alfa-glukozydazy w suro-
wicach krwi ptaków hodowlanych grzebiących (kury, kurcza-
ki, indyki) oraz wodnych (gęsi, kaczki).

Stwierdzono wyraźne różnice gatunkowe w poziomie glu-
kozy we krwi. W ustalaniu optimum pH dla aktywności hydro-
litycznej alfa-glukozydaz znaleziono obecność aktywności
kwaśnej alfa-glukozydazy (pH 4,4-4,6) u wszystkich gatun-
ków ptaków, natomiast aktywność obojętnej alfa-glukozydazy
(pH 6,6-6,8) zaobserwowano w surowicy wszystkich bada-
nych gatunków oprócz indyków. Aktywność hydrolityczna
kwaśnej alfa-glukozydazy wykazuje zmienność gatunkową

i jest wyższa u ptaków grzebiących , mniejsze różnice gatun-
kowe wykazuje aktywność obojętnej alfa-glukozydazy.

Aktywność transferazowa alfa-glukozydaz wykazuje wyraź-
niejsze, od aktywności hydrolitycznej, różnice gatunkowe. Jest
ona znacznie niższa u ptaków wodnych w porównaniu z ptaka-
mi grzebiącymi, wśród których najwyższa aktywność wystę-
puje w surowicy kur.

W przeciwieństwie do obydwu aktywności kwaśnej alfa-
glukozydazy, aktywność alfa-amylazowa jest znamiennie
wyższa u ptaków wodnych i dla tej aktywności również zaob-
serwowano zmienność gatunkową.
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Przeciwciała monoklonalne dla wirusa białaczki bydła (BLV)
- otrzymanie i wstępna ocena swoistości

Kozaczyńska Bożenna

Zakład Biochemii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy

IX-59

Diagnostyka enzootycznej białaczki bydła (ebb) oparta jest
na wykrywaniu swoistych przeciwciał dla wirusa BLV. W tym
zakresie przydatne są: metoda immunodyfuzji w żelu agarozo-
wym (AGID) i immunoenzymatyczna ELISA. Pewną niedo-
skonałością techniki ELISA jest możliwość uzyskania odczy-
nów nieswoistych. Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych
w teście ELISA pozwala ograniczyć występowanie tego typu
reakcji. Celem pracy było otrzymanie oraz ocena swoistości
przeciwciał monoklonalnych dla wirusa BLV. Po przeprowa-
dzeniu hybrydyzacji splenocytów myszy immunizowanej biał-
kami antygenowymi wirusa BLV z komórkami szpiczaka Sp
2/0 otrzymano 13 klonów sekrecyjnych. Hybrydomy 11 klo-

nów zachowały żywotność i stabilność sekrecyjną po przecho-
wywaniu w ciekłym azocie. Przeciwciała produkowane przez
klony sekrecyjne były aktywne w teście immunoenzymatycz-
nym ELISA oraz w teście immunoperoksydazowym. Po klo-
nowaniu uzyskano 20 reklonów, które cechowały się dobrą
żywotnością i wysoką sekrecyjnością przeciwciał. Swoistość
uzyskanych przeciwciał badano metodą western blot, zaś przy-
należność do klasy immunoglobulin metodą immunoelektrofo-
rezy. Przeciwciała reagowały z białkiem gp51 wirusa BLV
oraz należały do immunoglobulin klasy IgG,. Uzyskane prze-
ciwciała monoklonalne zostaną wykorzystane w teście ELISA
do diagnostyki ebb.

Właściwości hemaglutynacyjne albuminy surowicy krwi wołowej IX-60

oraz albuminy jaja kurzego po nieenzymatycznej glikacji glukozą i maltozą

Stanisław Krawczuk', Elżbieta Kostyra', Beata JarmołowskaJ, Henryk Kostyra2, Janusz Zabrocki3

' Katedra Chemii i Biochemii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie,
2Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn,

3Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka

Nieenzymatyczna glikacja polega na kondensacji reszty al-
dehydowej lub ketonowej cukru z wolną grupą aminową biał-
ka. Powstająca nietrwała zasada Schiffa ulega przegrupowaniu
do stabilniejszych produktów Amadori-Haynsa. Ostatecznie
proces ten prowadzi do utworzenia nieodwracalnie poprzecz-
nie usieciowanych zmodyfikowanych białek. Nieenzymatycz-
na glikacja przebiega w organizmie ludzkim przez całe życie,
a jego intensywność zależy od stężenia cukrów redukujących
w komórkach. Podwyższenie poziomu glukozy we krwi ludzi
chorych na cukrzycę przyczynia się do modyfikacji białek
o długim okresie połowicznego rozpadu (białka soczewki oka,
mielina, elastyna, kolagen, hemoglobina itp), powodując pato-
logiczne zmiany w organizmie. Badania lat 90-tych wskazują
na wpływ glikacji na rozwój choroby Alzheimera.

Celem badań było określenie właściwości hemaglutynacyj-
nych albuminy surowicy krwi wołowej (BSA) i albuminy jaja
kurzego (OVA) przed i po nieenzymatycznej glikacji glukozą
lub maltozą.

Stosowane w badaniach białka poddano glikacji i posłużyły
one jako materiał do immunizacji świnek morskich. Po 10

tygodniach świnki skrwawiono uzyskującprzeciwciała anty
BSA/Glu, anty BSA/Mal, anty OVA/Glu i anty OVA/Mal.
Surowice z przeciwciałami anty BSA pozyskano z krwi im-
munizowanych królików. Uzyskane w wyniku immunizacji
przeciwciała konfrontowano z antygenami w teście hemaglu-
tynacji biernej. Do opłaszczenia erytrocytów antygenem użyto
taniny lub aldehydu glutarowego. Stosując test hemaglutynacji
biernej stwierdzono, że lepsze efekty wiążące krwinkę z opła-
szczanym antygenem wykazywała tanina.

W przypadku surowic świnek morskich wystąpiły reakcje
pozytywne przeciwciał ze wszystkimi badanymi antygenami
o mianach od 1:320 do 1:50000, co jest zgodne z doniesienia-
mi literaturowymi. Stwierdzono, że uzyskane poliklonalne
przeciwciała rozpoznają zarówno strukturę antygenową samej
albuminy jak i albuminy poddanej glikacji glukozą lub mal-
tozą. Albumina poddana glikacji maltozą wykazywała 5-krot-
nie silniejszą reakcję hemaglutynacji niż albumina poddana
glikacji glukozą. Ponadto w naszych badaniach zauważono, że
poziom przeciwciał rozpoznających glikolizowaną albuminę
był niski w porównaniu do miana przeciwciał anty BSA.
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IX-61 Fotobiostymulacja fibroblastow a enzymy układu zmiatającego reaktywne formy tlenu

/. Krynicka', A. Marcinkowska2, A. Malarska2, J. Saczko2, E. Gębarowska3, R. Rutowski4, T. Banaś2

1 Katedra Anatomii Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław,
2 Katedra i Zakład Biochemii, 3 Katedra Histologii i Embriologii,

4 Katedra i Klinika Chirurgu Urazowej i Chirurgii Ręki,
Akademia Medyczna Wrocław

Fotobiostymulacja jest procesem pobudzenia metabolizmu
komórek w obecności światła. Dermatologia, traumatologia,
ortopedia, stomatologia, neurologia, chirurgia pourazowa wy-
korzystują biostymulację, gdyż tam bodźcowe stosowanie
światła ma na celu przyspieszenie konsolidacji uszkodzonych
pooperacyjnych obszarów. W tych dziedzinach medycyny za-
stosowanie światła w celach terapeutycznych jest najprostsze,
a ocena efektów jest stosunkowo łatwa.

Szczególnie przydatne w terapii okazało się światło czer-
wone emitowane przez laser helowo-neonowy A.=632,8 nm.
Powoduje ono rozszerzanie naczyń krwionośnych, zmniejsza
ból, działa przeciwzapalnie, sprzyja oczyszczaniu ran z mikro-
organizmów i uszkodzonych komórek, przyspiesza proces na-
błonkowania, zmienia zdolności regeneracyjne tkanek. Na po-
ziomie morfologicznym przejawia się to przyspieszeniem lub
ograniczeniem tempa podziałów komórek, w zależności od
natężenia stosowanego światła, a także czasu ekspozycji ko-
mórek na światło.

Obserwowane efekty cytologiczne mają swoje podłoże bio-
chemiczne. Zmiany tempa metabolizmu komórek związane są
ze zmianami zużywania przez nie tlenu, a więc także odmien-
nego generowania i zmiatania reaktywnych form tlenu (RFT).
Zmianom równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej towa-

rzyszą zmiany aktywności enzymów układu zmiatającego
RFT; dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i katalazy (CT).

Celem naszej pracy było badanie wpływu światła białego
lampy halogenowej o mocy 20 W i lasera He-Ne A.=632,8 nm
i mocy 7,7 mW na hodowlę fibroblastow mysich linii 3T3
Balb. W poszczególnych doświadczeniach różnicowano czas
naświetlania komórek (5,15,30 minut). Oznaczano aktywności
dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) metodą Segura - Aquilar
(1993) i katalazy (CT) metodą Bears-Sizer.

Wykazano wpływ naświetlania fibroblastow zarówno świat-
łem białym jak i laserowym na aktywność obu badanych en-
zymów. Dynamika obserwowanych zmian w czasie była jed-
nak odmienna. Aktywność katalazowa ulegała obniżeniu stop-
niowo, w miarę wzrostu czasu naświetlania, przy czym dużo
wyrażniejszą inaktywację obserwowano po działaniu światła
laserowego. Natomiast aktywność dysmutazowa wyraźnie ma-
lała w pierwszych minutach naświetlania tak światłem białym
jak i czerwonym lasera, później jednak, mimo dalszego eks-
ponowania komórek na światło, ulegała stopniowemu wzros-
towi. Obserwowane zmiany świadczą o biostymulacji hodo-
wanych fibroblastow wybranymi długościami światła, a także
o zaangażowaniu enzymów układu zmiatającego RFT w ten
proces.

IX-62 Wpływ donora tlenku azotu (NO) - molsydominy, inhibitora syntazy NO - L-NMMA
oraz cyklicznego GMP na wychwyt i wbudowywanie (3H) glukozy w mózgu szczura

Norbert Kubański, Ryszard Brus, Ryszard Szkilnik, Joanna Oświęcimska, Janusz Konecki'

Katedra i Zakład Farmakologii oraz ' Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Zabrzu
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Tlenek azotu (NO) jest najstarszym uniwersalnym, niedaw-
no odkrytym przekaźnikiem. Syntezę NO udowodniono w sze-
regu tkankach, w tym również w ośrodkowym układzie ner-
wowym (OUN). W licznych badaniach wykazano, iż w OUN
pełni on rolę neuroprzekaźnika nowej generacji kontrolując
szereg funkcji fizjologicznych. Swe biologiczne efekty wywie-
ra za pośrednictwem cyklicznego GMP. Jego nadmierna pro-
dukcja oraz pochodnych rodników wydaje się odgrywać istot-
ną rolę w niektórych schorzeniach neurodegeneracyjnych.
Zupełnie nie poznana jest rola NO w procesach energetycz-
nych tkanki mózgowej. Ponieważ głównym źródłem energii
dla komórek mózgowych jest glukoza postanowiono zbadać
wpływ donora NO (molsidominy), inhibitora syntazy NO
(L-NMMA; Octan NG monometylo-L-argininy) oraz dwumaś-
lanu cyklicznego GMP na wychwyt i wbudowywanie (3H) glu-

kozy w mózgu szczura. Dorosłym szczurom szczepu Wistar
podano dootrzewnowo jeden z wyżej wymienionych związków
w dawkach odpowiednio: 20, 25 i 10 mg/kg. Zwierzęta kontrol-
ne otrzymały dootrzewnowo sól fizjologiczną. Po 15 minutach
wszystkim zwierzętom podano 6-3H-D-glukozę 500 |J.Ci/kg IP.
Liczbę impulsów (DPM/100 mg świeżej tkanki) zliczano
w wybranych częściach mózgu (kora, prążkowie, wzgórze
z podwzgórzem, zakręt hyppokarnpa, most z rdzeniem prze-
dłużonym, móżdżek) pobranych od szczurów zdekapitowa-
nych 15 minut i 4 godziny po podaniu znakowanej glukozy.
Wykazano, że molsydomina oraz cykliczny GMP modyfikują
wychwyt glukozy w mózgu szczurów, natomiast L-NMMA
pozostaje bez wpływu.

Finansowane przez Śląską Akademię Medyczną: NN-1-015/99.
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Wpływ współinfekcji wirusem białaczki bydła
i nabytego braku odporności bydła na subpopulację limfocytów krwi obwodowej owiec

Jacek Kuźmak', Bożena Kozaczyńska', Leokadia Bicka', Anna Winnicka i2

' Zakład Biochemii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy,
2 Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Weterynaryjny, SGGW Warszawa

IX-63

Wirus Białaczki bydła (BLV) i wirus nabytego braku odpor-
ności bydła (BIV) zaliczane sa do grupy retrowirusów, pato-
gennych dla bydła w warunkach naturalnych.

W pracy zastosowano analizę cytometryczną limfocytów
krwi obwodowej owiec doświadczalnie zakażonych wirusem
BLV (2 zwierzęta), BIV (5 zwierząt), BLV/BIV (3 zwierzęta)
oraz 2 zwierzęta niezakażone. Do badań użyto monoklonal-
nych przeciwciał dla grupowych antygenów różnicujących
leukocyty owiec: CD45, CDI9, CD14, CD8, CD4, CD2. Roz-
wój zakażenia wirusem BLV i BIV monitorowano serologicz-
nie oznaczając p.ciała metodą ELISA i western blot. U wszyst-
kich zwierząt zakażonych 2 tyg. po zakażeniu możliwe było
wykazanie obecności przeciwciał, które utrzymywały się do
kończ obserwacji. W toku analizy cytometrycznej z zastoso-

waniem p.ciał dla CD2 i CD19 zanotowano wzrost liczby lim-
focytów T i B we wszystkich 3 grupach zwierząt, począwszy
od 4 tyg. po zakażeniu. Nie obserwowano istotnych różnic
w stosunku T/B przez cały okres obserwacji. Analiza populacji
CD4 i CD8 wykazała wzrost liczby tych komórek we wszyst-
kich grupach zakażonych zwierząt. Zanotowano stały stosunek
CD4/CD8 wynoszący od 1,7 do 2,3. Najistotniejszy wzrost
liczby komórek CD4 zanotowano w grupie zwierząt zakażo-
nych BIV i BIV/BLV w 4-6 tyg. po zakażeniu, co korespon-
dowało z istotnym wzrostem miana przeciwciał.

Otrzymane wyniki wskazują na aktywacje układu immuno-
logicznego w pierwszym okresie po zakażeniu i możliwą rolę
BIV jako kofaktora infekcji wirusem BLV.

Wpływ selenu stosowanego szczurzycom w okresie prenatalnym
na wychwyt (3H) glukozy w mózgu i niektórych narządach obwodowych potomstwa

Adam Kwieciński, Ryszard Szkilnik, Joanna Oświęcimska, Janusz Konecki',
Przemysław Nowak, Ryszard Brus

Katedra i Zakład Farmakologii oraz ' Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Zabrzu
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

IX-64

Odkryty przez J.J. Berzeliusa w 1817 roku Selen (Se) przez
długi okres czasu uważany był za jeden z najbardziej toksycz-
nych pierwiastków dla ludzi i zwierząt. W 1957 roku Schwartz
i Foltz wykazali, że Se jest pierwiastkiem niezbędnym do pra-
widłowego funkcjonowania organizmów żywych, w tym
i człowieka. Niemniej jego niedobór względnie nadmiar może
doprowadzić do różnych zmian patologicznych. Nadmiar Se
może być przyczyną zaburzeń neurologicznych, degeneracji
kości długich, włosów, paznokci, atrofii mięśnia sercowego
i niewydolności układu oddechowego. U zwierząt spożywają-
cych rośliny bogatoselenowe jest przyczyną choroby alkalicz-
nej i błędnej kołowacizny. Niedobór Se może doprowadzić do
kardiomiopatii, hemolizy erytrocytów, peroksydacji lipidów
błon komórkowych, zmian w układzie odpornościowym orga-
nizmu oraz degeneracji jąder. Na terenach ubogich w Se jest
przyczyną występowania u ludzi choroby Keshan i Kaschin-
Beck. Glukoza stanowi podstawowe źródło energii dla ośrod-
kowego układu nerwowego (OUN). Uprzednio wykazaliśmy,
że leki neurotropowe i metale ciężkie stosowane w trakcie
ciąży u szczurzyc wpływają na wychwyt i wbudowywanie

znakowanej glukozy w wybranych strukturach OUN i tkan-
kach obwodowych. Celem niniejszej pracy było zbadanie
wpływu narażenia ciężarnych szczurzyc Se na wychwyt zna-
kowanej glukozy w wybranych strukturach mózgu i narządach
obwodowych potomnych zwierząt.

Ciężarne szczurzyce szczepu Wistar otrzymywały do picia
(ad libitum) wodny roztwór seleninu sodu 5 ppm. Zwierzęta
kontrolne piły wodę. W momencie urodzenia potomstwa roz-
twór Se zastępowano wodą. Dalsze doświadczenie wykonano
na potomnych 8 tygodniowych samcach. Szczurom obu grup
podano 6-3H-D glukozę 500 |iCi/kg IP i dekapitowano po 15
minutach i 4 godzinach. W wybranych strukturach mózgu
i szeregu narządach, po zważeniu, rozpuszczeniu i dodaniu
płynu scyntylacyjnego, zliczano liczbę impulsów trzykrotnie
przez 1 minutę (DPM/100 mg świeżej tkanki) uśredniając wynik.

Wyniki badań wskazują, że narażenie selenem w okresie
rozwoju śródmacicznego obniża wychwyt znakowanej gluko-
zy w wybranych tkankach potomstwa.

Finansowane przez Śląską Akademię Medyczną: NN-5-062/98.
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IX-65 Rola GDH i GS w kiełkujących ziarniakach pszenżyta

Joanna Kwinta, Katarzyna Bartoszewicz, Wiesław Bielawski

Katedra Biochemii SGGW, Warszawa

W czasie kiełkowania ziarniaków produkty degradacji sub-
stancji zapasowych przemieszczają się z bielma skrobiowego
do organotwórczej części zarodka oraz nowo tworzących się
korzeni nasiennych i pędów siewek.

Jednym z etapów rozkładu białek zapasowych ziarna może
być oksydacyjna deaminacja glutaminianu katalizowana przez
dehydrogenazę glutaminianową (GDH). Jednocześnie część
produktów hydrolizy wysokocząsteczkowych związków zapa-
sowych może stanowić źródło szkieletów węglowych do syn-
tezy aminokwasów niezbędnych do funkcjonowania młodych
siewek. W tych reakcjach syntezy mogą brać udział zarówno
GDH jak i GS (syntetaza glutaminowa) - główne enzymy
odpowiedzialne za proces włączania amoniaku do związków
organicznych z wytworzeniem aminokwasów.

Dlatego celem podjętych doświadczeń było ustalenie roli
GDH i GS w procesie kiełkowania ziarniaków oraz w począt-
kowej fazie wzrostu siewek pszenżyta.

Materiał badawczy stanowiły różne części anatomicznej bu-
dowy ziarniaków: ziarniaki bez zarodków, organotwórcze czę-
ści zarodków, wyizolowane z nasion w stanie spoczynku oraz
korzenie nasienne i pędy siewek po 24, 48 i 72 godzinach
wzrostu. Aktywność GDH oznaczano metodą Barash i wsp. na
podstawie poziomu spadku lub wzrostu absorbancji prób przy
długości fali 340nm, w zależności od kierunku reakcji. Aktyw-

ność GS mierzono ilością wytworzonego 4-glutamylohydrok-
samianu (O'Neal i Joy).

Przeprowadzone badania wykazały, że GDH uczestniczy
w procesie katabolizmu białek zapasowych kiełkujących ziar-
niaków pszenżyta. Wskazuje na to wysoki poziom aktywności
deaminacyjnej (zależnej od NAD+) oraz zbliżony do jedności
stosunek aktywności NAD+:NADH zależnej w ziarniakach po-
zbawionych zarodka po 24 godz. wzrostu, a także gwałtowne
obniżenie zawartości białka w tych częściach ziarniaków.

Natomiast wysoki poziom aktywności aminacyjnej GDH
(zależnej od NADH jako koenzymu), kilkakrotnie przewyż-
szający aktywność deaminacyjną enzymu w korzeniach na-
siennych i pędach może wskazywać na udział GDH w reakc-
jach prowadzących do syntezy białek w tych organach siewek.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że
kierunek przemian (synteza lub rozkład) katalizowanych przez
GDH związany jest z lokalizacją tkankową enzymu. Można
przypuszczać, że to samo białko enzymatyczne w różnych
tkankach podlega odmiennym mechanizmom regulacji aktyw-
ności.

Aktywność GS we wszystkich fazach kiełkowania ziarna
oraz we wszystkich badanych częściach budowy ziarniaków
wykazywała tendencje wzrostowe, co potwierdza udział tego
enzymu w reakcjach anabolicznych.

IX-66 Dystrybucja cukrowców w wegetatywnych organach wyki kosmatej

{Vicia villosa Roth cv. Minikowska) w warunkach stresu suszy glebowej

Lesław B. Lahuta, Teresa Jagielska

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn,

Stres suszy glebowej wywołuje w roślinach szereg zmian metaboli-
cznych prowadzących z jednej strony do redystrybucji fotoasymilatów
w obrębie całych roślin, z drugiej indukuje syntezę osmoprotektantów.
Wśród tych związków szczególną rolę spełniają: sacharoza i cykliczne
wielowodorotlenowe alkohole takie, jak: D-pinitol, ononitol, czy gala-
ktozylocyklitole. Przeprowadzono badania zmian składu i zawartości
cukrowców rozpuszczalnych w tkankach wegetatywnych wyki kosma-
tej (Vicia villosa Roth cv. Minikowska) w warunkach stresu suszy
glebowej. Rośliny uprawiano w wazonach w komorze klimatyzacyj-
nej, przy 16 godzinnym oświetleniu i temperaturze powietrza 20°C
(dzień) i 16°C (noc). Trzytygodniowe rośliny poddawano stresowi su-
szy glebowej, ograniczając podlewanie i utrzymując wilgotność gleby
na poziomie 30% ppw. (przy 80% ppw. dla prób kontrolnych). W roś-
linach przed stresem suszy glebowej oraz uprawianych przez 2 tygo-
dnie przy wilgotności gleby 30% ppw. i 80% ppw. badano system
korzeniowy, brodawki korzeniowe, pęd (na odcinku do pierwszego
liścia), blaszki liściowe trzech dolnych liści, czterech liści środkowych
oraz dwóch liści wierzchołkowych. Określono świeżą masę tkanek,
zawartość suchej masy oraz analizowano skład i zawartość cukrow-
ców rozpuszczalnych metodą chromatografii gazowej.

Stres suszy glebowej zahamował akumulację suchej masy w korze-
niach i blaszkach liściowych liści z centralnej części pędu (o 50%
w stosunku do roślin kontrolnych). W liściach z dolnych pięter ubytek
suchej masy wynosił 7%. Liście wierzchołkowe i pęd wytworzyły
o 40% więcej suchej masy, niż rośliny kontrolne.

Głównymi cukrowcami rozpuszczalnymi w tkankach wegetatyw-
nych wyki kosmatej były: sacharoza i D-pinitol (blisko 60% wszyst-

kich cukrowców rozpuszczalnych), glukoza i fruktoza. W mniejszych
ilościach występowały: galaktoza, myo-inozytol, sorbitol i maltoza.
W korzeniach wykryto również rafinozę.

W blaszkach liściowych stres suszy glebowej spowodował obniże-
nie zawartości cukrów rozpuszczalnych: w liściach z dolnej części
pędu z 16% do 5% suchej masy, w liściach strefy środkowej i wierz-
chołkowej z 17% do 14% i z 37% do 26% suchej masy, odpowiednio.
W dolnych liściach całkowicie zanikła sacharoza. Wzrost zawartości
cukrowców stwierdzono w korzeniach i w pędzie, z 6,3% do 25%
i z 20% do 36,5% suchej masy, odpowiednio. W korzeniach zawartość
D-pinitolu zwiększyła się dziesięciokrotnie, a sacharozy - pięciokrot-
nie. Związki te stanowiły 80% wszystkich cukrowców rozpuszczal-
nych. W pędzie dwukrotnie wzrosła zawartość sacharozy, D-pinitolu
i glukozy.

Zaobserwowany spadek zawartości cukrowców rozpuszczalnych
w liściach przy równoczesnym wzroście w pędzie i korzeniach sugeru-
je, że stres suszy glebowej zmienia dystrybucję cukrowców w całych
roślinach. W roślinach kontrolnych zawartość sacharozy w liściach
wierzchołkowych, środkowych, dolnych, w dolnej części pędu i korze-
niach wynosiła odpowiednio (w % suchej masy): 7,9, 4,2, 5,8, 4,6, 3,4.
W roślinach poddawanych stresowi suszy glebowej profil ten wyglą-
dał zupełnie odmiennie: 2,6, 4,6, 0,0, 9,9, 16,2. Podobne zmiany w za-
wartości D-pinitolu mogą potwierdzać współuczestnictwo tego związ-
ku w reakcji obronnej tkanek wegetatywnych wyki kosmatej na stres
suszy glebowej.

Badania zostały wykonane w ramach grantu KBN 5 P06B 03012.
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Effects of acute alcohol intoxication on oxidative phosphorylation
in rat brain mitochondria

Wlodimerz Lelewicz', Konstantin Mandrik2

1 Grodno Medical Institute,
2 Grodno State University, Grodno, Belarus
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An extent of functional and metabolic disturbances in brain
mainly depends upon a dosage and duration of ethanol action.
The dose-dependent effects of acute alcohol intoxication on
the oxidative phosphorylation indices were studied in rat brain
mitochondria. After 1 hour of the ethanol administration in the
lower dose (1 g/kg body weight, i.p.) the lowering of the
intensity of the mitochondria respiration was observed during
the different metabolic states, when 2-oxoglutarate and suc-
cinate have been used as substrates for oxidation. Such chan-
ges were the most detectable in the cortex and the thalamus of
rats. When the dose of injected ethanol was risen to 2.5 g/kg,
an elevation of the rate of mitochondria respiration was obser-

ved, which was the most significant in the cortex, whereas the
efficacy of oxidative phosphorylation decreased simultaneous-
ly. When the toxic dose of ethanol (5 g/kg body weight, i.p.)
was administrated, the rate of mitochondria respiration increa-
sed during the all of Chance's metabolic states. In that cases,
alcohol evokes the potentiation of disconnection between re-
spiration and oxidative phosphorylation in rat brain mitochon-
dria. This might indicate a potentiation of disintegration of
mitochondrial membranes within nervous cells induced by the
higher acute alcoholisation, such changes being the same in all
of the rat brain structures tested.

Inhibitor katalityczny DNA topoizomerazy ii, icrf-187 (dexrazoxane)
obniża aktywność cytotoksyczną nowych pochodnych triazoloakrydonu

wobec komórek nowotworowych

Krzysztof Lemke', Annette K. Larsen2, Jerzy Konopa', Andrzej M. Składanowski12

' Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska, Gdańsk
2 Laboratorium Biologii i Farmakologu DNA Topoizomeraz, Instytut Gustave-Roussy,

PRII, UMR 1772, Villejuif, Francja
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Triazoloakrydony są nową grupą związków, które wykazują
wysoką aktywność przeciwnowotworową w stosunku do no-
wotworów przeszczepialnych u myszy jak i cytotoksyczną wo-
bec komórek białaczek mysiej i ludzkiej (LI210, HL-60) oraz
komórek nowotworów litych, w tym jelita grubego HT-29. We
wcześniejszych badaniach wykazaliśmy, że pochodne triazolo-
akrydonu są inhibitorami enzymu DNA topoizomerazy II, któ-
ry to enzym jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania
komórki. Związki aktywne biologicznie hamowały aktywność
izolowanej DNA topoizomerazy II jak i stabilizowały kom-
pleksy DNA-białko w komórkach nowotworowych. Badania
z użyciem pochodnych o różnej aktywności cytotoksycznej
i przeciwnowotworowej wskazują, że związki wykazujące ak-
tywność biologiczną hamują aktywność enzymu (hamowanie
relaksacji DNA, stabilizacja kompleksów rozszczepialnych)
natomiast związki nieaktywne nie mają wpływu na aktywność
topoizomerazy II.

W celu wyjaśnienia roli hamowania aktywności DNA topoi-
zomerazy II w działaniu cytotoksycznym triazoloakrydonów,
blokowaliomy powstawanie kompleksów rozszczepialnych
DNA-topoizomeraza II-triazoloakrydon przez preinkubacje
komórek z nietoksyczną dawką inhibitora katalitycznego
ICRF-187 (dexrazoxane). Preinkubacja komórek HL-60 oraz
HT-29 przy dawce 100 yM ICRF-187 przez 1 godz. obniżała
aktywność cytotoksyczną badanych związków (C-1303,
C-1305) jak i klasycznego inhibitora topo II jakim jest amsak-
ryna, użyta jako związek modelowy. W przypadku związków
wykazujących małą lub brak aktywności przeciwnowotworo-
wej to obniżenie nie było znaczące. Obniżenie cytotoksyczno-
ści w obecności ICRF-187 jest skorelowane ze spadkiem ilości
kompleksów rozszczepialnych DNA-białko powstających
w obecności triazoloakrydonów, oznaczanych metodą elektro-
forezy pulsacyjnej (FIGĘ).
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IX-69 Komórki drożdży Saccharomyces cerevisiae uwalniają niskocząsteczkowy
kompleks o aktywności SOD. I. Szok miedziowy w pożywce Mo

Adam E. Liczmański'', Hans Juergen Hartmann2, Ulrich Weser2

' Zakład Biochemii i Toksykologu, Instytut Żywienia Zwierząt, Akademia Rolnicza w Lublinie
2 Anorganische Biochemie, Physiolog.-Chemisches Institut, Eberhard - Karls Universitaet Tuebingen, Niemcy

Niskocząsteczkowy kompleks o aktywności SOD po raz pierwszy
wyizolowano z ekstraktów komórkowych szczepu dzikiego SP-4. Jest
on również syntetyzowany przez komórki mutanta CuZnSOD- (scdl),
a także stwierdzono jego obecność w dostępnych w handlu drożdżach
piekarskich. Hodowle komórek SP-4 i scdl prowadzono w pełnej po-
żywce YPG-2%. Dlatego też w celu wyeliminowania ewentualnego
udziału składników pożywki w badanej aktywności przeprowadzono
chromatografie sond pożywki w czasie 0 oraz po 24, 36 i 48 h prowa-
dzenia hodowli. Analizy wykonano w systemie FPLC/PBS z wykorzy-
staniem kolumny Superose™ 12 (HR10/30).

W obszarze frakcji niskocząsteczkowych przeprowadzono testy na
aktywność SOD (NBT - ksantyna - oksydaza ksantynowa, 100 umol/1
EDTA) oraz pomiar koncentracji Cu (ASA). Okazało się, że we frakc-
jach świeżej pożywki są ślady aktywności SOD. Redukcja NBT była
hamowana w 10-12% przy stężeniu Cu w kuwecie 0,6 umol/1. Nato-
miast po 24 h hodowli wartości te zawarte były w przedziale 42-53%
, a stężenie Cu wynosiło około 0,5 u.mol/1. We frakcjach pożywki po
48 h hodowli redukcja NBT hamowana była w około 33% w obecno-
ści 0,48 |imol/l Cu w kuwecie. Wartości te sugerowały uwalnianie
kompleksu z komórek drożdży do środowiska. Niemniej jednak nie
można było pominąć aktywności próby kontrolnej. Dlatego też po-
stanowiono sprawdzić czy podobne zjawisko ma miejsce w płynnej
pożywce mineralnej Wikerhama nie zawierającej mieszaniny czynni-
ków wzrostowych, dodatkowo wzbogaconej jonani Cu(II) w końco-
wym stężeniu 0,5 mmol/l.

Do badań użyto komórki świeżej 36-cio godzinnej hodowli komó-
rek szczepu SP-4. Po odwirowaniu komórek, dwukrotnym przemyciu

wodą dejonizowaną, zawieszono je w świeżej pożywce Mo o pH 5,5.
Przez 30 min prowadzono preinkubację. Po tym czasie pobrano sondę
pożywki (K) , a następnie dodano Cu(II) do końcowego stężenia 0,5
mmol/l. Po 3, 5, 7, 9, 10 h inkubacji pobierano próby pożywki i od-
wirowywano je w celu osadzenia komórek. Do dalszych badań wyko-
rzystywano supernatanty pobranych prób. Sondy pożywek o objętości
1 ml nanoszono na kolumnę (10/50) wypełnioną preparatem Sephadex
G-50 / 1 mmol/l bufor potasowo - fosforanowy pH 7,2. W obszarze
frakcji niskocząsteczkowych profilów elucji przeprowadzono analizę
aktywności SOD oraz koncentracji Cu. Na podstawie wyników uzys-
kanych dla próby kontrolnej można przypuszczać, że kompleks o ak-
tywności SOD jest uwalniany już w pierwszych 30 minutach inkuba-
cji. Redukcja NBT maksymalnie była hamowana w ok. 22%. W efek-
cie dodania do pożywki Cu(II) nie zaobserwowano dużych zmian
w oznaczanej aktywności SOD. Po 3h inkubacji w warunkach lek-
kiego szoku miedziowego wzrosła ona do 28%, po 5 h wynosiła 26%,
natomiast po 7, 9 i 10 h stwierdzono 22-23% hamowania redukcji
NBT w warunkach metody. Każdorazowo do mieszaniny reakcyjnej
dodawano takie objętości frakcji ażeby stężenie miedzi w kuwecie nie
przekraczało wartości 1 u.mol/1.

Prezentowane wyniki potwierdzają zjawisko uwalniania niskocząs-
teczkowego kompleksu o aktywności SOD. Dowodzą również, że pro-
ces ten nie podlega indukcji w efekcie podwyższenia koncentracji
Cu(II) w pożywce. Badania te również mają praktyczny aspekt, bo-
wiem zjawisko to można wykorzystać do pozyskiwania kompleksu
bez konieczności rozbijania komórek drożdżowych. Na ile jest korzys-
tne pokażą dalsze badania.

IX-70 Szlaki metaboliczne biodegradacji wybranych chlorofenoli

Sylwia Łabużek, Danuta Mańka

Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice

Rozwój przemysłu, rosnące zanieczyszczenie środowiska
inspirują do badań nad wykorzystaniem mikroorganizmów
w procesach usuwania toksycznych związków organicznych.
Obecna praca jest kontynuacją wcześniejszych badań nad mik-
robiologiczną degradacją chlorofenoli. Z danych literaturo-
wych wynika, że chlorofenole w warunkach tlenowych, mogą
ulegać rozkładowi według dwóch różnych mechanizmów.
Rozkład mono- i dichlorofenoli przebiega poprzez hydroksyla-
cję do chlorokatecholi a dechlorynacja następuje po rozszcze-
pieniu pierścienia aromatycznego. Biodegradacja polichlorofe-
noli następuje poprzez para-hydroksylację do para-chlorohyd-
rochinonu, który następnie ulega stopniowej dechlorynacji.
Rozszczepienie pierścienia zachodzi po usunięciu wszystkich
atomów chloru. W obecnych badaniach podjęto próbę okreś-
lenia szlaku metabolicznego degradacji badanych chlorofenoli
przez szczepy Pseudomonas chlororaphis i Micrococcus lylae.

W badaniach wykorzystano szczepy Pseudomonas chloro-
raphis i Micrococcus lylae. Hodowle prowadzono w zmodyfi-
kowanej pożywce Kojima z dodatkiem odpowiedniego chloro-
fenolu (2,4-; 3,4-; 2,5-DCP; PCP). Ubytek chlorofenoli okreś-
lano spektrofotometrycznie. W celu określenia drogi rozkładu
przeprowadzono oznaczenia produktów pośrednich degradacji
wybranych chlorofenoli oraz izolację białek enzymatycznych.
Identyfikację intermediatów wykonano metodą chromatografii
gazowej sprzężonej ze spektroskopią masową. Aktywności
monooksygenaz chlorofenolowych oznaczano metodą Lechnera.

Pomiarów aktywności 1,2- i 2,3-dioksygenazy katecholowej
przeprowadzono metodą Hegemana.

Wykazano, że pierwszym produktem rozkładu 2,4-DCP jest
4-chlorofenol, który następnie ulega dalszej dechlorynacji
i hydroksylacji do pirokatechiny. Podobnie przebiega degrada-
cja 3,4-DCP.

Analiza widma masowego produktu rozkładu 2,5-DCP wy-
kazała obecność pirokatechiny, co świadczy, że dechlorynacja
pierścienia aromatycznego zachodzi przed jego rozszczepie-
niem. Nie udało się zanalizować produktów częściowej dech-
lorynacji tego związku.

W hodowli szczepu Pseudomonas chlororaphis prowadzo-
nej w obecności pentachlorofenolu wykazano obecność tetra-
chlorohydrochinonu, co potwierdza dane literaturowe, że pier-
wszym etapem degradacji polichlorofenoli jest para-hydroksy-
lacja pierścienia aromatycznego.

Wykazano obecność monooksygenazy chlorofenolowej
u obu badanych szczepów, co potwierdzałoby fakt, że jednym
z pierwszych etapów degradacji dichlorofenoli i pentachloro-
fenolu jest hydroksylacja pierścienia aromatycznego. Enzym
ten ulegał inhibicji w obecności metimazolu, znanego inhibito-
ra oksygenaz flawinowych.

U obu badanych szczepów obserwowano aktywność 1,2-
dioksygenazy katechlowej natomiast nie wykazano obecności
2,3-dioksygenazy katecholowej. Sugeruje to, że rozszczepienia
pierścienia aromatycznego zachodzi szlakiem intradiolowym.
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Wpływ podstawników na proces degradacji wybranych
związków aromatycznych przez szczepy bakterii gramdodatnich

Sylwia Łabuiek, Katarzyna Hupert Kocurek

Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice
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Węglowodory aromatyczne i ich pochodne dostające się do środo-
wiska w wyniku działalności przemysłowej mogą ulegać powolnemu
mikrobiologicznemu rozkładowi. Ilość i rodzaj podstawników w pierś-
cieniu aromatycznym wpływa na reaktywność i toksyczne działanie
tych związków na mikroorganizmy.

Celem podjętych badań było stwierdzenie w jaki sposób rodzaj
i liczba podstawników w pierścieniu może wpływać na szybkość pro-
cesu degradacji struktur aromatycznych u szczepów bakterii gramdo-
datnich. Prowadzono również badania szlaków metabolicznych degra-
dacji fenolu, benzoesanu i salicylanu sodu.

Badania prowadzono z użyciem szczepów Micrococcus luteus, Mic-
rococcus lylae i Staphylococcus lentus, izolowanych z mieszanej po-
pulacji osadu czynnego adaptowanej do degradacji salicylanu sodu.
Bakterie hodowano w zmodyfikowanej pożywce Kojima z dodatkiem
wybranego substratu aromatycznego jako jedynym źródłem węgla.
Obserwowano rozkład fenolu oraz benzoesanu i salicylanu sodu przez
badane szczepy bakterii w modelowych układach jednosubstratowych.
Ubytek fenolu oznaczano metodą z p-nitroaniliną a ubytek salicylanu
i benzoesanu sodu określano spektrofotometrycznie. Izolację surowej
frakcji enzymatycznej i oznaczanie aktywności 1,2- oraz 2,3- diok-
sygenaz katecholowych prowadzono metodą Hegemana.

Wszystkie badane szczepy bakterii udało się zaadaptować do de-
gradacji 4 mM salicylanu sodu i 4 mM benzoesanu sodu. Fenol w stę-
żeniu 4 mM był degradowany jedynie przez szczep Micrococcus lylae.
Szczep Staphylococcus lentus rozkładał tylko 2 mM tego substratu.
Szczepu Micrococcus luteus nie udało się zaadaptować do degradacji
fenolu.

Obserwacje dynamiki rozkładu badanych substratów wykazały, że
szczepy Micrococcus lylae i Micrococcus luteus degradowały około
90% wprowadzonej dawki (4 mM) salicylanu lub benzoesanu sodu
w czasie 9 godzin, podczas gdy 4 mM fenolu rozkładane były przez
szczep Micrococcus lylae w czasie 24 godzin. Szczep Staphylococcus
lentus charakteryzował się niższą aktywnością degradacyjną i rozkła-
dał 4 mM benzoesanu lub salicylanu sodu i tylko 2 mM fenolu w cza-
sie 24 godzin. Izolacja i oznaczenia aktywności dioksygenaz katecho-
lowych indukowanych pod wpływem salicylanu sodu wykazały
u szczepów Micrococcus luteus i Micrococcus lylae aktywność 1,2
i 2,3- dioksygenazy katecholowej i rozkład tego substratu szlakiem
orto i meta. Szczep Staphylococcus lentus natomiast wykazywał ak-
tywność 1,2- dioksygenazy katecholowej, co świadczyło o rozkładzie
salicylanu sodu szlakiem orto. W izolatach frakcji enzymatycznej ze
szczepów Micrococcus luteus, Micrococcus lylae i Staphylococcus
lentus degradujących 4 mM benzoesanu sodu stwierdzono aktywność
1,2- dioksygenazy katecholowej i rozkład tego substratu szlakiem
orto.

W komórkach szczepów Micrococcus lylae i Staphylococcus lentus
fenol powodował indukcję 1,2- dioksygenazy katecholowej. Szczepy
te degradowały ten substrat szlakiem orto.

Przeprowadzone badania wykazały, że fenol był substratem najtrud-
niej ulegającym degradacji przez badane szczepy bakterii. Obecność
grupy karboksylowej w pierścieniu aromatycznym salicylanu i ben-
zoesanu sodu ułatwiała degradację tych substratów. Stwierdzono rów-
nież, że salicylan sodu indukował różne szlaki rozkładu struktury aro-
matycznej u badanych szczepów bakterii.

Zastosowanie technik RAPD i amplifikacji różnicowej,
w badaniach molekularnych, u Petunia hybrida

Sylwia Łukowska, Gracjan Michlewski, Anna Kręcisz, Małgorzata Jakubowicz

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii U AM, Poznań
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Rodzaj Petunia obejmuje 5 dzikich gatunków diploidalnych, o 2n=14
chromosomów, tworzących 2 grupy, różniące się fenotypowo. Jedna
skupiająca P. parodii i P. axillaris charakteryzuje się obecnością bia-
łych kwiatów, a druga, obejmująca P. integrifolia, P. inflata oraz P.
violacea, posiada kwiaty ubarwione. Osobniki te mogą się swobodnie
krzyżować. Petunia hybrida jest właśnie takim międzygatunkowym
mieszańcem. Spór dotyczący jej pochodzenia nie jest jeszcze do końca
rozstrzygnięty. Botanicy przypuszczają, że powstała ona 70 lat temu,
w wyniku krzyżowania osobników o kwiatach białych i zabarwionych,
reprezentowanych przez P. integrifolia i P. axillaris (Stout 1952 ; Sink
1984).

W 1986 r. Somerville przedstawił, w swej publikacji, na przykła-
dzie Arabidopsis thaliana, właściwości, jakimi powinna charakteryzo-
wać się roślina modelowa. Przyjmując te kryteria, można stwierdzić,
że Petunia hybrida dorównuje Arabidopsis. Posiada ona bowiem sto-
sunkowo mały genom (2xlO6 kb), małą liczbę chromosomów, a także
łatwo ulega transformowaniu.

W Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM, w cza-
sie pracy nad transformacją i regeneracją transformantów Petunia hyb-
rida, odmiana Superbissima, otrzymano spektrum osobników, o zde-
cydowanie odmiennym fenotypie, świadczącym o zaburzeniach gos-
podarki hormonalnej (zaburzenia dominacji wierzchołkowej, wykszta-
łcenia kwiatów, długości międzywęźli, kształtu liści). Postanowiliśmy
przeprowadzić analizę genetyczną wybranych roślin, różnych morfo-
logicznie, na poziomie genomu (DNA) i jego ekspresji (mRNA).

Analizę genomu wybranych roślin, przeprowadziliśmy metodą
RAPD (ang. random amplified polymorphic DNA). Technika ta, po-
zwala, na badanie polimorfizmu genomowego, bez znajomości sek-

wencji nukleotydowej matrycy. Opiera się ona na łańcuchowej reakcji
polimerazy (PCR- polymerase chain reaction), z zastosowaniem od-
powiednich starterów, dobranych arbitralnie (przypadkowa sekwencja
nukleotydów). W naszym przypadku były to startery dziesięcionuk-
leotydowe o 50% lub 60% zawartości G, C.(P1-ACTGGTCACT,
P2-GGTGGTAACT, P3-GACGGTAACT, P4-TTACCTGGAC,
P5-CTCGTTTGGG, P6-TGGTCACTGT). Różnic w ekspresji genety-
cznej, szukaliśmy stosując metodę DDRT-PCR (ang. differential disp-
lay - amplifikacja różnicowa). Wykorzystuje ona reakcje odwrotnej
transkrypcji (RT) i PCR, dzięki czemu można porównać produkty
amplifikacji fragmentów cDNA otrzymanych z różnych roślin. Użyliś-
my dwa rodzaje starterów: oligonukleotyd dT l 2MX, w którym M. ma
pozycję zdegenerowaną, a X jest konkretnym nukleotydem (RT
i PCR) oraz dziesięcionukleotydy o arbitralnej sekwencji (tylko
PCR).Zarówno produkty RAPD, jak i DDRT-PCR, rozdzielaliśmy na
żelach poliakryloamidowych i porównywaliśmy.

Obraz rozdzielonych elektroforetycznie produktów RAPD, wskazu-
je z jednej strony na pokrewieństwo analizowanych osobników, jak
i wyraźny polimorfizm genomowy, pomimo, iż są to rośliny tej samej
odmiany. Zróżnicowanie to, może być wynikiem regeneracji rośliny,
przeprowadzone przez stadium kallusa, a także mieszańcowej natury
Petunia hybrida.

Zastosowana metoda amplifikacji różnicowej, umożliwiła nam
wskazanie tych cDNA, które różnicują analizowane rośliny. W następ-
nym etapie, zamierzamy zsekwencjonować uzyskane cDNA. Wyko-
rzystamy je, jako sondy molekularne, w celu poszukiwania genów,
których ekspresja związana jest z obserwowanymi przez nas anoma-
liami fenotypowymi.
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IX-73 Próba wykorzystania pomiaru stężeń ciał ketonowych we krwi

do oceny rezerwy czynnościowej wątroby

Izabela Maciejewska-Paszek', Mariusz Skiba2, Maria Wardas'
1 Katedra i Zakład Żywności i Żywienia Wydziału Farmaceutycznego, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Biorąc pod uwagę fakt, że acetooctan i |3-hydroksymaślan
powstają praktycznie w wątrobie oraz że swobodnie pokonu-
jąc błony mitochondrialne mogą opuszczać komórki i przedo-
stawać się do krwi, można stwierdzić, że stosunek stężeń ciał
ketonowych we krwi odzwierciedla stosunek stężeń utlenionej
i zredukowanej formy NAD w wątrobie, a tym samym mówi
0 rezerwie metabolicznej wątroby.

Badania prowadzono na królikach samcach rasy Szynszyle,
którym podawano domięśniowo preparat żelaza JECTOFER
w ilości 6 mg/kg m.c./dobę przez okres 120 dni. Odpowiednio
po 3, 10, 90 i 120 dniach zwierzętom przyżyciowo pobierano
krew z tętnicy usznej, tętnicy pnia trzewnego, żyły wrotnej
1 żyły wątrobowej i oznaczano w niej stężenia acetooctanu
i fł-hydroksymaślanu.

Stwierdzono, że krótkotrwałe (3 dni) podawanie królikom
preparatu żelaza wywołuje wielokrotny wzrost stężenia b-hyd-
roksymaślanu i niewielki acetooctanu w próbkach krwi
z wszystkich naczyń. Po 10 dniach podawania żelaza stężenie
P-hydroksymaślanu znacznie spada w porównaniu ze stęże-
niem oznaczonym po 3 dniach trwania eksperymentu, by po-
nownie wzrosnąć po 90 i 120 dniach. Stężenie acetooctanu po
niewielkim wzroście po 3 dniach systematycznie spada.

Obliczono stosunek stężenia acetooctanu do p-hydroksyma-
ślanu. Stwierdzono, że stosunek ten zarówno dla krwi pobranej
z tętnicy usznej i tętnicy pnia trzewnego (AKBR) jak i dla
krwi pobranej z żyły wrotnej (PVKBR) jak i żyły wątrobowej
(HVKBR) jest istotnym wskaźnikiem wydolności metabolicz-
nej wątroby.

Uzyskane wyniki pozwalają na zaproponowanie następują-
cych wniosków:
1. Podawaniu badanym zwierzętom preparatu żelaza towarzy-

szyła hiperketonemia wskazująca na zaawansowaną ke-
tozę.

2. Obserwowane zmiany stężenia nie dają właściwego obrazu
nasilania się ketozy lecz wskazują na naruszenie równo-
wagi fizjologicznej pomiędzy zredukowaną a utlenioną for-
mą NAD, a tym samym na zaburzenie homeostazy ener-
getycznej wątroby.

3. Właściwym obrazem postępującej ketozy jest malejąca
wartość stosunku stężeń ciał ketonowych obserwowana
w próbkach krwi pobieranych zarówno z tętnicy usznej
badanych zwierząt, jak również z żyły wrotnej, żyły wąt-
robowej i tętnicy pnia trzewnego.

IX-74 Badanie kinetyki zmian konformacyjnych CRP pod wpływem związania cAMP

Jędrzej Małecki, Zygmunt Wasylewski

Zakład Biochemii Fizycznej, Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Białko CRP (cyclic AMP Receptor Protein) bierze udział w regula-
cji ekspresji kilkudziesięciu genów, należących do szeregu operonów
w Escherichia coli. CRP jest homodimerem, każda podjednostka skła-
da sie z 209 reszt aminokwasowych i ma budowę domenowa.. Większa
domena N-koncowa jest odpowiedzialna za wiązanie cAMP, nato-
miast domena C-koncowa zawiera superstrukturę HTH (helisa-skret-
helisa), która bierze bezpośredni udział w rozpoznawaniu i wiązaniu
się do operatorowego DNA. Opublikowana ostatnio struktura krystalo-
graficzna [1] ujawniła obecność dodatkowych dwóch miejsc recep-
torowych dla cAMP, które położone są na styku pomiędzy domenami
N- i C-końcową.

Białko CRP wyizolowano ze szczepu bakterii E. coli SA500, posia-
dających plazmid pHA7 i oczyszczono według procedury opisanej
uprzednio [2]. Badania kinetyczne wykonano metodą zatrzymanego
przepływu, przy użyciu fluorymetru stopped-flow SX-17 MV firmy
Applied Photophysics. Zmiany konformacyjne wywołane związaniem
cAMP monitorowano poprzez pomiar intensywności fluorescencji
reszt Tip białka lub znacznika fluorescencyjnego 1,5-I-AENS, kowa-
lencyjnie przyłączonego do reszt Cys-178. Wszystkie pomiary wy-
konano w 20"C, w buforze 50 mM Tris-HCl, pH 7,9, zawierającym
100 mM KC1 oraz 1 mM EDTA.

W mikromolowych stężeniach cAMP, intensywność fluorescencji
AENS-CRP wzrasta o około 20%, jednocześnie wzrost ten w czasie
daje się zadowalająco opisać funkcją monoeksponencjalną. Zależność
amplitudy sygnału od końcowego stężenia ligandu osiąga plateau przy
około 100 uM cAMP i wskazuje na dodatnią kooperatywność wiąza-
nia Hgandu do białka. Stała szybkości obserwowanego procesu wzras-
ta przy wzrastającym stężeniu cAMP, ulegając stopniowemu wysyce-
niu, co wskazuje na dwuetapowość badanego procesu. W pierwszym
etapie cAMP jest wiązany do CRP z pozorną bimolekularną stałą
szybkości asocjacji, wynoszącą ka p p=10 s M"'s~'. W drugim etapie, po-

wstały kompleks białko-ligand ulega zmianie konformacyjnej ze stałą
szybkości wynoszącą kc=10 s"'. Obserwowana zmiana jest wynikiem
wiązania sie cAMP do miejsc receptorowych, które znajdują sie w do-
menie N-końcowej każdej podjednostki CRP. Ma to bezpośredni
związek z uzyskaniem przez białko zdolności do rozpoznawania i wią-
zania sie z odcinkami DNA o specyficznej sekwencji.

W milimolowych stężeniach cAMP, intensywność fluorescencji
reszt Trp białka wzrasta o około 40%, jednocześnie wzrost ten w cza-
sie można zadowalająco opisać funkcją monoeksponencjalną. Zależ-
ność amplitudy sygnału od końcowego stężenia cAMP osiąga plateau
przy około 10 mM cAMP i wskazuje na dodatnią kooperatywność
wiązania ligandu do białka. Obserwowana stała szybkości procesu
maleje jednak wraz ze wzrastającym stężeniem cAMP, osiągając stałą
wartość przy bardzo dużych stężeniach ligandu. Oznacza to, że białko
istnieje w dwóch stanach konformacyjnych, różniących się własnoś-
ciami fluorescencyjnymi reszt Trp, ale tylko jedna z tych form jest
zdolna wiązać cAMP. Z pomiaru stałych szybkości można oszacować
stałą równowagi pomiędzy dwiema formami białka, która wynosi
Kapp = 2,7. Obserwowana zmiana konformacyjna ma związek z przyłą-
czeniem sie cAMP do nowo odkrytych miejsc receptorowych, zlokali-
zowanych na styku pomiędzy domenami N- i C-koncową. Biologiczna
rola tych miejsc wiążących nie została jeszcze jednoznacznie okreolo-
na. Uważa sie jednak, że na skutek związania cAMP do tych miejsc
receptorowych, CRP traci specyficzność sekwencyjną w procesie wią-
zania sie do DNA.

Literatura:
[1] Passner, J. i Steitz, T. (1997) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94,

2843-2847.
[2] Małecki, J. i Wasylewski, Z. (1997) Eur. J. Biochem. 243,

660-669.
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Indukcja apoptozy a terapia fotodynamiczna

Anna Marcinkowska, Jolanta Saczko, Anna Malarska, Teresa Banaś

Katedra i Zakład Biochemii AM, Wrocław

IX-75

Apoptoza, programowana śmierć komórek jest prawidłowym proce-
sem fizjologicznym biorącym udział w kontroli liczebności komórek,
a także eliminacji komórek nowotworowych lub zarażonych wirusem.
Apoptoza jest następstwem aktywacji specyficznych przemian meta-
bolicznych doprowadzających do określonych, nieodwracalnych
zmian w morfologii komórek. Najważniejszą rolę w łańcuchu prze-
mian apoptotycznych w komórce przypisuje się aktywacji swoistych
proteaz cysternowych- kaspaz. Odrębny problem stanowi zagadnienie
mechanizmów aktywacji wspomnianego łańcucha. Dotychczas pozna-
no wiele czynników natury fizjologicznej działających poprzez swois-
te receptory (cytokiny np.: TNF-a) uruchamiających program apop-
tozy. Jednak także nieswoiste, zewnątrzpochodne czynniki natury fi-
zycznej np.: promieniowanie jonizujące lub chemicznej np.: cytostaty-
ki, stan szoku tlenowego i generowane wówczas reaktywne formy
tlenu (RFT), mogą ten program wyzwalać.

Terapia fotodynamiczna (PDT) stosowana w niektórych postaciach
nowotworów, polega na selektywnym usuwaniu tkanki nowotworowej
w wyniku procesów indukowanych oddziaływaniem światła laserowe-
go o małym natężeniu z barwnikami o właściwościach fotouczulają-
cych. Powstające RFT mogą być induktorami obserwowanej apoptozy
lub nekrozy komórek nowotworowych. Stosowanym najczęściej barw-
nikiem fotouczulającym jest HpD-fotofrin będący mieszaniną hemato-
porfiryn. Preparat podawany jest pacjentom do krwioobiegu, komór-
kami poddanymi oddziaływaniu najwyższych stężeń barwnika są ko-
mórki środbłonka naczyń krwionośnych. W tkankach zmienionych no-
wotworowo bardzo intensywnie przebiega proces angiogenezy, inic-
jowany przez same komórki nowotworu, istotne więc wydaje się bada-

nie wpływu czynników terapii fotodynamicznej na komórki środbłon-
ka naczyń krwionośnych.

Celem pracy była ocena cech morfologicznych i parametrów bioche-
micznch komórek śródbłonka poddanych oddziaływaniu HpD w obecno-
ści i nieobecności światła. W poszukiwaniu symptomów apoptozy lub
nekrozy komórek, badano aktywności głównych enzymów układu zmia-
tającego RFT: dysmutazy ponadtlenkoewj SOD i katalazy CT.

Badania przeprowadzano na hodowlach pierwotnych śródbłonka na-
czyń krwionośnych izolowanych z aorty płodowej bydlęcej. Komórki
hodowano wstępnie w obecności różnych stężeń HpD. Do dalszych
badań wybrano stężenie 166 |iM HpD, co odpowiadało stężeniom
barwnika uzyskiwanym w krwiobiegu u pacjentów poddanych terapii.
Stosowano różne czasy ekspozycji komórek na barwnik w obecności
i nieobecności światła laserowego o długości X=632 nm lub A=1000 nm.

Apoptozę lub nekrozę komórek oceniano metodą kometkową. Aktyw-
ność SOD oznaczano metodą Segura-Aquilar (1993), aktywność CT me-
todą Bears-Sizer. Krótka ekspozycja 1-2 h na działanie HpD 166 îM
prowadziła do zmian apoptotycznych w badanych komórkach. Dłuższe
działanie fotofrinu stymulowało zmiany o charakterze nekrotycznym.
Działanie światła laserowego nasilało obserwowane zjawiska.

Wykazano również zmiany w aktywności SOD i CT pozyskanych
z hodowanych komórek. Równolegle przeprowadzono badania wpły-
wu HpD i światła laserowego na aktywność czystych preparatów han-
dlowych SOD i CT.

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na wpływ czynników te-
rapii fotodynamicznej na generowanie RFT, które indukują zmiany
biochemiczne i morfologiczne w badanych komórkach.

Komórki drożdży Saccharomyces cerevisiae uwalniają niskocząsteczkowy
kompleks o aktywności SOD. II. Inkubacja komórek w zmodyfikowanej pożywce Mfl

Jan Masiulanis, Adam E. Liczmański
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Celami pracy było opracowanie szybkiej metody pozyskiwania
kompleksu posiadającego aktywność SOD wytwarzanego przez komó-
rki drożdży piekarskich i uwalnianego przez nie do płynnej pożywki
Mo, oraz próba określenia korelacji pomiędzy ilością uwalnianego do
środowiska kompleksu i jego zawartości w inkubowanych komórkach
drożdży, jak również określenie stosunków molowych Cu, Mn i Fe we
frakcjach wykazujących aktywność SOD, a także współzależności po-
między powierzchnią piku badanego kompleksu i aktywnością SOD
mierzoną in vitro.

Skład pożywki może wpływać na aktywność kompleksu, dlatego
wprowadzono uproszczenie jej składu polegające na zastosowaniu je-
dynie glukozy w ilości 0,5% jako źródło węgla i siarczanu amonowe-
go (3,4 g/l) jako źródła azotu.

Uzyskiwanie kompleksu z pożywki po inkubacji komórek drożdżo-
wych w zmodyfikowanej pożywce polegało na odwirowaniu komórek
drożdży przy 480xg z pożywki i zagęszczeniu jej do 3 ml na wyparce
próżniowej w temp. 40°C. Zagęszczoną pożywkę oczyszczano przy
pomocy chromatografii na żelu Sephadex LH 20/ H2O - TFA pH=3,5;
1,6/100. Do badań pobierano frakcje wykazujące aktywność SOD
oznaczaną metodą adrenalinową. Równolegle pozyskiwano badany
kompleks z komórek drożdży pozostałych w osadzie po odwirowaniu
pożywki. Osad zawieszano w dejonizowanej wodzie i dezintegrowano
mikrofalami. Powstałą mieszaninę odwirowywano jak poprzednio, za-
gęszczano i oczyszczano w analogiczny sposób jak pożywkę.

Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że kompleks o ak-
tywności SOD tylko w niewielkim stopniu dyfunduje do pożywki,
a większość aktywności pozostaje w komórkach. W materiale uzys-
kanym z pożywki stwierdzono większą zawartość Fe niż w komórkach
drożdży co świadczy o uwalnianiu tego pierwiastka z materiału komór-

kowego podczas ich inkubacji. Zawartość jonów Mn i Cu podlegała
fluktuacjom zależnym głównie od czasu inkubacji i ilości Fe w pożywce.

Frakcje o najwyższej aktywności SOD nie charakteryzowały się
największą koncentracją analizowanych pierwiastków. Stosunki molo-
we Cu:Mn:Fe we frakcjach o największej aktywności SOD z ekstrak-
tów komórkowych, w zależności od czasu inkubacji, kształtują się
następująco 3:2:1 po 6 godzinach i 1:2:1 po 8 godzinach. Inaczej
przedstawiają się one we frakcjach uzyskiwanych z pożywki, w któ-
rych koncentracja Fe jest 50-70 krotnie wyższa niż Cu i Mn. Praw-
dopodobnie Fe, obecne we frakcjach, stanowi balast powodujący
obniżanie aktywności SOD, ponieważ spadek jego koncentracji
o 0,1 mmol/1 powoduje wzrost aktywności SOD o około 20%. Naj-
wyższe aktywności SOD we frakcjach uzyskiwanych z pożywek ob-
serwowano przy stosunkach molowych Cu do Mn wynoszących 3:2
w czasie 0 i po 2 godzinach, 1:1 po 4 i 2:3 po 8 godzinach inkubacji.
Można zatem przypuszczać, że badany kompleks występuje w trzech
formach izomerycznych, z których każda wiąże inny rodzaj metalu.
Próby skorelowania aktywności SOD badanego kompleksu z powierz-
chnią piku uzyskanego w wyniku elektroforetycznego rozdziału anali-
zowanych frakcji na elektroforezerze kapilarnym nie dały jednoznacz-
nych odpowiedzi. Obecność zanieczyszczeń organicznych w badanych
frakcjach, widoczna podczas elektroforezy, prawdopodobnie powodo-
wała dodatkowo obniżanie aktywności SOD mierzonej in vitro.

Reasumując, obecność balastu solnego i innych związków w anali-
zowanych frakcjach zdecydowanie negatywnie wpływa na wielkość
mierzonej aktywności jak i czas retencji badanego kompleksu podczas
elektroforezy kapilarnej, co na obecnym etapie oczyszczania komplek-
su uniemożliwia podejmowanie prób określenia wspomnianej współ-
zależności.
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IX-77 Zmiany w strukturze wrzeciona mitotycznego pod wpływem zanieczyszczeń powietrza

Agnieszka Mazurek, Jadwiga Michalska, Grażyna Motykiewicz

Zakład Biologii Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skiodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

We wcześniejszych badaniach in vitro prowadzonych nad
genotoksycznością ekstraktów zanieczyszczeń powietrza za-
obserwowano występowanie silnie skondensowanych chromo-
somów, nierównomierne rozchodzenie się materiału genetycz-
nego podczas mitozy oraz znaczną liczbę komórek będących
w metafazie -tzw. areszt mitotyczny. Zjawisko to wywołują
związki chemiczne reagujące z białkami wrzeciona mitotycz-
nego (podobnie jak kolchicyna). Pozwoliło to przypuszczać, że
zanieczyszczenia oprócz właściwości genotoksycznych wpły-
wają również na wrzeciono mitotyczne. Celem niniejszej pracy
było zbadanie przy pomocy barwienia immunocytochemiczne-
go zaburzeń struktury wrzeciona mitotycznego pod wpływem
działania ekstraktów zanieczyszczeń z Górnego Śląska.

Zanieczyszczenia powietrza występujące w postaci pyłu za-
wieszonego zostały zebrane w Zabrzu i Rudzie Śląskiej w sty-
czniu i lipcu 1996 roku. Substancje smołowe zawarte w pyle
zawieszonym ekstrahowano cykloheksanem a następnie roz-
puszczano w 1% DMSO. Komórki linii V79 hodowano w po-
żywce DMEM uzupełnionej 10% surowicą i antybiotykami 24
godziny, a następnie poddawano 16-godzinnemu lub 4-godzin-
nemu działaniu ekstraktów zanieczyszczeń zimowych lub let-
nich w odpowiednich stężeniach. Hodowle kontrolne prowa-
dzono w obecności DMSO. Barwienie immunocytochemiczne
wrzeciona przeprowadzono stosując bezpośrednią reakcję im-
munofluorescencyjną. Jako pierwsze przeciwciało zastosowa-
no monoklonalne przeciwciało anty-(3-tubulinowe, jako drugie
- antymysie przeciwciało oznakowane FITC. Chromatynę bar-

wiono dodatkowo DAPI. Zaburzenia wrzeciona komórek mi-
totycznych analizowano używając stosowne filtry do FITC
i DAPI. Figury mitotyczne z uszkodzonym wrzecionem mito-
tycznym klasyfikowano biorąc pod uwagę zarówno strukturę
wrzeciona jak i morfologię chromosomów na: wielobiegunowe
(więcej niż dwa bieguny) oraz uszkodzone (prawidłowa liczba
biegunów i nieprawidłowe rozmieszczenie chromosomów).

Zastosowanie metody immunocytochemicznej pozwoliło
uwidocznić uszkodzenia wrzeciona mitotycznego indukowane
zanieczyszczeniami powietrza. Zanieczyszczenia zbierane zi-
mą zwiększają liczbę uszkodzonych wrzecion w dawkach 10
i 20 p.g/ml niezależnie od czasu ekspozycji (p<0,01). Nato-
miast w komórkach traktowanych 4 godziny ekstraktami za-
nieczyszczeń zbieranych latem nie wzrasta liczba komórek
z uszkodzonymi wrzecionami w porównaniu z kontrolą. Jedy-
nie przy 16-godzinnej ekspozycji istnieją różnice istotne staty-
stycznie przy dawce 20 |J.g/ml.

Zanieczyszczenia powietrza wykazują zatem nie tylko silne
właściwości genotoksyczne, ale wpływają również na morfo-
logię wrzeciona mitotycznego. Zanieczyszczenia powietrza
zbierane zimą wpływają zarówno na proces tworzenia się bie-
gunów wrzeciona podziałowego, jak też doprowadzają do nie-
równomiernego rozchodzenia się chromosomów przy zacho-
waniu typowego, dwubiegunowego wrzeciona podziałowego.
Zaburzenia w procesie prawidłowego podziału materiału gene-
tycznego mogą prowadzić do zjawiska aneuploidalności,
a w konsekwencji do procesu nowotworowego.

IX-78 Aktywność proteolityczna siewek pszenicy jarej poddanych dehydratacji

Anna Miazek

Katedra Biochemii SGGW, Warszawa

Doświadczenia przeprowadzone na kiełkujących nasionach
pszenicy jarej (Triticum aestivum L. odm. Eta) wykazały, że
poddanie siewki pszenicy głębokiemu odwodnieniu (70-80%
deficytu wody) podczas pierwszych 96 h kiełkowania nie
zmienia ich przeżywalności, natomiast już po następnej dobie
następuje drastyczne obniżenie do 50% przeżywalności. Jed-
nocześnie wykazano, że podczas 96 h kiełkowania zachodzi
intensywne uruchamianie rezerw nasiennych, kiedy to ziarniak
traci do 40% masy początkowej i obserwuje się intensywne
uruchamianie białek zapasowych, przy czym najszybciej zuży-
wane są gliadyny a najwolniej albuminy i gluteniny.

4-dniowa susza niezależnie od fazy rozwoju siewki prak-
tycznie nie wpłynęła na poziom glutenin i gliadyn w koleop-
tylu ale obniżyła zawartość frakcji albumin. Odmiennie zarea-
gował system korzeniowy: do 5-go dnia wzrostu nie obser-
wowano wpływu dehydratacji na poziom glutenin, natomiast
zwiększał się poziom albumin i gliadyn. Począwszy od 6-go
dnia kiełkowania, silne odwodnienie (4-dniowe) siewki obni-
żało poziom poszczególnych frakcji białek systemu korzenio-
wego. Susza spowodowała znaczne obniżenie frakcji glutenin
i gliadyn niezależnie od stopnia rozwoju siewki, podczas gdy

frakcja albumin zwiększała się szczególnie między 2 a 5-tym
dniem kiełkowania.

Ekstrakty otrzymane z koleoptyla, korzeni i ziarniaka cha-
rakteryzowały się różnym optimum pH hydrolizy azokazei-
ny. Największą aktywność azokazeinolityczną ekstraktów
z koleoptyla i ziarniaka otrzymano przy pH 5,0, zaś ekstraktu
z korzeni przy pH 6,0. Wraz z rozwojem siewki następuje
praktycznie liniowy wzrost aktywności proteolitycznej (w
przeliczeniu na mg białka) systemu korzeniowego aż do 7-go
dnia kiełkowania. Podobna zależność obserwowano dla eks-
traktów z nasion, ale zwiększenie aktywności proteolitycznej
wraz z wiekiem nie było tak silne jak w przypadku korzeni.
Aktywność azokazeinolityczną koleoptyla i pierwszego liścia
pozostawała na niezmienionym poziomie. Dehydratacja pra-
ktycznie nie wpłynęła na aktywność koleoptyla i korzenia,
natomiast w 96 h kiełkowania silnie hamowała aktywność
proteolityczną ziarniaka.

Otrzymane wyniki sugerują, ze jedną z przyczyn obniżania
się tolerancji odwodnienia siewek pszenicy w fazie pojawienia
się pierwszego liścia może być wrażliwość enzymów proteoli-
tycznych ziarniaka na dehydratację.
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Zastosowanie HPLC i fluorymetrii do oznaczania aktywności
wiązania tiaminy oraz jej analogów przez białka

B. Mickowska, A. Kozik

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Biologii Molekularnej, Kraków
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W dotychczasowych badaniach nad białkami wiążącymi tia-
minę parametry wiązania wyznaczano metodą dializy równo-
wagowej z zastosowaniem znakowanej radioizotopem [14C]
tiaminy, co podyktowane było niemożliwością zastosowania
bezpośrednich pomiarów spektrofotometrycznych lub spektro-
fluorymetrycznych w odniesieniu do tiaminy.

Poszukując nowych, bezizotopowych rozwiązań, do wyzna-
czania parametrów wiązania tiaminy oraz jej strukturalnych
analogów przez białka zaadaptowano tiochromową metodę
oznaczania tiaminy w połączeniu z wysokosprawną chromato-
grafią cieczową.

Do testowania przydatności metody posłużono się białkami
magazynującymi tiaminę wyizolowanymi z nasion gryki (Fa-
gopyrum esculentum) oraz z przestrzeni peryplazmatycznej
Escherichia coli. Oprócz wiązania tiaminy, badano również
oddziaływania tych białek z oksytiaminą, chloroetylotiaminą
oraz bursztynylotiaminą.

Oznaczenie polega na inkubacji ligandu z białkiem, a na-
stępnie oddzieleniu makrocząsteczkowego kompleksu od wol-
nego ligandu przez ultrafiltrację na wirowniczych jednostkach
do zagęszczania białek, spośród których, na podstawie odręb-

nych testów stopnia nieswoistej adsorpcji tiaminy, najprzydat-
niejsze okazały się jednostki Nanosep firmy Pali Filtron. Pró-
bki filtratu poddawano działaniu żelazicyjanku potasu w śro-
dowisku alkalicznym, nakładano na kolumnę HPLC z fazą
oktadecylosilanową i rozdzielano izokratycznie w 10 mM bu-
forze fosforanowo-potasowym pH 7,8, zawierającym 5-15%
tetrahydrofuranu (w zależności od hydrofobowości użytego li-
gandu). Eluat monitorowano fluorymetrycznie (wzbudzenie
365 nm, emisja 430 nm).

Parametry wiązania białko - ligand wyznaczano numerycz-
nie. Wyniki wykonanych oznaczeń były zadowalająco powta-
rzalne oraz zgodne z danymi literaturowymi.
Wyznaczanie parametrów wiązania w oparciu o fluorymetry-
czną detekcję tiochromu pozwala na wyeliminowanie koniecz-
ności użycia izotopu. Opracowania metoda jest szybka, co
zmniejsza ryzyko utraty aktywności przez białko oraz wymaga
niewielkich ilości białka. Dodatkową zaletą jest możliwość
wielokrotnego użycia tego samego preparatu białkowego,
a także jednostek ultrafiltracyjnych.

Praca finansowana była z grantu KBN Nr 6 P04C 088 12.

Gen kodujący amoniako-Iiazę fenyloalaninową w łubinie żółtym

Dorota Narożna i Cezary J. Mądrzak

Katedra Biochemii i Biotechnologii, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskieg, Poznań
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Komorkowospecyficzna synteza metabolitów fenylopropa-
noidowych wymaga obecności enzymów zdolnych do prowa-
dzenia wszystkich reakcji biochemicznych szlaku. Kluczowy-
mi enzymami, które dostarczają substratów dla dalszych prze-
mian, między innymi do biosyntezy flawonoidów, są amonia-
ko-liaza fenyloalaninową (PAL), która katalizuje deminację
fenyloalaniny z utworzeniem kwasu cynamonowego oraz syn-
taza chalkonowa (CHS) katalizująca kondensację 3 cząsteczek
malonylo-CoA z 1 cząsteczką p-kumarylo-CoA. Poznano stru-
ktury wielu genów kodujących amoniako-Iiazę fenyloalanino-
wą (PAL) w wielu gatunkach roślin. Enzym ten jest zwykle
kodowany przez niewielkie rodziny genów, których ekspresja
podlega precyzyjnej regulacji. Jednym z wielu czynników in-
dukujących transkrypcję genów szlaku syntezy fenylopropano-
idów jest w korzeniach roślin motylkowatych infekcja przez
symbiotyczne szczepy Rhizobiaceae.

W genomie łubinu żółtego stwierdzono występowanie sek-
wencji DNA, która wykazuje dużą homologię do genów kodu-
jących PAL u innych roślin. Z biblioteki cDNA uzyskanej
z brodawek korzeniowych łubinu żółtego wyselekcjonowano
jeden klon cDNA (L1PAL2-4). Jako sondę hybrydyzacyjną za-
stosowano klon FLPAL - sekwencję cDNA kodującą PAL
w soi. Porównanie sekwencji nukleotydowej tego klonu wyka-
zało podobieństwo (68-80%) do sekwencji z lucerny, grochu
i soi.

Analiza produktów transkrypcji wyselekcjonowanego klonu
wykazała, że ulega on ekspresji w korzeniach roślin w 6 go-
dzin po inokulacji kulturą Bradyrhizobium sp. (Lupius). Wyse-
lekcjonowany klon zachowuje się podobnie jak wcześniej opi-
sane klony PAL scharakteryzowane u innych roślin.
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IX-81 Znaczenie N-końcowego fragmentu lekkiego łańcucha istotnego miozyny
w oddziaływaniu aktyny z miozyną w mięśniu szkieletowym szybkim i wolnym

Hanna Nieznańska, Krzysztof Nieznański1, Dariusz Stępkowski

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
' stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Przypuszcza się, że dłuższa izoforma lekkiego łańcucha istot-
nego miozyny (LC1) oddziałując swoim dodatnio naładowanym
N-końcem z aktyną, może modulować zarówno skurcz mięśnia
szkieletowego jak i sercowego. Jak wykazali Hayashibara
i Miyanishi [Biochemistry (1994) 33, 12821-27], syntetyczny
peptyd o 10-cio aminokwasowej sekwencji N-końca LC1, sty-
muluje aktywność ATP-azy rekonstytuowanego in vitro układu
aktyna-subfragment 1 miozyny z mięśnia szkieletowego szyb-
kiego. Ponadto Solaro i wsp. [J. Biol. Chem. (1996) 271,
27039-43] zaobserwowali stymulację ATP-azy miofibrylarnej
z mięśnia sercowego przez syntetyczny peptyd odpowiadający
sekwencji N-końca komorowej izoformy LCI (MLCV). Efekt
peptydów na aktywność ATP-azy miofibrylarnej obserwowany
był jedynie w obecności białek regulujących cienkiego filamentu.

W celu dokładnego poznania roli N-końcowego fragmentu
łańcucha istotnego w skurczu mięśni szkieletowych, w na-
szych badaniach sprawdziliśmy wpływ 10-cio aminokwaso-
wych syntetycznych peptydów odpowiadających sekwencjom
N-końców izoform łańcucha istotnego z mięśni szkieletowych
szybkich (MLCF-pep: KKDVKKPAAA) i wolnych (MLCS-
pep: KKDVPVKKPA oraz MLCV-pep: KPEPKKDDAK), na
ATP-azę miofibrylarną tych mięśni. Miofibryle otrzymywane
były z mięśni szkieletowych królika: grzbietowego (mięsień
szybki) oraz półbłoniastego własnego (mięsień wolny).

Zarówno MLCF-pep jak i MLCS-pep powodowały akty-
wację miofibrylarnej ATP-azy mięśni szybkich. W przypad-
ku miofibryli z mięśni wolnych MLCS-pep i MLCV-pep
hamowały aktywność ATP-azową. Zatem MLCS-pep powo-
dował hamowanie lub aktywację ATP-azy zależnie od typu
mięśni, z których pochodziły miofibryle. Wykazaliśmy, że
podobnie jak w przypadku miozyny z mięśni szkieletowych
szybkich [Nieznańska i wsp. (1998) Biochim. Biophys. Acta
1383, 71-81], aktyna osłania przed trawieniem papainą
N-koniec łańcuchów MLCS i MLCV miozyny z mięśni
szkieletowych wolnych - co tłumaczy się wiązaniem poda-
tnego na proteolizę N-końca łańcucha istotnego do aktyny.
Wzrost siły jonowej osłabiał efekt aktyny w przypadku
miozyny z mięśni szkieletowych szybkich jak i wolnych,
co wskazuje na to, że oddziaływanie izoform łańcucha
istotnego z aktyną w obu typach mięśni ma charakter
jonowy.

Otrzymane przez nas wyniki mogą sugerować ponadto,
że oddziaływanie izoform łańcucha istotnego z aktyną po-
woduje zmiany konformacyjne w regulowanym filamencie
aktynowym, co prowadzi do aktywacji lub hamowania
ATP-azy w zależności od izoform białek regulujących
cienkiego filamentu, a nie od sekwencji N-końca łańcucha
istotnego.

IX-82 Wpływ nadtlenoazotynu (ONOO) na właściwości koagulacyjne fibrynogenu

Paweł Nowak, Tadeusz Krajewski

Katedra Biochemii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Nadtlenoazotyn (ONOO") jest silnym biologicznym utlenia-
czem, powstającym w warunkach in vivo w reakcji tlenku
azotu (NO) i anionorodnika ponadtlenkowego (O2*~).

NO* + O2'- -> ONOO"
Źródłem substratów do tej reakcji może być szereg komórek,
między innymi komórki śródbłonka, komórki Kupffer'a, mak-
rofagi czy neutrofile. Uważa się, że nadtlenoazotyn jest jed-
nym z głównych czynników cytotoksycznych w procesie zapa-
lnym, Wykazano, że związek ten inaktywuje szereg enzymów
komórkowych, powodując między innymi utlenianie grupy su-
Ifhydrylowych i tioeterowych, a także nitryfikowację reszt ty-
rozynowych w tych białkach. Z wcześniejszych obserwacji,
zarówno naszych jak i innych autorów wynika, że nadtlenoa-
zotyn hamuje też adhezję i agregację płytek krwi.

Celem niniejszej pracy było dokonanie oceny, w jakim stop-
niu modyfikacja reszt tyrozynowych w cząsteczce fibrynogenu
wywołana działaniem nadtlenoazotynu, wpływa na kinetykę
polimeryzację monomerów tego białka.

W badaniach zastosowano fibrynogen (fg) izolowany z oso-
cza ludzkiego metodą Doolitlle'a i wsp. (1967). Nadtlenoazo-

tyn (ONOO") otrzymywano zgodnie z metodą Pryor i wsp.
(1994). Immunodetekcję reszt nitrotyrozynowych w cząstecz-
ce fibrynogenu poddanego działaniu ONOO" prowadzono te-
chniką Western blotting przy użyciu monoklonalnych prze-
ciwciał antynitrotyrozynowych. Polimeryzację monomerów fi-
bryny badano metodą turbidymetryczną w temperaturze poko-
jowej (A.=600 nm).

Stwierdzono, że nadtlenoazotyn w końcowych stężeniach
od 0,05 do 2 mM w niewielkim tylko stopniu hamuje kinetykę
trombinowego procesu polimeryzacji monomerów fibryny,
mierzoną zarówno bezpośrednio po dodaniu ONOO" do fg, jak
i po 60-minutowej inkubacji fg z tym związkiem, mimo wyka-
zania, że nawet najniższa stosowana dawka nadtlenoazotynu
powoduje wyraźną nitryfikację reszt tyrozynowych w tym bia-
łku. Najsilniej ulegały nitryfikacji reszty tyrozynowe w łań-
cuchu Aa, w mniejszym stopniu w Bp, a najsłabiej w y, cho-
ciaż wiadomo, że łańcuch Aa zawiera prawie dwa razy mniej-
szą ilość tyrozyny (11 reszt) w porównaniu z pozostałymi łań-
cuchami (B(3 - 21 reszt, y - 20 reszt).



XXXV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOCHEMICZNEGO 191

Stężenie selenu w surowicy krwi u dzieci z chorobą trzewną
na różnych etapach diagnostyki tego schorzenia

Przemysław Nowak', Barbara Kalita2, Ryszard Szkilnik', Marta Ślimok2,
Alicja Sikora2, Anna Świętochowska-Chechlińska2, Ryszard Brus'

' Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu, 2 Katedra i Klinika Pediatrii w Bytomiu,
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
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Selen (Se) jest pierwiastkiem śladowym, którego giównym źródłem jest
dieta, a jego wchłanianie uwarunkowane jest forma chemiczną w jakiej
występuje oraz prawidłowym stanem śluzówki przewodu pokarmowego.
Stężenie Se w organizmie człowieka zależy również od rodzaju pożywie-
nia, jego pochodzenia, przetworzenia oraz ilości witaminy E w diecie.
W organizmie łączy się z odpowiednimi proteinami (peroksydaza glutatio-
nu i inne) i dzięki temu warunkuje prawidłowy przebieg wielu procesów
biologicznych. Znany jest jego stymulujący wpływ na układ immunologi-
czny, szeroko dyskutowane są jego właściwości przeciwnowotworowe oraz
działanie antyaterogenne. Wbudowanie Se do białek o funkcjach antyok-
sydacyjnych (peroksydazy glutationowej - GSH-Px) chroni komórki przed
stresem oksydacyjnym, wywołanym działaniem wolnych rodników.

Doniesienia literaturowe wskazują, że obniżony poziom Se oraz GSH-Px
w surowicy krwi skorelowany jest z częstszym występowaniem schorzeń
nowotworowych przewodu pokarmowego [1]. Jednym ze przewlekłych
schorzeń u dzieci które łączy się z większym ryzykiem wystąpienia nowo-
tworów przewodu pokarmowego, szczególnie jelita cienkiego jest gluteno-
zależna choroba trzewna (celiakia). Charakteryzuje się ona zanikiem błony
śluzowej jelita cienkiego związanym z obecnością glutenu w diecie. Naj-
częściej opisywany typ towarzyszących tej chorobie nowotworów to chło-
niak wywodzący się z komórek T (T celi lymphoma - EATCL), rzadziej
gruczolakorak (adenocarcinoma) [2, 3]. Wprowadzenie diety bezgluteno-
wej powoduje remisję kliniczną i odnowę histologiczną. Jednak istnieją
doniesienia wskazujące, że stosowanie diety bezglutenowej u chorych z ce-
liakią nie zapobiega wystąpieniu nowotworów przewodu pokarmowego [4].

Dlatego celem niniejszej pracy było zbadanie zawartości Se w surowicy
krwi u dzieci z celiakią na różnych etapach diagnostyki i leczenia. Stężenie
Se oznaczano metodą spektrografii masowej. Diagnostykę celiakii prowa-

dzono wg kryteriów ESPAGAN. Badaniem objęto 84 dzieci. Zawartość Se
w grupie dzieci zdrowych (kontrolnych) wynosiło 71,86 ug/1 (n=20).
U dzieci z świeżo rozpoznaną celiakią 29,32 ug/1 (n=6), u dzieci z celiakia
nie przestrzegających diety bezglutenowej wynosiło 51,86 ug/1 (n=42), na-
tomiast przestrzegających diety 64,35 ug/1 (n=24).

Uzyskane wyniki sugerują, że poziom Se w surowicy krwi wydaje się
zależeć nie tylko od stanu śluzówki przewodu pokarmowego ale również
od rodzaju spożywanej diety. Wynika z tego, że dzieci z chorobą trzewną
przestrzegające dietę bezglutenową, u których nastąpiła odbudowa kosm-
ków jelitowych (potwierdzona badaniem histopatologicznym) nadal wyka-
zują obniżony poziom Se w porównaniu do kontroli. Biorąc pod uwagę
powyższe należy rozważyć możliwość dodatkowej suplementacji tym pier-
wiastkiem celem uniknięcia powikłań w późniejszym wieku.
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Zmiany sekrecji tarczycy i metabolizmu lipidowego
pod wpływem różnych dawek i czasu działania izotiocyjanku allylu i synigryny

Monika Okulicz, Jolanta Chichłowska
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Rośliny należące do rodziny krzyżowych (Cruciferae), które
powszechnie występują w żywności, zawierają w znacznej ilo-
ści glukozynolany - związki, które pod wpływem mirozynazy
ulegają hydrolizie do różnych produktów: nitryli, izotiocyjan-
ków i tiocyjanków. Izotiocyjanek allylu jest produktem hydro-
lizy synigryny - glukozynolanu zawartego w znacznych iloś-
ciach w brukselce i kapuście białej.

W doświadczeniu podjęto próbę zbadania wpływu czasu
działania synigryny (1 -tygodniowy i 2-tygodniowy) oraz
dwóch różnych dawek allylu izotiocyjanianu po dwóch tygo-
dniach podawania na gospodarkę hormonalną i metabolizm
szczura. Synigryna w dawce 2 mg/100 g masy ciała szczura
i izotiocyjanek allylu w dwóch dawkach 0,25 mg i 0,50
mg/100 g masy ciała były podawane sondą dożołądkowo.

Do określenia poziomu hormonów zastosowano test RIA na

T4, fT4, T3, fT3. W surowicy oznaczono poziom wolnych kwa-
sów tłuszczowych, triglicerydów, fosfolipidów i cholesterolu
całkowitego, wolnego i zestryfikowanego, zaś w wątrobie trig-
licerydy oraz cholesterol całkowity.

Uzyskane wyniki sugerują wyraźny wpływ dłuższego dzia-
łania glukozynolanu synigryny w dawce 2 mg/100 g masy
ciała oraz wpływ mniejszej dawki izotiocyjanku allylu na
wskaźniki metabolizmu lipidowego w surowicy w tkance wąt-
robowej.

Na szczególną uwagę w tym przypadku zasługuje zwięk-
szony poziom wolnych kwasów tłuszczowych i cholesterolu
całkowitego i zestryfikowanego przy obniżonej zawartości tri-
glicerydów w surowicy krwi. Ponadto krótsze działanie synig-
ryny aktywuje wyraźniej obwodową konwersję T4 do T3 wpły-
wając na zmianę obrazu endokrynnego.
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IX-85 Dynamika zmian kolagenu ludzkiego ścięgna piętowego

w procesie starzenia się ustroju

Paweł Olczyk', Rafał Bobiński', Ewa M. Koima', Krystyna Olczyk', Włodzimierz Janie2, Tomasz Najmiec2

1 Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej,
Śląska Akademia Medyczna, Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu

2 Odział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Szpital Miejski nr 1 w Sosnowcu

W myśl „fizjologicznej teorii starzenia", proces ten wiąże
się ze strukturalno-czynnościowymi zmianami zachodzącymi
w tkance łącznej, a co za tym idzie - z dysfunkcją licznych
narządów i struktur, w tym - i ścięgna piętowego.

Nie wykluczone, iż nakładanie się patologicznych zmian
zwyrodnieniowych na zmiany będące przejawem starzenia,
prowadzi do samoistnych zerwań ścięgna piętowego. Zważy-
wszy, iż głównym komponentem wspomnianego ścięgna jest
kolagen, za przedmiot pracy przyjęto biochemiczną ocenę dy-
namiki zmian tego białka, w celu określenia sukcesywnej,
związanej z fizjologicznym starzeniem się, łącznotkankowej
przebudowy omawianej struktury.

Materiał do badań stanowiły fragmenty prawidłowego ścię-
gna piętowego, pobierane ze zwłok podczas badań sekcyjnych.
W uzyskanym materiale oznaczano zawartość kolagenu cał-
kowitego i jego różniących się rozpuszczalnością frakcji, oce-
niając także stopień sieciowania tego białka, poprzez pomiar
zawartości grup aldehydowych w jego frakcjach.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w trak-
cie fizjologicznego starzenia się ustroju dochodzi do wzrostu
zawartości kolagenu całkowitego, będącego wynikiem groma-
dzenia się - szczególnie nierozpuszczalnej frakcji - tego biał-
ka. Zawartość pozostałych frakcji kolagenowych (rozpuszczal-
nych w solach oraz kwasach) nie ulegała statystycznie istot-
nym zmianom. Zawartość grup aldehydowych, stanowiących
podstawę tworzenia wiązań poprzecznych w kolagenie nie
zmieniła się istotnie w rozpuszczalnych frakcjach kolagenu,
ulegając natomiast - wraz ze wzrostem wieku - spadkowi we
frakcji kolagenu nierozpuszczalnego.

Uzyskane wyniki wskazują na towarzyszącą starzeniu, bio-
chemiczną modyfikację kolagenu ścięgna piętowego, co może
leżeć u podstaw obserwowanego z wiekiem wzrostu
częstości zerwań tej struktury włóknistej.

IX-86 Biochemiczna przebudowa kolagenu i elastyny tkanki osierdziowej

stabilizowanej działaniem aldehydu glutarowego i procesem fotooksydacji

Krystyna Olczyk', Rafał Bobiński'', Ewa M. Koima1, Beata Cwalina2, Zbigniew Religa3

' Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
2 Katedra Biologii Molekularnej, Biofizyki i Biofarmacji

3 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgu
Śląska Akademia Medyczna, Sosnowiec

W wielu dziedzinach współczesnej chirurgii odtwórczo-na-
prawczej, w tym - chirurgii rekonstrukcyjnej układu naczynio-
wego, korzysta się z biostatycznych przeszczepów ksenogeni-
cznych. Przeszczepioną tkankę modyfikuje się - w celu jej
stabilizacji - metodami chemicznymi lub fizycznymi. Stoso-
wany do powyższego celu aldehyd glutarowy okazał się tok-
syczny i immunogenny, co stało się przyczyną poszukiwania
nowych metod stabilizacji tkanek, które to poddane modyfika-
cji, spełniałyby cechy biomateriału o pożądanych właściwoś-
ciach fizykochemicznych. Jedną z proponowanych metod sta-
bilizacji tkanek jest ich fotoutlenianie.

Celem niniejszej pracy było porównanie właściwości kola-
genu i elastyny tkanki wołowego osierdzia, poddawanej dzia-
łaniu aldehydu glutarowego jak i procesowi fotoutleniania.
W materiale tkankowym, poddanym powyższym procedurom
stabilizacji, oznaczono zawartość kolagenu całkowitego i jego
- różniących się rozpuszczalnością - frakcji, podatność kola-

genu na trawienie pepsyną oraz - zawartość elastyny jak i jej
podatność na elastolizę.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż za-
równo aldehyd glutarowy jak i fotooksydacja prowadzą do
przesunięć wzajemnych proporcji między poszczególnymi fra-
kcjami kolagenu - na korzyść zwiększonej zawartości kolage-
nu nierozpuszczalnego, spadku podatności kolagenu na prote-
olizę oraz - w odniesieniu do drugiego białka - obniżenia jego
podatności na elastolizę. Przedstawiony charakter zmian - od-
zwierciedlając wpływ obu procedur na stabilizowanie struk-
tury białek włóknistych, cechował się większym nasileniem
w przypadku zastosowania aldehydu glutarowego. Zastąpienie
zatem toksycznego w swym działaniu na ustrój - choć skute-
czniejszego w sieciowaniu białek włóknistych - aldehydu glu-
tarowego, działaniem fotoutleniania, stwarza konieczność dal-
szych modyfikacji wstępnie zastosowanej metody stabilizowa-
nia in vitro.
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Aktywność katalazy i destrukcja materii organicznej
w osadach dennych podgrzewanych jezior konińskich

Galina Olejnik, Aleksader Świątecki

Zakład Mikrobiologii i Immunologii, WSP w Olsztynie

IX-87

Aktywność katalazy obok oznaczania innych enzymów
w środowiskach wodnych jest wskaźnikiem intensywności
funkcjonowania bakterioplanktonu i bakteriobentosu. We
wcześniejszych badaniach (Olejnik i wsp. 1996 r.) wykazano,
że w osadach dennych niektórych zbiorników wodnych Ukrai-
ny istnieje ścisła zależność pomiędzy destrukcją materii or-
ganicznej i aktywnością katalazy. Ustalono również ujemną
korelację aktywności tego enzymu z zawartością metali cięż-
kich. Te zjawiska pozwalają wykorzystać aktywność katalazy
jako czułego wskaźnika metabolizmu bakterioplanktonu
i wpływu na niego skażenia środowiska.

Prowadzone w kompleksie jezior konińskich badania osa-
dów dennych wykazały wysoką aktywność katalazy. W Jezio-
rze Licheńskim (średnia temp. 25°C) będącym odbiornikiem
podgrzanych wód zrzutowych z elektrowni, aktywność katala-
zy w osadach dennych wahała się od 0,80 do 1,93 mg H2O2

godz."1 gmm"', a destrukcja materii organicznej od 214, 1 do
778,6 mg C (m2 doba)"1. Obserwowano wzrost intensywności
enzymatycznej i procesu destrukcji na transekcie litoral - głę-
boczek, obesrwowany spadek temperatury z 30°C do 21°C.
W osadach dennych kanału zrzutowego doprowadzającego
podgrzane wody do jeziora (temp. 31°C) aktywność katalazy
i destrukcja były niższe niż w jeziorze i wahały się odpowiednio
od 0,25 do 0,32 mg HJOJ godz."1 gm m ' i od 150, 4 do 319,4 mg
C (m2 doba)"1.

W zbiorniku wstępnego schładzania wód zrzutowych z ele-
ktrowni konińskiej aktywność enzymatyczna i destrukcja ma-
terii organicznej zależna była zarówno od temperatury jak i od
typu osadów dennych. Najwyższą aktywność katalazy obser-
wowano w zamulonych osadach dennych zasiedlonych przez
organizmy peryfitonowe i denne.

Dynamika aktywności fosfatazy alkalicznej
przy różnym obciążeniu jezior materią organiczną

Galina Olejnik', Bogusław Zdanowski2, Aleksander Świątecki',
Dorota Górniak', Małgorzata Kacprzycka-Nowicka'

' Zakład Mikrobiologii i Immunologii WSP w Olsztynie,
2 Zakład Hydrobiologu, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

IX-88

Aktywność enzymatyczna jest powszechnie wykorzystana
przy ocenie intensywności obiegu organicznej i mineralnej
materii w wodzie i osadach dennych zbiorników wodnych.
Organiczne związki fosforu (rozpuszczalne oraz związane
w zawiesinie) w znacznej mierze przekształcają się w fosfor
mineralny poprzez hydrolizę enzymatyczną przy udziale wol-
nych fosfataz. Aktywność fosfatazy alkalicznej pozwala na
ocenę szybkości regeneracji tego ważnego biogenu, a według
wielu badań pozwala również ocenić zdolność ekosystemu do
wykorzystania wewnętrznego źródła fosforu w procesach pro-
dukcji pierwotnej.

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i eks-
perymentalnych kilku wybranych jezior o różnej zawartości
fosforu ogólnego (TotP) wykazano wzrost aktywności fosfata-
zy alkalicznej wraz ze zmniejszaniem się stężenia fosforu mi-
neralnego. Aktywność fosfatazy najczęściej powiązana była
z zawartością w wodzie zawiesiny (sestonu). Przeprowadzone
eksperymenty (microcosms) z użyciem materii organiczej
naturalnego pochodzenia (fekalia ryb) z uwzględnieniem róż-
nego jej stężenia, wykazały związek dynamiki fosforanów,
liczebności bakterioplanktonu oraz aktywności fosfatazy al-
kalicznej.
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IX-89 Wpływ baklofenu na wzrost przeszczepialnego mysiego raka sutka 16/C

Adam Opolski', Joanna Wietrzyk', Maria Mazurkiewicz2

' Zakład Immunologii Nowotworów, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. L. Hirszfelda PAN, Wrocław,

2 Katedra i Zakład Onkologii, Akademia Medyczna, Lublin

Układ GABA-ergiczny poza OUN odgrywa ważną i różno-
rodną rolę także w innych tkankach i narządach. Jednym z bar-
dziej złożonych i dotychczas do końca nie wyjaśnionych zaga-
dnień pozostaje jego wpływ na gospodarkę hormonalną. Wia-
domo, że GABA i jego agoniści hamują oś podwzgórzowo-
przysadkową.

Wśród wielu mechanizmów odpowiedzialnych za powsta-
wanie i rozwój raka gruczołu piersiowego, jednym z istotniej-
szych jest hormonalna kontrola jego wzrostu. Stwierdzenie
w gruczole piersiowym obecności GABA i GAD, jak i wyka-
zanie podwyższonej w porównaniu z prawidłową tkanką za-
wartości GABA i aktywności GAD w raku sutka, pozwala
przypuszczać, że układ GABA-ergiczny może pełnić istotne
funkcje w gruczole piersiowym.

Istnieją doniesienia wskazujące na ochronny wpływ agonis-
tów (np. baklofenu) receptorów GABA na rozwój niektórych
nowotworów indukowanych chemicznie u gryzoni.

Celem pracy było zbadanie wpływu baklofenu na kinetykę
wzrostu przeszczepialnego raka sutka 16/C u myszy C3H.

Badania przeprowadzono na myszach, samicach szczepu
C3H/W w wieku 12-16 tygodni i masie ciała ok. 20 g. W dniu
0 wszystkim myszom wszczepiono podskórnie komórki raka
sutka 16/C w liczbie 105/mysz w objętości 0,01 ml/g wagi

ciała. Myszom grupy kontrolnej podawano dootrzewnowo
0,9% NaCl. Baklofen podawano myszom leczonym w dwóch
dawkach 10 i 20 mg/kg/dobę, w dwóch różnych schematach:
1. przez 6 kolejnych dni poprzedzających wszczepienie nowo-

tworu aż do dnia 19;
2. od 1 dnia po wszczepieniu nowotworu do dnia 19.
Pomiaru guzów dokonywano w dniach 10, 13, 16, 19 i 22
mierząc dwie prostopadłe średnice.

W obydwu grupach myszy, którym podawano baklofen
w dawce 10 mg/kg/dobę nie obserwowano istotnych różnic we
wzroście raka 16/C w porównaniu z grupą kontrolną. Różnice
istotne statystycznie w wielkości mierzonych guzów uzyskano
natomiast w grupach, którym podawano baklofen w dawce 20
mg/kg/dobę. Wśród zwierząt, którym podawanie baklofenu
rozpoczynano 1 dnia po wszczepieniu nowotworu, różnicę
znamienną statystycznie uzyskano dnia 22 czyli w ostatnim
dniu obserwacji (61% zahamowania wzrostu guza). W grupie,
w której stosowanie baklofenu rozpoczynano 6 dni przed
wszczepieniem raka 16/C różnicę istotną statystycznie uzys-
kano w dniu 19 (62%) i 22 (65%).

Stopień hamowania wzrostu raka sutka 16/C zależy nie
tylko od dawki ale również od schematu podawania bak-
lofenu.

IX-90 Wpływ kadmu na proces aktywacji aminokwasów
w wątrobie, mózgu i nerce szczura

Kazimierz Pasternak

Katedra i Zakład Chemii Ogólnej, Akademii Medycznej w Lublinie

Proces aktywacji aminokwasów, jako pierwszy etap biosyn-
tezy białka, ma zasadniczy wpływ na etap translacji. Przebieg
aktywacji aminokwasów zależy przede wszystkim od aktyw-
ności syntetaz aminoacylo-tRNA oraz od zdolności wiązania
aminokwasów przez tRNA. Z kolei znane jest toksyczne dzia-
łanie kadmu na organizmy żywe głównie poprzez eliminowa-
nie aktywności enzymów. Było to powodem przeprowadzenia
badań mających na celu określenie wpływu kadmu na aktyw-
ność syntetaz aminoacylo-tRNA oraz zdolność wiązania ami-
nokwasów przez tRNA w niektórych tkankach szczurów in-
toksykowanych tym metalem.

Badania przeprowadzono na dwumiesięcznych szczurach,
samcach rasy Wistar. Zwierzęta podzielono na grupy po 10
zwierząt każda. Grupa pierwsza otrzymywała w wodzie do
picia kadm 300 jag/1, natomiast druga 100 fig/l. Kadm poda-
wano w formie roztworu chlorku kadmu przeliczając stężenie
na czysty metal. Grupa trzecia była kontrolną i zwierzęta
otrzymywały do picia wodę podwójnie destylowaną. Wszyst-
kie trzy grupy były żywione suchą karmą dla małych zwie-
rząt (LSM) i pojone ad libitum. Po sześciu tygodniach trwa-
nia doświadczenia szczury usypiano ketaminą i do dalszych
badań pobierano mózg, wątrobę i nerki. Z tak uzyskanych

tkanek otrzymywano preparaty enzymatyczne syntetaz ami-
noacylo-tRNA na drodze wysalania siarczanem amonu oraz
preparaty tRNA metodą ekstrakcji fenolowej wg Seina i Zu-
bay'a. Aktywność syntetaz aminoacylo-tRNA i zdolność
wiązania aminokwasów przez tRNA określano in vitro stosu-
jąc stały skład mieszaniny inkubacyjnej. Badania przeprowa-
dzono dla dziesięciu aminokwasów znakowanych I4C. Ak-
tywność syntetaz aminoacylo-tRNA określano stosując tRNA
odpowiednich tkanek zwierząt kontrolnych. Podobnie przy
badaniu zdolności wiązania aminokwasów przez tRNA uży-
wano syntetaz aminoacylo-tRNA odpowiednich narządów
zwierząt kontrolnych. W kolejnym etapie przeprowadzono
badania aminoacylacji używając syntetaz aminoacylo-tRNA
i tRNA tych samych narządów szczurów intoksykowanych
różnymi dawkami kadmu.

Stwierdzono, że kadm podawany w pożywieniu zmniejszał
aktywność badanych syntetaz aminoacylo-tRNA, jak również
obniżał zdolność wiązania aminokwasów przez tRNA.
Wpływ kadmu był podobny we wszystkich analizowanych
tkankach, jednak zakres zmian aktywności syntetaz, jak
i zdolności wiązania aminokwasów przez tRNA był różny
w poszczególnych tkankach.
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Gromadzenie metali w żywych komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae

Anna Pasternakiewicz

Zakład Przyrodniczych Podstaw Produkcji Rolniczej, Wydział Ekonomii w Rzeszowie,
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

IX-91

Dla większości mikroorganizmów absorpcja metali występuje
w dwóch odrębnych etapach:
- pasywne gromadzenie metalu na zewnętrznej powierzchni komórki

i wiązanie w ścianie komórkowej,
- transport aktywny przez membranę komórki do cytoplazmy i dalsza

absorpcja wewnątrzkomórkowa.
Pierwsza faza jest gwałtownym procesem, nie powodującym żadnych
przemian metabolicznych i nie wymagającym dostarczenia energii.
Drugi etap wiązania metali wymaga dostarczenia znacznych ilości
energii do pokonania różnicy stężeń oraz bariery energetycznej, jaka
jest na membranie.
Wstępnym miejscem kontaktu metali z komórką jest ściana komór-
kowa. Stanowi ona 15-20% całej masy komórki drożdży piekarskich.
Zasadniczymi jej komponentami są polisacharydy: glukan, mannan
i chityna. W znaczących ilościach występują również proteiny i poli-
peptydy oraz lipidy i fosforany. Obecne w ścianie komórkowej, ob-
darzone ładunkiem grupy karboksylowe, hydroksylowe, aminowe,
wodorosiarczanowe i fosforanowe są zdolne do kompleksowania jo-
nów metali, dzięki czemu są łącznikiem pomiędzy środowiskiem ze-
wnętrznym a komórką.

Przebadano nagromadzenie wapnia, magnezu, manganu, kobaltu,
cynku i miedzi w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae na-
mnażanych. na podłożach zawierających zwiększone ilości pojedyn-
czych soli metali lub ich par. Zawartość pierwiastków oznaczano me-
todą fotometryczną (wapń i magnez) lub atomowej spektroskopii ab-
sorpcyjnej (cynk, kobalt, miedź i mangan).

Metale należące do grupy tzw. twardych kwasów Pearsona były
gromadzone w bardzo małych ilościach w komórkach drożdży hodo-
wanych na podłożu naturalnym i syntetycznym (wapń: 0,06-0,14
mmola/g s.m., magnez: 0,01-0,07 mmola/g s.m., mangan: 0,13-0,41
Umola/g s.m.). Mogło to być spowodowane wiązaniem tych metali
przez atomy tlenu obecne w grupach karboksylanowych obecnych
w polisacharydach ściany komórkowej. Również cukry obecne w pod-
łożu hodowlanym mogły wiązać pewne ilości jonów metali, tworząc
połączenia niedostępne dla komórek (silne wiązania, zawady prze-
strzenne). Związane w formie kompleksów metale w niewielkim stop-
niu przedostawały się do wnętrza komórek, niemniej jednak łatwo
mogły być usuwane z powierzchni np. podczas przemywania i wiro-
wania drożdży. Z kolei metale, będące miękkimi kwasami były aku-
mulowane w stosunkowo dużych ilościach w komórkach drożdży
(cynk: 1,90-5,29 umola/g s.m., kobalt: 1,50-3,57 ^mola/g s.m.,
miedź: 1,20-1,83 |imola/g s.m.), szczególnie podczas namnażania na
brzeczce piwnej.

Nagromadzenie wapnia w komórkach drożdży rasy Mautner i hyb-
rydu YT zmniejszyło się trzykrotnie, gdy w podłoże zawierało jony
cynku oraz kobaltu - po wprowadzeniu jonów magnezu.
W pewnych przypadkach stwierdzono wzrost zawartości metalu w ko-
mórce po uzupełnieniu składu pożywki drugim pierwiastkiem, np.
ilość miedzi była dwukrotnie wyższa, gdy podłoże naturalne użyte do
hodowli drożdży Mautner zawierało jony magnezu, natomiast bioaku-
mulacja cynku w komórkach tych drożdży zwiększyła się trzykrotnie
w obecności soli kobaltu w medium Rose'a.

Stężenie selenu i cynku w mleku matek oraz dzienne ilości tych pierwiastków
spożywane przez niemowlęta karmione piersią na terenie Warmii i Mazur

oraz w regionach bezpośrednio graniczących z tym obszarem

Adam Pilecki, Bronisław A. Zachara

Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera, Bydgoszcz

IX-92

Początek lat 90-tych zapoczątkował powrót do naturalnych metod
karmienia niemowląt. Przy takim sposobie odżywiania mleko matki
stanowi jedyne źródło wszelkich składników pokarmowych dla dziec-
ka w czasie pierwszych kilku miesięcy jego życia. Powinno ono za-
wierać we właściwych ilościach wszystkie pierwiastki śladowe, w tym
także selen (Se) i cynk (Zn). Zainteresowanie rolą tych pierwiastków
podczas laktacji wzrosło w ostatnich latach, kiedy okazało się, że są
one niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju niemowląt. Celem
pracy było oznaczenie stężenia Se i Zn w mleku karmiących matek,
mieszkających na Warmii i Mazurach, obliczenie średniej dziennej
ilości tych pierwiastków spożywanych przez niemowlęta i porównanie
uzyskanych wyników z wartościami otrzymanymi dla terenów sąsia-
dujących z badanym obszarem i całej Polski.

Grupę badaną stanowiło 168 karmiących matek w wieku od 16 do
39 lat (średnia 25,4) mieszkających na Warmii i Mazurach oraz w re-
gionach bezpośrednio graniczących z tym obszarem. Wszystkie matki
były zdrowe, ciąża przebiegała prawidłowo a poród odbywał się siła-
mi natury w wyznaczonym terminie i bez komplikacji. Próbki mleka
były zbierane w okresie od 14 do 60 dni po porodzie i do czasu
oznaczeń przechowywane w temperaturze do -80°C. Stężenie Se
w mleku było oznaczane spektrofluorometrycznie wg Watkinsona,
stężenie Zn oznaczano na spektrofotometrze absorpcji atomowej tech-
niką płomieniową. Dzienne ilości pierwiastków spożywane przez nie-
mowlęta były obliczane w oparciu o ich stężenie w mleku kobiecym
oraz średnią ilość mleka konsumowanego przez niemowlęta w okresie
pierwszych dwóch miesięcy życia.

Średnie stężenie Se w mleku matek mieszkających na Warmii i Ma-
zurach wynosiło 10,56±l ,88 ng/ml i było wyższe bez cech znamienno-

ści statystycznej od wartości otrzymanej dla całego kraju (10,17+1,91
ng/ml). Średnie stężenie Zn w mleku badanych kobiet było znamien-
nie statystycznie niższe (p<0,05) od średniej obliczonej dla Polski
(3,2±1,92 mg/l) i wynosiło 2,65±1,37 mg/l. Średnia dzienna ilość Se
spożywana przez niemowlęta karmione piersią na badanym obszarze
wynosiła 7,75+1,38 |lg dziennie i była niższa od rekomendowanej
wartości 10 u.g/dzień. Średnia dzienna dawka Zn była również niska
w porównaniu do wartości przedstawianych przez badaczy w innych
krajach i wynosiła 1,94+1,01 mg/dzień. W dużych miastach regionu
wyliczone wartości były wyższe i wynosiły odpowiednio 8,17±1,94
ug Se/dzień i 2,10+1,12 mg Zn/dzień w Olsztynie oraz 7,81+1,23 ug
Se/dzień i 1,98+1,01 mg Zn/dzień w Elblągu. Niższe, lecz bez cech
znamienności statystycznej wyniki dziennego spożycia Se otrzyma-
no na obszarach graniczących z Warmią i Mazurami: Podlasie
(7,33±1,56), północne Mazowsze (8,49±1,48) oraz okręg Kujawsko-
Pomorski (7,45+2,41 p:g Se dziennie). Również dzienne ilości Zn spo-
żywane przez niemowlęta na tych obszarach były niższe (odpowiednio
l,34±0,69; 1,53+1,13; 1,48+1,21 mg Zn/dzień). Z kolei na Pomorzu
Gdańskim dzienne spożycie zarówno Se (8,04+1,57 |ig/dzień) jak i Zn
(3,15±l,09 mg/dzień) było wyższe niż na obszarze Warmii i Mazur.
Różnice nie były istotne statystycznie.

Otrzymane wyniki badań sugerują, że dzienne ilości Se i Zn spoży-
wane przez niemowlęta na terenie Warmii i Mazur oraz w regionach
bezpośrednio graniczącach z tym obszarem są niższe od zalecanych
dawek tych pierwiastków. Jest to spowodowane niską zawartością Se
i Zn w glebie. Uboga w selen i cynk dieta matki może stać się przy-
czyna wielu groźnych chorób u niemowląt, związanych z deficytem
jednego bądź obu mikroelementów.



196 SESJA IX - DONIESIENIA RÓŻNE

IX-93 Fosfatazy białkowe defosforylujące kwaśne białka rybosomowe Saccharomyces cerevisiae

Marek Pilecki, Piotr Zień, Anna Grzyb, Ryszard Szyszka

Katedra Biologu Molekularnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Większe podjednostki rybosomowe wszystkich organizmów zawie-
rają zestaw kwaśnych białek niezbędnych dla translacyjnej aktywności
rybosomu. Białka te biorą udział w formowaniu struktury „palca" na
rybosomie i oddziaływują z czynnikami translacyjnymi w procesie
syntezy białka [1], W komórkach Saccharomyces cerevisiae, cztery
białka rybosomowe kodowane są przez niezależne geny. Ze względu
na homologię białek drożdżowych do zwierzęcych białek Pl i P2
polipeptydy S. cerevisiae podzielono na dwie podgrupy nazywane od-
powiednio P1A/P1B i P2A/P2B. Co najmniej jedno z białek każdej
grupy jest wymagane do związania kompleksu białek P do rybosomu.
Dwa polipeptydy pochodzące z tej samej grupy nie mogą zastępować
się wzajemnie co sugeruje, że pełnią one na rybosomie odmienne
funkcje. Kwaśne białka rybosomowe ulegają reakcji fosforylacji zarów-
no w warunkach in vitro jak i in vivo. W warunkach in vitro w fos-
forylacji białek P uczestniczą u drożdży trzy kinazy białkowe: kinaza
białkowa 60S [2], kinaza RAP [3] i kinaza kazeinowa typu 2 (CK2) [4].
Wszystkie one modyfikują C-terminalne reszty serynowe tych białek
[5]. Niezwykłą pulę zdefosforylowanych białek P1/P2 stwierdzono
w cytoplazmie organizmów eukariotycznych. W czasie translacji za-
chodzi wymiana pomiędzy pulą cytozolową a białkami obecnymi na
rybosomie. Proces taki zaobserwowano in vivo w komórkach drożdży
oraz wątrobie szczura. Wydaje się także, iż proces fosforylacji deter-
minuje w warunkach in vitro wiązanie białek kwaśnych do rybosomu.

Wszystkie te wyniki wskazują, że zarówno fosforylacja/defosforyla-
cja białek P jak i ilość tych składników białkowych na rybosomie jest
mechanizmem, który może regulować ilość aktywnych jednostek ry-
bosomowych a zarazem szybkość syntezy białka.

Podjęto próbę izolacji fosfataz białkowych specyficznych dla białek
P. Jako substratu białkowego użyto ekstraktu kwaśnych białek rybo-
somowych uzyskanych z drożdżowych rybosomów 80S fosforylowa-

nych przez CK2. Stosując uzyskane znakowane 32P-białka rybosomo-
we jako substratu w reakcji defosforylacji, z ekstraktu bezrybosomo-
wego S. cerevisiae wyizolowano dwie fosfatazy białkowe. Enzymy
wstępnie oczyszczono stosując frakcjonowanie białek siarczanem
amonu oraz dwa etapy chromatografii jonowymiennej na DEAE- i P-
celulozie. Chromatografia na DEAE-celulozie pozwoliła na separację
dwóch aktywności fosfatazowych. Aktywność obu fosfataz białko-
wych zależna jest od obecności jonów Mn2 + lecz różnią się one wraż-
liwością na kwas okadeinowy. Obydwie fosfatazy białkowe są nieza-
leżne od jonów wapnia, magnezu i calmoduliny. Jedna z fosfataz,
której aktywność jest hamowana w obecności 10-20 nM kwasu okade-
inowego w sposób wybiórczy defosforyluje tylko białka P1A/P1B
podczas gdy jej aktywność w stosunku do dwóch pozostałych białek
kwaśnych jest znikoma.

Uzyskane wyniki wskazują, że jednym z wyizolowanych enzymów
jest fosfataza białkowa typu PP1 i sugerują jej prawdopodobny udział
w regulacji translacyjnej rybosomu.
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IX-94 Katepsyna B i leukocytarna elastaza oraz ich inhibitory w osoczu krwi
u chorych na cukrzycę insulinoniezależną

A. Piwowar', M. Kanapik-Kordecka 2, M. Warwas'

' Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, 2 Katedra i Klinika Angiologii AM we Wrocławiu, Wrocław

Z piśmiennictwa ukazującego się w ostatnich latach oraz badań
własnch wynika, iż aktywności enzymów pochodzenia lizosomalnego
i leukocytarnego w surowicy krwi chorych na cukrzycę wyraźnie
wzrastają w stosunku do osób zdrowych. Sugerowany jest ich udział
w powstawaniu i rozwoju powikłań naczyniowych powiązany ze stop-
niem glikemii u tych chorych oraz zwiększoną aktywnością inhibito-
rową osocza. Inhibitory mają chronić komórki i tkanki organizmu
przed nadmierną aktywnością proteolityczną.

Celem naszej pracy było oznaczenie aktywności katepsyny
B [E.C.3.4.22.1] należącej do proteaz cysteinowych oraz stężenia leu-
kocytarnej elastazy [E. C.3.4.21.37] jako przedstawicielki proteaz se-
rynowych w osoczu krwi chorych na cukrzycę insulinoniezależną.
Ponadto oznaczenie w osoczu tych samych chorych aktywności a,
- inhibitora proteaz ( a r P I ) , aktywności antypapainowej pochodzącej
od cystatyn oraz stężenia cystatyny C. Chcieliśmy sprawdzić czy
wzrost dotyczy obydwu badanych enzymów oraz czy jest skorelowany
ze wzrostem ich inhibitorów. Ponadto czy badane parametry podlegają
wpływowi glikemii oraz czy są powiązane z występującymi powik-
łaniami naczyniowymi w cukrzycy.

Badaniami objęto grupę 88 chorych na cukrzycę typu II w wieku od
36 do 85 lat (mediana wieku 65 lat) leczonych w Klinice Angiologii
AM we Wrocławiu oraz 38 osób zdrowych w wieku od 28 do 82 lat
(mediana wieku 52 lata). Materiałem do badań było osocze oraz he-
molizaty krwinek. Aktywność katepsyny B oznaczono fluorymetrycz-
nie metodą Barratta, stężenie leukocytarnej elastazy w kompleksie
z a,-PI testem immunoenzymatycznym firmy MERCK, aktywność ax

- inhibitora proteaz metodą Schona i wsp., aktywność antypapainową
metodą kolorymetryczną Barretta i wsp. wobec papainy jako enzymu

modelowego, zaś stężenie cystatyny C testem immunoturbidymetrycz-
nym firmy DAKO. Do określenia stanu glikemicznego badanych cho-
rych wykorzystano pomiar hemoglobiny glikowanej metodą Erossa
i wsp., jako parametru kontroli długoterminowej oraz glukozy w oso-
czu testem firmy Analco, jako parametru kontroli krótkoterminowej,
co pozwoliło na podzielenie chorych na podgrupy z dobrze i żle wyró-
wnaną cukrzycą. Na podstwaie rozpoznań klinicznych wyłoniono pod-
grupy chorych z powikłaniami mikronaczyniowymi, makronaczynio-
wymi oraz mieszanymi.

Stwierdzono, że w osoczu chorych poziomy badanych inhibitorów
oraz stężenie leukocytarnej elastazy są znamiennie wyższe w wyodrę-
bnionych podgrupach uwzględniających powikłania naczyniowe
w stosunku do osób zdrowych, natomiast aktywność katepsyny B jest
istotnie wyższa tylko w podgrupie z mikroangiopatią. Analizując zale-
żność badanych parametrów od stopnia kontroli długoterminowej,
stwierdzono iż jedynie aktywność a, - inhibitora proteaz oraz aktyw-
ność antypapainową cystatyn są istotnie wyższe u chorych ze stęże-
niem hemoglobiny glikowanej powyżej 8,0%. W przypadku kontroli
krótkoterminowej jedynie stężenie leukocytarnej elastastazy oraz ak-
tywność katepsyny B są wyższe u chorych ze źle wyrównaną cukrzycą
w stosunku do chorych ze stężeniem glukozy poniżej 8,5 mmol/1.

Wyniki naszej pracy wskazują na udział leukocytarnej elastazy,
w rozwoju powikłań naczyniowych u chorych na cukrzycę. Brak rów-
noległego, do leukocytarnej elastazy, wzrostu aktywności katepsyny
B w osoczu jest najprawdopodobniej spowodowany zwiększoną ak-
tywnością inhibitorów proteaz cysteinowych w osoczu badanych cho-
rych. Poziom glikemii wpływa w różnym stopniu na badane proteazy
oraz inhibitory.
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Wpływ holoksanu na wzrost hodowli megakolonii raka płaskonabłonkowego in vitro

Renata Polaniak1, Aleksandra Kasperczyk1, Sławomir Kasperczyk1, Rafał Tamawski2,
Ewa Birkner', Ewa Grucka-Mamczar'
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IX-95

Hodowla raka płaskonabłonkowego in vitro w postaci me-
gakolonii jest nowatorskim modelem badawczym, opracowa-
nym przez dr Kummermehra w Instytucie Badań nad Promie-
niowaniem GSF w Monachium. Polega ona na hodowli komó-
rek nowotworowych w postaci płaskich, dyskopodobnych ko-
lonii, pozostających w kontakcie z podłożem. Hodowane
w ten sposób komórki pozostają w ciągłym kontakcie ze sobą,
rosnąc w postaci wielowarstwowego nabłonka. Płaski charak-
ter kolonii umożliwia łatwy dostęp płynu odżywczego do wię-
kszości komórek nowotworowych. Cecha ta umożliwia długo-
trwałe prowadzenie hodowli, bez potrzeby wykonywania ko-
lejnych pasaży, a długotrwała hodowla umożliwia z kolei ba-
danie repopulacji.

Celem pracy była próba oceny wpływu różnych stężeń holo-
ksanu na wzrost komórek raka płaskonabłonkowego in vitro
na modelu megakolonii.

MATERIAŁY I METODY: Do hodowli zastosowano linię
raka płaskonabłonkowego AT 478, pochodzącą z myszy C3H.
Jako podłoża hodowlanego użyto podłoża Dulbeco's z L-glu-
taminą, wzbogaconego o 10% wołową surowicę płodową. Ho-
dowla prowadzona była w temp. 36,9°C, w atmosferze wzbo-
gaconej do 6% w dwutlenek węgla. Do hodowli użyto 12
butelek hodowlanych, firmy Sarstedt, w każdej po 4 mega-

kolonie. Megakolonie potraktowano 3 stężeniami holoksanu:
10 |U.g/ml, 20 (ig/ml, 40 |ig/ml, grupę kontrolną stanowiło 12
megakolonii. Po 48 godzinach usunięto roztwór holoksanu
i rozpoczęto obserwacje megakolonii w medium z surowicą.
Obserwacje prowadzono przez 21 dni, co tydzień obrysowując
i porównując pola powierzchni poszczególnych megakolonii.
Przyrosty powierzchni kolonii mierzono przy pomocy mikro-
skopu i specjalnie do tego celu skonstruowanego pozycjonera.

WYNIKI: W grupie kontrolnej średnia powierzchnia mega-
kolonii początkowo wynosiła 6.408 mm2, w drugiej dobie
7.909 mm2, w 7 dobie 11.853 mm2, w 14 dobie 18.570 mm2

i w 21 dobie 23.759 mm2. Średnie procentowe przyrosty wy-
nosiły kolejno: 18,8%, 33,4%, 36,0% i 21,8%. Dla stężenia 10
|j.g/ml średnie procentowe przyrosty wynosiły odpowiednio:
26,2%, 40,6%, 37,4% i 19,8%, dla stężenia 20 mg/ml: 19,9%,
40,6%, 39,8% i 31,0% a dla stężenia 40 mg/ml: 20,5%, 25,6%,
29,3% i 17,9%. Analiza wariancji wykazała, że przyrost mega-
kolonii różni się w przypadku użytych stężeń holoksanu tylko
w 7 dobie. Przyrosty megakolonii są najmniejsze dla stężenia
40 |Xg/ml w porównaniu z stężeniami 10 (ig/ml i 20 |ig/ml.

WNIOSEK: Przeprowadzone obserwacje sugerują, że
w wykonanym doświadczeniu, holoksan w stężeniu 40 (J.g/ml
najsilniej hamuje wzrost w 7 dobie.

Wrażliwość szczepu Escherichia coli CM2555
niosącego gen cat na chloramfenikol

Joanna Potrykus i Grzegorz Węgrzyn

Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
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Chloramfenikol jest antybiotykiem bakteriostatycznym, ha-
mującym translację poprzez oddziaływanie z transferazą pep-
tydylową. Najczęściej spotykanym mechanizmem oporności
jest synteza enzymu modyfikującego antybiotyk, acetylotrans-
ferazy chloramfenikolowej (CAT). W reakcji acetylacji dono-
rem grupy acetylowej jest Acetylo-CoA. Gen cat kodujący
acetylotransferazę jest powszechnie stosowanym markerem
selekcyjnym. Wchodzi w skład takich wektorów plazmido-
wych jak pBR328 czy pACYC184.

W 1996 roku, Węgrzyn i wsp. ęgrzyn, G., Węgrzyn, A.,
Pankiewicz, A., Taylor, K., Mol.Gen.Genet. 252: 580-586]
zaobserwowali, iż szczep Escherichia coli CM2555 nie trans-
formuje się plazmidami niosącymi gen cat podczas selekcji na
chloramfenikol. Po zastosowaniu selekcji względem innych
antybiotyków, otrzymywano transformanty. Podczas wstęp-
nych badań okazało się, iż białko CAT jest przez wrażliwy
szczep syntetyzowane. W niniejszej pracy badano przyczyny
wrażliwości na chloramfenikol szczepu CM2555 niosącego
gen cat na wielokopijnym plazmidzie.

Doświadczenie typu Western blotting pokazało, iż szczep
CM2555 syntetyzuje trzykrotnie więcej białka CAT niż szczep

kontrolny, CM732. Przeprowadzono szereg doświadczeń z wy-
korzystaniem skonstruowanej fuzji plac-cat. Po zbadaniu akty-
wności acetylotransferazy chloramfenikolowej w obu szcze-
pach, okazało się, iż enzym ten jest zdolny do modyfikacji
chloramfenikolu. Wbrew pierwotnej hipotezie, nadprodukowa-
ne białko nie tworzy agregatów w szczepie CM2555. Badania
translacji metodą wcielania aminokwasów znakowanych 14C
potwierdziły, iż istotnie białko CAT unieczynnia antybiotyk- po
wprowadzeniu chloramfenikolu do pożywki nie obserwowano
zakłóceń w syntezie białek. Stopniowe indukowanie syntezy
białka CAT, możliwe dzięki wspomnianej fuzji plac-cat, miało
negatywny wpływ na przeżywalność badanego szczepu w obec-
ności chloramfenikolu. Skonstruowano fuzję pcat-lacZ. Porów-
nując aktywność promotora pcat okazało się, że jest ona podob-
na w obydwu szczepach. Ekspresja genu cat wydaje się być
zatem regulowana na poziomie translacji a nie transkrypcji.

Ponieważ fenotypu szczepu CM2555 nie można wytłuma-
czyć brakiem aktywności białka CAT, sugerowano model,
w którym czynnikiem odpowiedzialnym za wrażliwość na
chloramfenikol jest stopień zużycia Acetylo-CoA w procesie
acetylacji antybiotyku.
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IX-97 Zróżnicowanie szczepów Rhizobiaceae broda wkujących łubiny w Polsce

Krzysztof Pudełko i Cezary J. Mądrzak

Katedra Biochemii i Biotechnologii, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań

Bakterie rodziny Rhizobiaceae zdolne do tworzenia brodawek ko-
rzeniowych w symbiozie z łubinami {Lupinus spp.) są dotąd znacznie
słabiej scharakteryzowane w porównaniu z mikrosymbiontami wielu
innych Leguminosae. Prezentowane w niniejszej pracy obserwacje po-
twierdziły istnienie dużego zróżnicowania genetycznego w obrębie
populacji bakterii brodawkujacych łubiny, umożliwiły jednak również
wyodrębnienie grup bakterii o podobnej charakterystyce. Zebrano 234
izolaty bakterii z 23 stanowisk polowych upraw łubinów, obejmują-
cych 16 lokalizacji geograficznych, głównie z terenu Wielkopolski.
Bakterie izolowano z brodawek korzeniowych łubinu żółtego {Lupinus

luteus), łubinu białego (Lupinus albus) oraz łubinu wąskolistnego {Lu-

pinus angustifolius).

Wydaje się, że w procesach symbiotycznych z udziałem łubinów
udział biorą bakterie należące do co najmniej dwóch rodzajów Rhizo-

biaceae. Interesująco na tym tle przedstawia się stosunek ilościowy
szczepów alkalizujących podłoże (cechy charakterystycznej dla Bra-

dyrhizobium) do szczepów zakwaszających podłoże (co jest charak-
terystyczne dla Rhizobium) w analizowanej populacji sugerujący prze-
wagę Rhizobium w grupie mikrosymbiontów łubinów w Polsce. Ob-
serwacje te stoją w pewnej sprzeczności z zakładaną dotychczas domi-
nacją Bradyrhizobium wśród bakterii brodawkujacych łubiny.

Analiza szybkości wzrostu analizowanych izolatów wskazuje na
istotną dominację wolnorosnących szczepów w grupie bakterii alkali-
zujących podłoże, co w pełni zgadza się z ogólną charakterystyką
rodzaju Bradyrhizobium. W grupie organizmów zakwaszających pod-

łoże występują zarówno bakterie szybko- jak i wolnorosnące. Potwier-
dzać to może sugerowaną dużą różnorodność bakterii brodawkujacych
łubiny klasyfikowanych w obrębie gatunku Mesorhizobium loti.

Rezultaty uzyskane w wyniku analizy specyficzności brodawkowa-
nia wskazują na fakt, że łubin żółty brodawkowany jest zarówno przez
szczepy Rhizobium jak i Bradyrhizobium wyizolowane z trzech gatun-
ków łubinu. Obserwuje się natomiast istotne zróżnicowanie efektyw-
ności brodawkowania seradeli i komonicy w badanej grupie izolatów.
Duże zróżnicowanie struktury wewnętrznej populacji zostało potwier-
dzone poprzez analizę profilów całkowitych białek komórkowych.

Analiza genomów badanych szczepów, oparta na rozkładzie w chro-
mosomie bakteryjnym powtarzających się sekwencji palindromowych,
oraz na strukturze fragmentu genów dla 16S rRNA wykazała przynależ-
ność charakteryzowanych organizmów do Rhizobiaceae. Potwierdzono
także w ten sposób bardzo znaczącą heterogenność populacji mikro-
symbiontów łubinów. Analiza wzajemnych podobieństw izolatów
pozwala na wyodrębnienie 7 odrębnych grup istotnie różniących się
genetycznie między sobą i zachowujących daleko idące podobieństwa
materiału genetycznego w obrębie zdefiniowanych skupisk.

Duże zróżnicowanie populacji oraz szeroki zasięg występowania bak-
terii Rhizobium i Bradyrhizobium potwierdzone obserwacjami mniejszej
pracy istotnie wydaje się świadczyć o długiej historii ewolucyjnej bakterii
należących do tych grup, a także o tym, że bakterie zdolne do brodaw-
kowania łubinów stanowią populacje istotnie endogenne, doskonale przy-
stosowane do lokalnych warunków środowiska w polskich glebach.

IX-98 Kształtowanie się niektórych parametrów metabolizmu lipidowego
w różnych okresach życia kaczek w typie Pekin

Ewa Pruszyńska, Leszek Nogowski

Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt, Akademia Rolnicza, Poznań

Większość bieżącej wiedzy o metabolizmie lipidowym ptaków jest
ekstrapolacją bardzo szczegółowej wiedzy na temat metabolizmu lipi-
dowego ssaków. Istnieją jednak bardzo istotne różnice pomiędzy me-
tabolizmem lipidowym obu tych gromad. Przede wszystkim u ptaków
tłuszcz egzogenny (pochodzący z pożywienia) po wchłonięciu przez
enterocyty błony śluzowej jelita dostaje się bezpośrednio do układu
krwionośnego, a nie jak ma to miejsce u ssaków do układu limfatycz-
nego. Po drugie, u ptaków głównym miejscem lipogenezy jest wątroba
w przeciwieństwie do ssaków, u których lipogeneza zachodzi zarówno
w wątrobie jak i w tkance tłuszczowej. W porównaniu z ssakami
wiedza o metabolizmie lipidowym ptaków jest na pewno mniejsza.
Kaczki są ptakami domowymi, na temat których doniesień literaturo-
wych jest najmniej. Celem badań jest poznanie procesów biochemicz-
nych przemian tłuszczowych tych ptaków.

Materiał doświadczalny stanowiły kaczki i kaczory z trzech ro-
dów zarodowych (A44, A55 i P.77), utrzymywanych w Oddziale
Badawczym Drobiarstwa Instytutu Zootechniki na Fermie Hodow-
lanej Drobiu Wodnego w Dworzyskach. Aby dokładnie prześledzić
zmiany zachodzące podczas chowu tych ptaków do badań wybrano
kaczki 1-dniowe, 3-tygodniowe (jest to czas pierwszej selekcji)
i 7-tygodniowe (okres dojrzałości rzeźnej). Po 24-godzinnym okre-
sie głodzenia przeprowadzono ubój przez dekapitację, podczas któ-
rego pobrano krew, tkankę mięśniową i wątrobę. Odwirowaną suro-
wicę i pobrane tkanki przechowywano do czasu wykonania analiz
w temperaturze -80°C. Poziom triglicerydów, cholesterolu i fosfoli-

pidów oznaczono przy pomocy testów enzymatycznych firmy bio-
Merieux. Wolne kwasy tłuszczowe w postaci mydeł miedziowych
oznaczono metodą kolorymetryczną. W tkance mięśniowej i wątro-
bie po uprzedniej ekstrakcji lipidów wg Folsha określono ww. para-
metry lipidowe.

Analizując wyniki dotyczące surowicy krwi można stwierdzić, iż
we wszystkich grupach najwyższymi poziomami wskaźników tłusz-
czowych odznaczały się 1-dniowe pisklęta. Do trzeciego tygodnia ży-
cia ptaków wartości te gwałtownie malały, po tym okresie następowa-
ła stabilizacja lub tylko niewielkie ich obniżenie. W wątrobie i tkance
mięśniowej zmiany badanych wskaźników nie były tak jednoznaczne.
Tylko w przypadku cholesterolu w obu badanych tkankach i fosfolipi-
dów oznaczonych w mięśniach najwyższe wartości odnotowano u pis-
kląt, a najniższe u kaczek 7-tygodniowych. W wątrobie największą
ilość triglicerydów odnotowano u kaczek 3-tygodniowych najmniejszą
u 1-dniowych. Podobnie kształtowały się wartości dotyczące fosfolipi-
dów. Natomiast w tkance mięśniowej najniższym poziomem triglice-
rydów charakteryzowały się 3-tygodniowe kaczki.

Wysokie wartości oznaczonych parametrów lipidowych surowicy
1-dniowych ptaków wynikają z resorbcji woreczka żółtkowego i wy-
korzystywaniu jego rezerw przez pisklę. Ciekawy jest fakt stabilazacji
tych parametrów już od trzeciego tygodnia życia kaczek. Wysokie
wartości triglicerydów w wątrobie 3-tygodniowych kaczek i jedno-
cześnie bardzo niskie w tkance mięśniowej mogą świadczyć o inten-
sywnej lipogenezie wątrobowej.
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Indukowana syntetaza NO (iNO) limfocytów szczurów IX-99
z wywołanym stanem zapalnym - wpływ nitrogranulogenu, imuthiolu i CS2 w badaniach in vivo

Leszek Purzyc

Katedra Biochemii, Akademia Medyczna, Wrocław

Eksperymenty przeprowadzono na szczurach rasy Buffalo, z indukowanym sta-
nem zapalnym, który wywołano stosując dooplucnowo 1% roztwór carrageniny
(dwukrotna injekcja co 24 g). Limfocyty zbierano ze śledziony a rozdział na
poszczególne populacje T i B przeprowadzono z wykorzystaniem Dynabeadsu [1],
Czystość separacji oznaczano stosując przeciwciała znakowane FITC (izotiocja-
nian fluorosceiny) skierowane przeciwko antygenom obecnym na powierzchni
obu typów limfocytów - mysie anty - CD45RA oraz anty - Thy 1.1. Pomiaru
dokonano na cytofluorymetrze przeplowym FACSTAR (Bectonon Dickinson)
a wyniki analizowano stosując program komputerowy PC tej samej firmy. Uzys-
kana czystość >98%. Zastosowano dwa immonomodulatory, których mechanizm
działania wzbudza kontrowersje ale wiadomo, że mają możliwość wnikania do
wnętrza komórek i atakowania części nukleofilowych białek i kwasów nukleino-
wych - są nimi: nitrogranulogen (NTG), dietyloditiokarbaminian sodu (imut-
hiol=DTC) Opierając sie na pracach w których badano parametry typowo im-
munologiczne, wywołane w organizmach przez powyższe immunomodulatory [2],
zastosowano następujący schemat: leki (immunomodulatory) podawano w dwóch
dawkach - wysokiej i niskiej (0,25 mg/kg oraz 2,5 mg/kg) - na 24 h przed
pierwszym podaniem, wraz (z drugim podaniem) oraz w 24 godzinie po drugim
podaniu antygenu. Limfocyty zbierano pięciokrotnie (co 24 h) po ostatnim poda-
niu antygenu. Stosowano również czterokrotne injekcje immunomodulatorów (co
24 h) w obu dawkch a limfocyty zebrano w 120 godzinie. Grupę kontrolną
stanowiły zwierzęta w stanie zapalnym, bez leków. Produkcja NO szacowana była
stężeniem NO2' w supenatancie pozbawionym komórek. Stosowano kolorymet-
ryczną metodę Griessa [3] z NaNO2 jako standardem w zakresie 0-200 nM a wy-
niki podawano w nM NO, (10 limfocytów) 24 godz. DTC - stosowany czterokrot-
nie w obu dawkach spowodował znaczne obniżenie aktywności iNOS obu popula-
cji limfocytów - do 20% wartości kontrolnej dla LB i 45% dla LT przy zastosowa-
niu obu dawek. Stosowany w 24 godz. przed i symultanicznie z antygenem wywo-
łuje silniejszy efekt inaktywujący enzym dla LB niż LT. Najsilniejszy efekt uzys-
kano dla LB zebranych w 48 godz. (strata aktywności około 55% dla wysokiej
dawki i 32% dla niskiej) w stosunku do grupy kontrolnej. Słabszy efekt uzyskano
dla LT (inaktywacja 10-20% w całym zakresie pomiarowym). Stosowanie leku
w obu dawkach w 24h po antygenie nie spowodowało statystycznie istotnych zmian
aktyności w całym zakresie pomiarowym zarówno dla LB i LT.

NTG - stosowany czterokrotnie w obu dawkach spowodował potencjalizację
aktywności iNOS w obu populacjach limfocytów - dla wysokiej dawki wzrost
0 około 80% a dla niskiej - 35%. Stosowany w dawkach pojedynczych, tylko
w przypadku zastosowania wysokiej dawki na 24 godz. przed pierwszą injekcja
carrageniną, stwierdzono wzrost aktywności enzymu dla LB zebranych w 24
1 48 godz. (odpowiednio 30 i 45%). W pozostałych przypadkach nie stwierdzono
istotnych zmian aktywności. NTG stosowany u szczurów z indukowanym zapa-
leniem potęguje swoje aktywujące własności w stosunku do iNOS. Stosowany
czterokrotnie w obu dawkach zwiększa aktywność enzymu o około 120%. Sto-
sowany pojedynczo we wszystkich konfiguracjach, utrzymuje podwyższoną ak-
tywność enzymu w stosunku do kontroli - max wzrost o 56% w 48 g. po drugiej
injekcji carrageniny. Przeprowadzono również inhalacje szczurów CS, (praw-
dopodobny produkt rozkładu DTC w organizmie) według metody opisanej przez
Valentino [4] - 6 godz. inhalacji powietrzem zmieszanym z CS o stężeniu około
500 ppm. Limfocyty zebrano w 120 g po inhalacji i stwierdzono znaczne hamo-
wanie produkcji NO zwłaszcza dla komórek T (około 50% i 24% dla LB). Daje
się tu zauważyć podobieństwo do wyników uzskanych w przypadku czterokrot-
nego podawania DTC Może to sugerować pośrednie działania DTC przez produ-
kty jego rozkładu i wytwarzanie różnego typu „wiązań krzyżowych" w struk-
turze enzymu. W dalszym etapie badań podjęto próbę określenia ekspresji genu
iNOS stosując technikę RT-PCR (odwrotna transkrypcja i polimerazowa reakcja
łańcuchowa). Zastosowana technika miała za zadanie określenie czy wykazane
w doświadczeniach różnice w występowaniu czy też aktywności enzymu pod
wpływem NTG i DTC są wynikiem regulacji ekspresji tego enzymu na poziomie
transkrypcji czy skutkiem regulacji zachodzących na wyższych poziomach (tzn.
na poziomie translacji cz regulacji postranslacyjnej). Uzyskane wstępne wyniki
umożliwiają stwierdzenie, że obserwowany w badaniach wzrost aktywności
iNOS po dodaniu NTG jest wynikiem aktywacji genu kodującego ten ennzym.

Literatura:
[1] J. Immun. Methods 146 (1992) 195.
[2] Acta Poi. Pharm. 51 (1994) 95.
[3] Toxicol. Appl. Pharmacol. 142 (1997) 95.
[4] Anal. Biochem. 126 (1982) 131.

Wpływ wankomycyny i netylmycyny na procesy peroksydacji lipidów IX-100
w płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci z wodogłowiem

Bożena Radwańska-Wala'', Ewa Buszman', Jolanta Bafeltowska ', Krzysztof Mandat2

' Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków, 2 Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej w Chorzowie,
Śląska Akademia Medyczna, Katowice

W każdej komórce organizmu tlenowego przebiegają procesy ak-

tywacji i dezaktywacji tlenu. Ponieważ aktywacja tlenu jest procesem

pożądanym jedynie w wyjątkowych przypadkach (np. fagocytoza, pie-

rwsza faza przemiany ksenobiotyku), wzrost aktywności tlenu jest na

ogół procesem szkodliwym. Szkody biochemiczne spowodowane

przez reaktywne formy tlenu takie jak anionorodniki ponadtlenkowe,

rodniki hydroksylowe, nadtlenkowe, stanowią końcową drogę uszko-

dzenia tkanek w różnych stanach chorobowych.

Mózg jest organem szczególnie wrażliwym na uszkodzenia oksyda-

cyjne. Zawiera fosfolipidy bogate w reszty wielonienasyconych kwa-

sów tłuszczowych, które łatwo ulegają peroksydacji. Prowadzi to do

zaburzeń neurologicznych oraz trwałych zmian w strukturze mózgu.

W leczeniu zakażeń ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.) stosuje się

antybiotyki. Warunkiem skuteczności leczenia chorego jest osiągnięcie te-

rapeutycznego stężenia antybiotyku w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Celem pracy było wykazanie, czy istnieje zależność pomiędzy stęże-

niem wankomycyny i netylmycyny (antybiotyków najczęściej stosowa-

nych w leczeniu zakażeń o.u.n. u dzieci z wodogłowiem) w płynie móz-

gowo-rdzeniowym a poziomem dialdehydu malonowego, określanego ja-

ko końcowy produkt peroksydacji lipidów. Badany płyn mózgowo-rdze-

niowy był płynem patologicznym, a obecność w nim dialdehydu malono-

wego może potwierdzić toksyczne działanie wolnych rodników.

Próbki płynu mózgowo-rdzeniowego analizowane były w dwóch

aspektach:

- badania wpływu wankomycyny i netylmycyny dodanych in vitro do

materiału biologicznego na poziom dialdehydu malonowego

- badania poziomu dialdehydu malonowego w próbkach płynu móz-

gowo-rdzeniowego pobranych od dzieci poddawanych antybiotyko-

terapii, w których wcześniej oznaczono stężenie antybiotyku.

Oznaczenia stężenia produktów peroksydacji lipidów z kwasem tio-

barbiturowym wykonano metodą Rice-Evans.

Przeprowadzone badania wykazały obecność produktów peroksyda-

cji lipidów we wszystkich próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego

u dzieci z wodogłowiem. Stosując test TBA dla prób z antybiotykiem

dodanym in vitro wykazano, że wzrost stężenia wankomycyny i netyl-

mycyny w płynie mózgowo-rdzeniowym obniża ilość dialdehydu ma-

lonowego. We wszystkich badanych próbkach płynu mózgowo-rdze-

niowego pobranego od dzieci z zakażeniami o.u.n. poddanych anty-

biotykoterapii stwierdzono obniżenie stężenia dialdehydu malonowe-

go wraz ze wzrostem stężenia antybiotyku.Wykazany w pracy wpływ

stężenia wankomycyny i netylmycyny na poziom produktów perok-

sydacji lipidów w płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci z wodogło-

wiempotwierdza przeciwzapalne i przeciwbakteryjne właściwości sto-

sowanych antybiotyków.
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IX-101 Przydatność analizy restrykcyjnej w dochodzeniu epizootiologicznym
na modelu wirusa białaczki bydlęcej

Michał Reichert, Jan Stec

Zakład Biochemii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy

Wirus enzootycznej białaczki bydła (BLV) jest czynnikiem
etiologicznym choroby zakaźnej o charakterze nowotworo-
wym powodującej duże straty gospodarcze i podlegającej
urzędowemu zwalczaniu.

Materiałem do badań były próbki DNA uzyskane od serolo-
giczni e dodatniego w kierunku enzootycznej białaczki bydła
z różnych regionów kraju. DNA oczyszczano metodą fenolo-
wą z leukocytów zagęszczonych przez wirowanie w gradien-
cie Histopague (Sigma). Uzyskany DNA trawiono enzymem
Xbal i po rozdziale elektroforetycznym poddawano transfero-
wi na filtry nylonowe a następnie hybrydyzacji ze specyficzną
sondą molekularną, oraz autoradiografii. Sondę skonstruowa-
no w oparciu o genomowy DNA znakowany fosforem radio-

aktywnym (32P). Jako wzorzec stosowano pocięty enzymem
Xbal, sklonowany uprzednio prowirusowy DNA BLV pocho-
dzący od serologicznie dodatniej krowy.

W wyniku autoradiografii zidentyfikowano przynajmniej
4 różne szablony restrykcyjne, które odpowiadają różnym wa-
riantom genetycznym BLV. Należy podkreślić, iż stosowanie
pozostałych 7 wybranych enzymów restrykcyjnych nie dostar-
czyło wyników istotnych dla charakterystyki istniejącej w Pol-
sce wariantów genetycznych BLV. Analiza restrykcyjna przy
użyciu enzymu Xbal może być przydatna w dochodzeniu epi-
zootiologicznym, zwłaszcza w końcowej fazie uwalniania stad
bydła od białaczki, bądź też w przypadku pojawienia się poje-
dynczych zakażeń w stadzie wolnym od tej choroby.

IX-102 Infekcyjnośc wirusa białaczki bydła (BLV) w warunkach współinfekcji
wirusem nabytego braku odporności (BIV)

Marzena Rola1, Boienna Kozaczyńska1, Jacek Kuimak'', Ewa Buzała2, Agnieszka Szuster-Ciesielska3

' Zakład Biochemii, 2 Pracownia Patologii Komórkowej,
Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy

3 Zakład Wirusologii i Immunologii, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

W warunkach naturalnego zakażenia możliwa jest współ-
infekcja wirusami białaczki bydła (BLV) i nabytego braku
odporności (BIV). Nieznany jest jednak potencjalny wpływ
i mechanizm współinfekcji wirusem BIV na patogenezę za-
każeń wirusem białaczki bydła. W grupie 5 owiec doświad-
czalnie zakażonych wirusem BLV (n=2), wirusami BLV
i BIV (n=3) oraz u zwierząt kontrolnych (n=2) analizowano
efekt współinfekcji wirusem BIV na odpowiedź humoralną,
infekcyjnośc oraz obecność prowirusowego DNA, u zwierząt
zakażonych wirusem białaczki bydła. Dodatkowo w surowi-
cy krwi u takich zwierząt oznaczano obecność czynnika mar-
twicy nowotworu (TNF) i interferonu (IFN).W grupie zwie-
rząt zakażonych jedynie wirusem białaczki bydła swoiste
przeciwciała dla BLV wykrywane były 2 tygodnie później
i w ciągu pierwszych 4 tygodni osiągnęły dwukrotnie wyższe
wartości w teście ELISA (OD) w porównaniu z grupą zwie-
rząt zakażonych BIV/BLV. Infekcyjnośc wirusa BLV, mie-

rzona liczba syncytiów w hodowli komórek CC81 kokulty-
wowanych limfocytami krwi obwodowej owiec zakażonych
jedynie wirusem BLV była istotnie niższa od infekcyjności
obserwowanej u zwierząt zakażonych obydwoma wirusami.
Liczba syncytiów w grupie BLV w okresie pomiędzy 6-12
tygodniem po zakażeniu była od 2 do 6 razy niższa niż
w grupie zwierząt zakażonych BIV/BLV. W surowicy krwi
zwierząt zakażonych BLV począwszy od 6 tygodnia po zaka-
żeniu obserwowano istotne obniżenie poziomu TNF, w po-
równaniu z grupą BIV/BLV. W przypadku IFN nie obser-
wowano istotnych różnic pomiędzy obydwoma grupami
zakażonych zwierząt, jakkolwiek najwyższy poziom IFN za-
obserwowano w 6 tygodniu po zakażeniu. Uzyskane wyniki
wskazują na potencjalny stymulujący wpływ zakażeń wiru-
sem nabytego braku odporności bydła (BIV) na patogenezę
zakażeń wirusem białaczki bydła (BLV) w początkowym
okresie po zakażeniu.
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Składniki łącznotkankowe żyły pępowinowej w przebiegu EPH-gestozy

Lech Romanowicz, Edward Bańkowski

Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Białymstoku

IX-103

W przebiegu niektórych chorób zmieniają się zawartości
elementów łącznotkankowych w narządach oraz zmieniają się
relacje ilościowe pomiędzy nimi. Powoduje to zmiany właś-
ciwości mechanicznych tych tkanek. Budowa ściany żyły pę-
powinowej jest mało poznana. Zachodzące w niej zmiany ma-
ją prawdopodobnie istotne znaczenie w patologii płodu.

Zbadano zawartość kolagenu, elastyny i glikozoaminoglika-
nów ludzkiej żyły pępowinowej pobranej od noworodków po-
chodzących z ciąży prawidłowej i powikłanej EPH-gestozą.

Całkowitą zawartość kolagenu określono poprzez pomiar
ilości hydroksyproliny. Elastynę ekstrahowano 0,25 M kwa-
sem szczawiowym. Całkowitą zawartość tego białka określono
przy użyciu zestawu odczynników Fastin Elastin Assay firmy
Biocolor Ltd. (Wielka Brytania). Ilość spolimeryzowanej elas-

tyny oceniono wagowo po rozpuszczeniu pozostałych białek
w 0,1 M NaOH. Glikozoaminoglikany izolowano przez de-
gradację papainą rdzeni białkowych proteoglikanów i ozna-
czano zawartość kwasów uranowych.

Wykazano, że kolagen stanowi około 40% suchej masy pra-
widłowej żyły pępowinowej. Żyły pobrane od noworodków
pochodzących od matek z EPH-gestozą zawierają tylko 32%
tego białka. Mimo, iż żyły gestozowe zawierają więcej elas-
tyny, w porównaniu do kontrolnych, to jest ona w znacznie
mniejszym stopniu spolimeryzowana. W przebiegu EPH-ges-
tozy nie zmienia się zawartość glikozoaminoglikanów w ścia-
nie żyły pępowinowej.

Być może przebudowa ściany żyły jest następstwem EPH-
gestozy i może zaburzać krążenie płodowe.

Próba identyfikacji zależnej od wapnia i kalmoduliny kinazy II (CaM Kil)
we frakcji rybosomow mózgowych zarodków kurzych

Maria Sanecka-Obacz

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej AM w Lublinie
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Zależna od wapnia i kalmoduliny kinaza białkowa II (CaM
Kil) jest wielofunkcyjną (Ser/Thr) kinazą odgrywającą ważną
rolę w kontroli licznych funkcji komórkowych w odpowiedzi
na wzrost poziomu wapnia w komórce. Znacznie wyższe stę-
żenie CaMKII w tkance nerwowej niż w tkankach nienerwo-
wych a także występowanie tej kinazy w licznych odmianach
izomerycznych wskazują na możliwość udziału CaM Kil
w pełnieniu i w regulacji specyficznych funkcji neuronalnych.

W poprzednich pracach wykazano, że rybosomy mózgowe
intensywnie przemywane buforowanym Tritonem X-100 i IM
KC1 posiadają ściśle zasocjowaną aktywność kinazy zależnej
od cyklicznego AMP (PKA), oraz kinazy kazeinowej I i II
(CK1, CK2). Wiadomo, że pod względem ilościowym, w mó-
zgu dominuje zależna od wapnia i kalmoduliny kinaza II.

Obecnie podjęto próbę identyfikacji tej kinazy (CaM Kil)
w oczyszczonych rybosomach.

Z mózgów zarodków kurzych i dojrzałych kurczaków izo-
lowano rybosomy w drodze różnicowego wirowania i prze-
mywano 1% Tritonem X-100, a następnie buforowanym
1 M KC1. W otrzymanych rybosomach poszukiwano obecno-
ści zależnej od wapnia i kalmoduliny kinazy II. Identyfikację
CaM Kil przeprowadzano na podstawie oznaczania masy czą-
steczkowej, specyficzności substratowej, wpływu aktywato-
rów i inhibitorów w oparciu o metodę renaturacji enzymu
w żelu poliakrylamidowym.

Równolegle przeprowadzane są badania porównawcze na
izolowanych z mózgu synaptosomach i mitochondriach,
w których obecność CaM Kil jest dobrze udokumentowana.
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IX-105 Deficyt fruktozo-l,6-bisfosfatazy w wątrobie i leukocytach człowieka

Danuta Sawnor-Korszyńska1, Alina Kępka', Tomasz Kurył', Joanna Taybert2, Ewa Pronicka2

' Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 2 Klinika Chorób Metabolicznych
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Fruktozo-1,6-bisfosfataza (FBP-aza: E.C. 3.1.3.11) jest jed-
nym z enzymów odpowiedzialnych za wątrobową glukoneoge-
nezę. Enzym ten katalizuje hydrolizę fruktozo-1,6-bisfosfora-
nu (FBP) do fruktozo-6-fosforanu i fosforu nieorganicznego.
Deficyt fruktozo-1,6-bisfosfatazy charakteryzuje się epizoda-
mi hipoglikemii, kwasicą metaboliczną i hepatomegalią. Dzie-
dziczy się autosomalnie recesywnie. Objawy kliniczne deficy-
tu FBP-azy są podobne do objawów występujących u pacjen-
tów chorych na glikogenozę typu I (GSD I). Jedyną różnicą
jest nagromadzanie się w wątrobie pacjentów z GSD I gliko-
genu i tłuszczu, podczas gdy u pacjentów z deficytem FBP-
azy ma miejsce jedynie wtórne nagromadzanie się tłuszczu,
a poziom glikogenu zwykle jest obniżony.

Celem naszych badań jest opracowanie metody oznaczania
aktywności FBP-azy zarówno w wątrobie jak też w leukocy-
tach. Material doświadczalny konieczny do opracowania me-
tody oznaczania FBP-azy w wątrobie stanowiła tkanka wąt-
robowa szczura. Osuszoną i zważoną tkankę homogenizowano
w wodzie w stosunku 1:100 (w/v) w homogenizatorze ultra-
dźwiękowym 3x5 sek z chłodzeniem. Po odwirowaniu (2 min.
przy 12000 obr/min) aktywność enzymu oznaczano w super-
natancie zawierającym od 50 do 100 u,g białka w przypadku
wątroby i 300 p.g białka w leukocytach. Mieszanina reakcyjna
zawierała: 0,1 M bufor Tris-HCl, pH 7,5; 10 mM MgC12; 0,5
mM NADP; 5 mM merkaptoetanol; 2 jedn. PGI (izomeraza
glukozo-6-fosforanowa); 1 jedn. G-G-P-DH (dehydrogenaza
glukozo-6-fosforanowa). Reakcję rozpoczynano przez dodanie
substratu (FBP) o stężeniu 0,1 mM (wątroba) oraz 0,01 mM do

0,05 mM (leukocyty) dobierając stężenie indywidualnie. Cał-
kowita objętość mieszaniny wynosiła 600 |il. Aktywność FBP-
azy mierzono spektrofotometrycznie przy 340 nm w tempera-
turze 25°C (wątroba) i w 37°C (leukocyty) i wyrażano jako
|imole/min/mg białka. Aktywność enzymu w wątrobie szczura
wynosiła średnio 38,1 |imola/min/mg białka. Metodę zastoso-
wano do oznaczenia aktywności FBP-azy w przechowywa-
nych bioptatach wątroby 4 pacjentów z innymi schorzeniami.
Opracowano także metodę oznaczania aktywności FBP-azy
w ludzkich leukocytach. Leukocyty izolowano z 10 ml hepary-
nizowanej krwi żylnej, zawieszano w zimnej wodzie, rozbija-
no ultradźwiękami 3x5 sek w lodzie i wirowano 2 min przy 12
000 obr/min. Grupę kontrolną stanowiło 33 zdrowych dzieci
(1-16 lat). Normalna średnia wartość ±SD aktywności FBP-
azy w leukocytach wynosiła 5,1±3,7 |imoli/min/mg białka
(0,89-15,9). W grupie badanej (8 dzieci) stwierdzono znaczne
obniżenie aktywności FBP-azy u jednej 5-letniej pacjentki
(0,26) z klinicznymi i biochemicznymi objawami deficytu te-
go enzymu (hiperlipidemia, hepatomegalią, wzrost poziomu
alaniny w surowicy oraz obniżenie poziomu glikogenu w eryt-
rocytach). Przedstawiona metoda jest nieinwazyjną, specyficz-
ną i czułą metodą oznaczania aktywności FBP-azy która po-
zwoli różnicować ten defekt metaboliczny z typową glikoge-
nozą GSD I. Diagnostykę pacjentów ułatwi zwłaszcza moż-
liwość oznaczania aktywności tego enzymu w leukocytach,
natomiast oznaczenie aktywności FBP-azy w bioptacie wątro-
by powinno stanowić potwierdzenie wykrytego defektu przed
ostateczną diagnozą.

PL0002317

IX-106 Influence of incorporated radionuclides and chronic alcohol
intoxication on lipid composition in rat liver

Michail Selewicz, Wlodzimerz Lelewich, Hanna Winicka

Grodno Medical Institute, Grodno, Belarus

A lipid composition was studied in rat liver after prolonged
radionuclide intake (animals have fed radioactive grain (oats)
for 30 days; final contents of Cs-137 and Sr-90 were 445,5
Bk/kg and 15,5 Bk/kg, respectively) and chronic alcohol in-
toxication (consumption of 15% ethanol solution for 30 days
as the only source of drinking; 3,5 g/kg body weight daily), as
well as after the both affects combination. The feeding of rats
by radioactive oats evoked significantaccumulation of Cs-137
in liver compared to control. The mean levels of Cs-37 were
2986±356 and 821±15 Bk/kg respectively in the radionuclides
consumed and control groups. Alcohol decreased Cs-137 con-
tent in the liver of rats treated by the both affects in compari-
son with the only radionuclides consumed animals - 1765±370

Bk/kg against 2986±356 Bk/kg, respectively (P<0.01). Nevert-
heless, the Cs-137 level remained near twice higher in the
bothaffects treated groups compared to control. In was shown
that animal consumed only radioactive grain were characteri-
zed by diminishing of total lipids content (by 18%, P<0.02),
cholesterine (by 17%, P<0.02), phosphatidylcholine (by 10%,
P<0,01) in liver, whereas the triacilglycerines and sphingomy-
elin content decreased simultaneously (by 10% and 23% re-
spectively, P<0.05). The administration of ethanol in combina-
tion with radionuclides intake normalized the concentrations
of individual lipids (total lipids, sphingomyelin, phosphatidyl-
choline) which were disturbed under the action of radionuc-
lides.
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Wpływ NAC, pochodnej troloksu i etanolu
na modyfikacje białek w zatruciu matanolem

Elżbieta Skrzydlewska, Agnieszka Roszkowska, Justyna Ostrowska

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Akademia Medyczna w Białymstoku
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Metanol wprowadzony do organizmu ulega utlenieniu do
formaldechydu i kwasu mrówkowego, procesom tym towarzy-
szy wzrost stężenia NADH, co sprzyja ujawnianiu się aktyw-
ności oksydazy ksantynowej i zwiększonemu wytwarzaniu re-
aktywnych form tlenu. Zarówno formaldechyd jak i reaktywne
formy tlenu mogą reagować z białkami modyfikując reszty
amninokwasowe. Zachodzeniu powyższych reakcji przeciw-
działać można stosując związki wiążące toksyczne metabolity
metanolu lub zapobiegające jego utlenianiu. NAC i pochodna
troloksu mają działanie antyoksydacyjne, natomiast etanol
dzięki większemu powinowactwu do dehydrogenazy alkoholo-
wej niż metanol zapobiega jego utlenianiu.

Celem pracy było ustalenie wpływu NAC, pochodnej trolo-
ksu (preparatu U82826E) i etanolu na modyfikacje białek ho-
mogenatu wątroby powstające w czasie zatrucia metanolem.

Badania przeprowadzono na szczurach rasy Wistar, które
podzielono na 4 grupy eksperymentalne. Pierwsza grupa zwie-
rząt otrzymywała dożołądkowo metanol (50%) w ilości 3 g/kg
m.c. Druga grupa przed otrzymaniem metanolu oraz po 12 i 24
godzinach dostawała NAC - dootrzewnowe w ilości 150
mg/kg m.c. Trzeciej grupie zwierząt przed otrzymaniem meta-
nolu i po 12 godzinach podawano dootrzewnowo preparat
U83836E w ilości 10 mg/kg m.c. Czwarta grupa szczurów od
24 godzin przed otrzymaniem metanolu przez 72 godziny do-
stawała w wodzie do picia etanol. Kontrolę stanowiło szczury,

które otrzymały sondą 0,15 M NaCl. Po 6, 12 i 24 godzinach
oraz po 2, 5 i 7 dniach każdorazowo od sześciu szczurów
z każdej grupu badanej, w narkozie eterowej pobierano wąt-
robę, którą homogenizowano w 0,24 M sacharozie. Do bada-
nia użyto płynu nadosadowego otrzymanych przez wytrącenie
95% etanolem. We frakcji białkowej oznaczano zawartość
grup sulfhydrylowych, karbonylowych, aminowych oraz za-
wartość bityrozyny i reszt tryptofanu.

Zatrucie szczurów metanolem powoduje obniżenie zawarto-
ści grup aminowych i sulfhydrolowych, a podwyższenie ilości
grup karbonylowych w białkach, towarzyszy temu zmniejszenie
ilości tryptofanu i podwyższeniem ilości mostków bityrozyno-
wych. NAC, U83836E i etanol podane szczurom zatrutym me-
tanolem zapobiegały zmianom w ilości grup aminowych i sulf-
hydrylowych powstającym w wyniku zatrucia. NAC i U83836E
zapobiegały zwiększaniu się ilości grup karbonylowych oraz
zmianom w charakterystyce aminokwasów aromatycznych,
a etanol jedynie nieznacznie wpływał na te parametry.

Powyższe dane wskazują, że NAC i pochodna troloksu
U83836E działają ochronnie na białka w przypadku zatrucia
metanolem. Związane jest to prawdopodobnie z ich działa-
niem antyoksydacyjnym. Słabsze działanie etanolu wynikać
może z faktu, iż w czasie metabolizmu tego alkoholu powstają
również reaktywne formy tlenu, które mogą modyfikować
strukturę białek.

Aktywność proteolityczna i żelatynolityczna w mięśniakach macicy

Krzysztof Sobolewski', Małgorzata Wolańska', Marek Drożdżewicz2

' Zakład Biochemii, 2 Klinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego
Akademii Medycznej w Białymstoku
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Mięśniaki macicy charakteryzują się znaczną akumulacją ko-
lagenu, zależną od fazy wzrostu. W fizjologicznych warunkach
kolagen degradowany jest przez swoiste enzymy - kolagenazy
i żelatynazy, które przy współudziale enzymów proteolitycz-
nych trawią to białko do produktów drobnocząsteczkowych.

Oceniono aktywność proteolityczną mięśniaków małych
(o masie do 10 g) oraz mięśniaków dużych (o masie powyżej
100 g). Badania przeprowadzono w szerokim przedziale pH,
używając jako substratu zdenaturowanej hemoglobiny. Ak-
tywność żelatynolityczna określano metodą zymografii.
W obu przypadkach enzymy aktywowano trypsyną.

Najwyższą aktywnością proteolityczną charakteryzują się
mięśniaki duże, jej maksimum zaobserwowano w kwaśnym
przedziale pH. Aktywność proteolityczna znacznie wzrasta
po aktywacji trypsyną.

Metodą zymografii wykazano obecność w mięśniakach
macicy dwóch żelatynaz, występujących w formach latent-
nych.

Zaobserwowano korelację pomiędzy aktywnością proteoli-
tyczną i żelatynolityczna a zawartością kolagenu. Niska,
podstawowa aktywność proteolityczna i żalatynolityczna
sprzyja akumulacji kolagenu w mięśniakach macicy.
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IX-109 Wpływ modulacji poziomu tlenku azotu na związki tiolowe
i beztlenowe przemiany siarki w mózgu myszy

M. Sokołowska', L. Włodek1, M. Wróbel', Z. Srebro2

' Instytut Biochemii Lekarskiej, 2 Instytut Biologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Nieustannie wzrasta zainteresowanie rolą tlenku azotu (NO), wolnej
cysteiny oraz grup sulfhydrylowych w tkance nerwowej. Nadmierna
stymulacja receptorów NMDA przez ekscytotoksyczne aminokwasy
prowadzi do aktywacji syntazy NO i nadprodukcji NO. Ponieważ in-
hibitory syntazy NO (NOS) zapobiegają neurotoksyczności cysteiny,
sugeruje to, że jest ona również połączona z nadprodukcją NO związa-
ną z NMDA. Innym ważnym powiązaniem pomiędzy związkami tio-
lowymi a NO jest kowalencyjna modyfikacja grup -SH do stabilnych
S-nitrozotioli (SNT).

Dlatego zostały podjęte badania in vivo w mózgu myszy nad wzaje-
mnymi powiązaniami pomiędzy NO a wolną cysteiną oraz jej prze-
mianami. W tym celu badano w komorach i korze mózgu wpływ
modulatorów poziomu NO, tj. inhibitora NOS - aminoguanidyny
(AG), jak i morfolinosydnoniminy (SIN-1), związku będącego zarów-
no donorem NO jak i anionorodnika ponadtlenkowego (O2-) na po-
ziom glutationu (GSH), reaktywnych form tlenu (RFT), cystyny i cys-
teiny oraz jej beztlenowe przemiany do związków z siarką sulfanową.

Pod wpływem AG zaobserwowano w komorach drastyczny spadek
cysteiny (do 29%), a także jej postaci utlenionej -cystyny (44%), jak
również GSH (62%), natomiast RFT pozostają na poziomie kontrol-
nym. W korze pod wpływem AG, stężenie GSH utrzymuje się na
trochę wyższym poziomie (87%) i równocześnie obserwuje się zna-
czący spadek RFT (51%). Towarzyszy temu obniżenie aktywności
cystationazy (CST) (w komorach do 15%, w korze do 18%) z równo-
czesnym wzrostem aktywności siarkotransferazy 3-merkaptopirogro-

nianowej (MPST) do ponad 200%. Poziom związków z puli siarki sul-
fanowej (SS) w komorach obniża się (54%), a w korze rośnie (127%),
co świadczy o różnym ich wykorzystaniu w obu częściach mózgu.

Natomiast pod wpływem SIN-1 w komorach w porównaniu do AG
następuje tylko nieznacznie obniżenie się poziomu Cys, cystyny
i GSH, a poziom RFT utrzymuje się praktycznie na poziomie kontrol-
nym. W korze pod wpływem SIN-1, przy nieznacznym obniżeniu
poziomu cysteiny (87%) i cystyny (65%) następuje wzrost GSH
(153%) i spadek RFT (55%), co świadczy o skutecznie działającym
systemie antyoksydacyjnym. Pod wpływem SIN-1, podobnie jak po
AG, następuje obniżenie aktywności CST (do 4 1 % w komorach i 35%
w korze) oraz wzrost aktywności MPST do ponad 200%.

Zatem, podsumowując zahamowanie produkcji NO w mózgach my-
szy przez podanie zwierzętom AG, inhibitora syntazy NO prowadzi do
spadku nie tylko poziomu NO, ale i cysteiny, a także GSH, czemu nie
towarzyszy przyrost reaktywnych form tlenu czyli następuje w mózgu
jak gdyby zmniejszone zapotrzebowanie na te związki tiolowe. Nato-
miast pod wpływem toksycznego SIN-1, generującego zarówno NO
jak i O2 ' spadek poziomu RFT i wzrost GSH jest prawdopodobnie
wynikiem jego dopływu z innych tkanek, jako że mózg jest w ten
sposób chronionym narządem. Zarówno AG jak i SIN-1 prowadzą do
drastycznego spadku aktywności CST i wzrostu MPST, oznacza to, że
przy niedoborze reakcji, które z udziałem CST prowadza do powsta-
wania związków z siarką sulfanową odpowiedzialność za ich powsta-
wanie i rodzaj przejmuje MPST.

IX-110 Wpływ prolaktyny na zmiany morfologiczne i biochemiczne
w trzustce przeznaczonej do przeszczepu

Barbara Stawiarska-Pięta1, Ewa Szaflarska-Stojko', Anna Birlet1, Irena Wróblewska-Adamek',
Barbara Dolińska2, Maciej Sławski3, Witold Orkisz 3

1 Katedra i Zakład Patologu, 2 Katedra Farmacji Stosowanej i Technologii Leków,
Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej,

3II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, ŚAM w Zabrzu

Prolaktyna (PRL) - oprócz dobrze poznanego działania na gruczoł sut-
kowy: mammotropowego, laktogennego i galaktopoetycznego - wykazuje
wpływ na wiele innych narządów. Receptory prolaktynowe znajdują się
w wątrobie, nerkach, jądrach, sercu, a także w komórkach (3 wysepek
trzustki. Wykazano działanie stymulujące PRL na proliferację komórek
w części zewnątrzwydzielniczej trzustki, oraz jej udział w syntezie insuliny.

Prolaktyna powoduje zmiany na poziomie komórkowym, które mo-
gą mieć znaczenie dla przetrwania narządu przeznaczonego do trans-
plantacji. PRL poprzez zwiększenie zawartości cGMP oraz obniżenie
cAMP, obniżenie stężenia Na+ i podwyższenie stężenia K+ może
wpływać na zmniejszenie zapotrzebowania komórek na substancje od-
żywcze w warunkach niedokrwienia. PRL zastosowana dla stymulacji
procesów anaerobowych przedłużyła dwukrotnie życie szczura w her-
metycznie zamkniętej komorze. Wykazano, że prolaktyna może ob-
niżać wrażliwość komórek na niedotlenienie.

W dotychczas prowadzonych przez nas badaniach nad wpływem
PRL na wątroby i serca przeznaczone do transplantacji wykazano jej
pozytywne działanie, gdyż zmiany morfologiczne i biochemiczne po-
jawiały się znacznie później w narządach pochodzących od dawców
otrzymujących PRL, niż w grupie kontrolnej.

Celowym wydaje się więc prowadzenie badań nad wykorzystaniem
PRL w transplantologii, gdzie całkowite wyeliminowanie zmian spo-
wodowanych niedotlenieniem narządu jest istotne dla podjęcia jego
prawidłowej funkcji.

Przedmiotem naszych badań była ocena wpływu PRL na perfun-
dowaną trzustkę, przeznaczoną do przeszczepu. Stan trzustki oceniano
na podstawie wycinków pobieranych do badań histopatologicznych
i oznaczeń biochemicznych ( oznaczenie aktywności enzymów
AspAT, ACP oraz stężenia jonów Ca2+ i Mg2+) w płynie Wisconsin,
w którym przechowywano trzustkę w temperaturze +4°C przez 24 h.
Oceny dokonywano w następujących odstępach czasowych: 4 h, 8 h,
12 h, ... 24 h. W grupie badanej dawcom trzustki - królikom rasy
nowozelandzkiej o ciężarze ciała 3500 g 1 200 g - podano PRL
w ilości 100 jm na królika na godzinę przed perfuzją narządu.

Podsumowanie wyników i wnioski.
1. Sperfundowane i wyeksplantowane trzustki nie wykazały zmian

morfologicznych w czasie 24-godzinnego przechowywania w pły-
nie Wisconsin w temperaturze +4"C.

2. Wzrost aktywności enzymów wskaźnikowych: ACP i AspAT
w płynie świadczy o zmianach destrukcyjnych zachodzących
w strukturach komórkowych trzustki.

3. Wzrost stężenia magnezu i spadek jonów wapnia w płynie Wiscon-
sin wskazuje na zaburzenia transportu błonowego.

4. Mniej nasilone zmiany biochemiczne (wzrost aktywności AspAT
i ACP) w odpowiednich odstępach czasowych w płynie Wisconsin,
w którym przechowywano trzustki od królików, którym podano
prolaktynę, w stosunku do kontroli, mogą wynikać z działania
ochronnego PRL na badany narząd.
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Oddziaływanie kadmu i ołowiu w procesie naprawy DNA
uszkodzonego promieniowaniem UV

Stec Jan, Reichert Michał

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Zakład Biochemii, Puławy
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Wstęp: Zgodnie z zakleceniami IARC związki kadmu i ołowiu są
należy traktować jako słabe mutageny dla komórek zwierzęcych
i człowieka. W badaniach bakteryjnych nie wykazują zdecydowanie
mutagennych właściwości jednakże mogą one indukować pękmięcia
nici DNA i aberacje chromosomowe w hodowlach komórkowych ssa-
ków. Wydaje się, że metale ciężkie są w stanie powiększyć ich geno-
toksyczne właściwości jeżeli hodowle komórkowe zostaną poddane
działaniu promieniowania UV, silnego czynnika mutagennego uszka-
dzającego strukturę DNA. W przedstawionej pracy badano czy zwią-
zki kadmu (II) i ołowiu (II) mogą wpływać na naprawę DNA in-
dukowana promieniowaniem UV w hodowli limfocytów owczych in
vitro. Po to aby wykazać czy zwiększona inhibicja naprawy DNA jest
wynikiem kombinacji oddziaływania jonów metali i promieniowania
UV, zbadano również wpływ kadmu (II) na toksyczność cytostatycz-
nego czynnika jakim jest mitomycyna C.

Materiał i metody: Hodowle komórkowe limfocytów z krwi obwo-
dowej owiec normalnych zakładano w płynie RPMI 1640 wzbogaco-
nym antybiotykami i surowicą płodową cielęcą. Naświetlano je pro-
mieniowaniem UV 254 nm. Pęknięcia nici DNA określano za pomocą
alkaliczej denaturacji Pojedyncze i podwójne nici DNA rozdzielano na
kolumnach z hydroksyapatytem. Naprawę DNA oznaczano inkorpora-
cję znakowanej 3H-tymidyny do DNA w komórkach synchronizowa-
nych hydroksymocznikiem. Polimerzy DNA alpha była otrzymywana
z lizatów komórkowych i jej aktywność mierzona inkorporacją dNTP
na syntetycznej matrycy.

Wyniki: Uprzednie traktowanie limfocytów 1 mM stężeniami kad-
mu nie wywierały istotnego wpływu na indukcję uszkodzeń nici DNA,
natomiast jego naprawa była całkowicie zatrzymana już w stężeniach
0,8 mM chlorku kadmu w hodowli komórkowej. W przypadku ołowiu
obserwowano nieliczne uszkodzenia jednakże w stężeniach milomolo-
wych naprawa DNA była znaczna i przekraczała 50% kontroli a syn-
teza replikacyjna DNA była powiększona około 30%. Badania pęknięć
podwójnej nici DNA wykonano tylko dla kadmu ponieważ ołów w ba-
danych stężeniach wykazywał właściwości mitogenne. Ilość pęknięć
nici DNA była największa około 1 godz. po naświetlaniu UV. Dodatek
kadmu nie zwiększał ilości uszkodzeń DNA lecz znacznie obniżał ich
naprawę w miarę wzrostu jego stężenia w płynie odżywczym. Aktyw-
ność polimerazy DNA alpha nie zmieniała się istotnie pod wpływem
kadmu i ołowiu lub naświetlania UV oddzielnie lecz połączenie kad-
mu i UV obniżało jej aktywność w zakresie badanych stężeń nawet
o 30% w porównaniu do kontroli.

Wnioski: Kadm w istotny sposób obniżał syntezę replikacyjna i na-
prawczą DNA w limfocytach owczych in vitro natomiast dodatkowe
naświetlanie UV nie blokowało- całkowicie syntezy replikacyjnej jed-
nakże synteza naprawcza była zatrzymana. Ołów w badanych stęże-
niach wykazywał słabe działanie mitogenne i nawet pod działaniem
promieniowania UV oraz milimolowych stężeń chlorku oiowiu nie
zatrzymywał całkowicie syntezy i naprawy DNA. Wydaje się, że
kadm może być silnym kofaktorem uszkodzeń DNA wywoływanych
promieniowaniem UV.

Wpływ podawania olejów roślinnych i dwumetylobenzantracenu
na peroksydację w mikrosomach wątroby szczurów

Andrzej R. Suliński, Maria Skonieczna-Maruchin

Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
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Budowa i funkcja błon subkomórkowych oraz przebiegające w nich
procesy peroksydacyjne zależą w dużym stopniu od diety i różnych
czynników chemicznych.

W wielu badaniach stwierdza się wpływ diety wzbogaconej w oleje
o różnym składzie kwasów tłuszczowych na intensywność procesów
peroksydacyjnych, co może warunkować zaburzenia metaboliczne.
W tym kontekście zwracają uwagę niejednoznaczne i często kontro-
wersyjne poglądy dotyczące relacji pomiędzy tworzeniem i rozwojem
nowotworu a peroksydacją. Jednym ze źródeł reaktywnych form tlenu
odpowiedzialnych za inicjowanie procesów peroksydacyjnych w ko-
mórce jesl mikrosomalny system transportu elektronów.

Dlatego też celem pracy było określenie poziomu peroksydacji
w mikrosomach wątroby szczurów w następstwie podawania różnych
olejów roślinnych oraz związku indukującego powstawanie nowotwo-
rów - dwumetylobenzantracenu (DMBA).

Badania były prowadzone na szczurach, samicach szczepu Sprague -
Dowley o masie wyjściowej ok. 140 g. Wszystkie badane zwierzęta przez
cały okres eksperymentu otrzymywały paszę Murigran i wodę ad libitum.

Od 30-go dnia życia podawano oleje: sojowy, rzepakowy lub słone-
cznikowy, sondą dożołądkową w ilości 0,4 cm3 dziennie. W 50-tym
dniu eksperymentu połowie zwierząt z każdej z czterech badanych
grup (kontrola i trzy grupy, w których podawano odpowiednie oleje)
podano jednorazowo DMBA rozpuszczony w oleju w ilości 65 mg/kg
masy ciała. W następnym okresie szczury otrzymywały nadal odpo-
wiednie diety olejowe. 18-20 tygodni po podaniu DMBA zwierzęta
zabijano przez dekapitację i izolowano wątrobę, z której otrzymywano
mikrosomy metodą wirowania różnicowego. Uzyskaną frakcję mikro-

somałną do momentu wykonania oznaczenia przechowywano w tem-
peraturze -70°C. W otrzymanych frakcjach badano poziom peroksyda-
cji poprzez pomiar ilości TBA-reaktywnych substancji. W trakcie ba-
dań wyodrębniono również podgrupy szczurów, u których stwierdzo-
no wyindukowanie guza piersi.

Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że:
- poziom peroksydacji w mikrosomach wątroby szczurów karmio-

nych dietami z dodatkiem olejów jest niższy niż w grupie kontrol-
nej. Najniższy poziom peroksydacji występuje w przypadku stoso-
wania diety z dodatkiem oleju sojowego (0,91 nmola MDA/mg
białka) a znamiennie wyższy w przypadku oleju rzepakowego i sło-
necznikowego (odpowiednio 1,72 i 1,41 nmola MDA/mg białka),

- czynnik kancerogenny podawany równolegle z olejami powoduje
w przypadku diety z dodatkiem oleju sojowego istotny statystycznie
wzrost poziomu peroksydacji (do 1,80 nmola MDA/mg białka) nato-
miast w przypadku podawania go szczurom na diecie z dodatkiem
oleju rzepakowego lub słonecznikowego obserwuje się obniżenie pozio-
mu peroksydacji (odpowiednio do 0,81 i 0,53 nmoli MDA/mg białka),

- nie występują jednoznaczne, znamienne różnic w poziomie perok-
sydacji u zwierząt indukowanych DMBA w zależności od tego czy
doszło do wyindukowania nowotworu czy też nie.
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że podawa-

nie DMBA jednocześnie ze stosowanymi olejami wywiera wpływ na
poziom peroksydacji w mikrosomach wątroby szczurów co z kolei
może być bezpośrednio czynnikiem modyfikującym rozwój i wzrost
nowotworów przy czym wpływ ten jest zróżnicowany w zależności od
zastosowanej diety olejowej.
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IX-113 Kompleksy lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z siarczanem dekstranu (SD)

Sławomir Szajda, Zdzisław Skrzydlewski

Samodzielna Pracownia Ogólnej Analityki Klinicznej Akademii Medycznej w Białymstoku

Lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL) tworzą szczególnie
łatwo połączenia kompleksowe z wieloma glikozaminoglika-
nami . Należy do nich m. in. siarczan dekstranu, którego inter-
akcja z LDL jest dotychczas mało poznana.

Celem pracy było poznanie warunków powstawania kom-
pleksów LDL zawartych w surowicy krwi jak również izo-
lowanych z surowicy krwi z siarczanem dekstranu.

Do badania użyto surowicy krwi o wysokim stężeniu LDL
(surowicy hyperlipemicznej), prawidłowym stężeniu LDL (su-
rowicy normolipemicznej) i o niskim stężeniu LDL (surowicy
hypolipemicznej) oraz izolowanych LDL z surowicy krwi
i siarczanu dekstranu o masie cząsteczkowej 500 kD. Ilość
nierozpuszczalnych kompleksów LDL-siarczan dekstranu oce-
niano metodą turbidymetryczną.

Największa ilość połączeń kompleksowych z izolowanymi
LDL powstaje przy stężeniu końcowym siarczanu dekstranu
1,5 mg/ml, LDL 6,0 mg/ml i CaCl2 0,03 M. W przypadku
LDL zawartych w surowicy hyperlipemicznej najwięcej kom-
pleksów powstaje przy stężeniu siarczanu dekstranu 1,0 mg/ml
i CaCl2 0,03 M. LDL surowicy krwi normolipemicznej tworzą

maksymalną ilość kompleksów przy stężeniu siarczanu dekst-
ranu 0,05 mg/ml oraz CaCl2 0,01 M. Natomiast LDL zawarte
w surowicy krwi hypolipemicznej najwięcej kompleksów two-
rzą przy stężeniu siarczanu dekstranu 0,1 mg/ml i CaCl2 0,01
M. Kompleksowanie LDL izolowanych z surowicy krwi z sia-
rczanem dekstranu najwydajniej przebiega przy pH 5,0. LDL
zawarte w surowicy krwi hyperlipemicznej, normolipemicznej
i hypolipemicznej tworzą najwięcej kompleksów z siarczanem
dekstranu w pH 4,0. Kompleksy utworzone z LDL izolowa-
nych z surowicy krwi i siarczanu dekstranu całkowicie ulegają
rozdysocjowaniu w roztworze 3,0 M NaCl, a tylko częściowo
w 10,0 M roztworze mocznika. W przypadku kompleksów
LDL zawartych w surowicy krwi i siarczanu dekstranu solubi-
lizacja następowała w 0,1 M roztworze NaCl i w 1,0 M roz-
tworze mocznika.

Z badań wynika, że ilość połączeń kompleksowych zależy
od stężenia reagujących składników i pH, a składniki kom-
pleksów połączone są wiązaniami jonowymi i wodorowymi.
Powstawanie kompleksów LDL-siarczan dekstranu może być
wykorzystane w diagnostyce i preparatyce tej klasy lipoprotein.

IX-114 Określenie determinant antygenowych limfocytów krwi

i tkanki białaczkowej bydła zakażonego wirusem enzootycznej białaczki bydła (BLV)

M. Szczotka', J, Kawiak2, P. Kubis", J. Rutka1, A. Winnicka3

1 Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy,
2 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa,

3 Wydział Weterynaryjny, SGGW Warszawa

Wirus białaczki bydła BLV jest naturalnie występującym
egzogennym retrowirusem o wyraźnym tropiźmie do limfocy-
tów B. U zakażonych zwierząt wirus ten indukuje trwałą lim-
focytozę związaną z proliferacją limfocytów, w niektórych zaś
przypadkach infekcja powoduje wystąpienie limfosarkomy,
będącej wynikiem nowotworowego rozplemu populacji B lim-
focytów. Genom BLV związany jest głównie z limfocytami B,
ale obecność prowirusowego DNA wykazano także w innych
komórkach: limfocytach T, makrofagach i monocytach.

Celem przeprowadzonych badań było określenie immunofe-
notypu limfocytów bydła przy użyciu przeciwciał monoklona-
lnych u zwierząt naturalnie zakażonych wirusem BLV. W tym
celu limfocyty krwi obwodowej poddawano inkubacji z pane-
lem przeciwciał monoklonalnych dla limfocytów B i form pre-B
oraz subpopulacji limfocytów T: panT, T4, T8, a także komó-
rek null. Identycznych przeciwciał monoklonalnych użyto do

badań białaczkowych węzłów chłonnych. Kompleksy limfo-
cytów z przeciwciałami monoklonalnymi koniugowano z flu-
orochromami PE i FTTC. Wynik podwójnego znakowania ko-
mórek odczytywano w cytometrze przepływowym. Obecność
specyficznych przeciwciał anty-BLV w surowicy badanych
zwierząt kontrolowano serologicznie testem ID i ELISA.
W celu określenia obecności prowirusowego DNA w limfo-
cytach krwi i nowotworowo zmienionych narządach wyko-
nywano nested -PCR. Wykonano, także badania cytoenzy-
matyczne kwaśnych hydrolaz w limfocytach: esterazy octanu
a-naftylu (ANAE) i kwaśnej fosfatazy (FK). Proliferację
limfocytów krwi i węzłów chłonnych oceniano analizując
cyklinę PCNA.

U zwierząt z zaawansowanym procesem nowotworowym
obserwowano znaczną przewagę limfocytów posiadających
determinantę CD19+.
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Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej
w wybranych tkankach szczurów intoksykowanych metalami

Maria Szpetnar, Małgorzata Kiełczykowska, Kazimierz Pasternak
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Dysmutaza ponadtlenkowa (EC 1.15.1.1) jest obok katalazy
i peroksydazy glutationowej jednym z enzymów zabezpiecza-
jących organizm przed działaniem wolnych rodników, których
produkcja związana jest z zachodzącymi przemianami meta-
bolicznymi. Na aktywność enzymów antyoksydacyjnych mają
wpływ różne czynniki w tym również metale.

Celem naszych badań było określenie wpływu dwóch róż-
nych dawek metali takich jak: magnez, cynk, miedź i ołów na
aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w wybranych tkankach
szczurów. Eksperyment przeprowadzono na dwumiesięcznych
szczurach, samcach rasy Wistar. Zwierzęta podzielono na gru-
py z których pierwsza była kontrolną. Grupa druga otrzymy-
wała magnez 300 p.g/1 (chlorek magnezu). Z kolejnych grup
każde dwie otrzymywały ten sam metal ale w różnym stęże-
niu. Grupa trzecia i czwarta otrzymywały cynk (roztwór chlor-
ku cynku) - trzecia w stężeniu 300 (J.g/1, a czwarta 100 u.g/1.
Grupa piąta i szósta otrzymywały miedź (roztwór chlorku mie-
dzi) - piąta w stężeniu 300 u,g/l, a szósta 100 (J.g/1. Grupa
siódma i ósma otrzymywały ołów (roztwór octanu ołowiu)
odpowiednio w stężeniu 300 (J.g/1 i 100 u.g/1. Stężenia metali
w roztworach wodnych ich soli podane są w przeliczeniu na
czysty metal. Szczury grupy kontrolnej otrzymywały do picia
wodę podwójnie destylowaną. Zwierzęta grup badanych otrzy-
mywały wodne roztwory soli stosowanych w doświadczeniu

metali. Grupa kontrolna i badane były jednakowo żywione
suchą karmą LSM i pojone ad libitum. Doświadczenie trwało
sześć tygodni, a następnie szczury usypiano ketaminą podawa-
ną dootrzewnowo i do dalszych badań pobierano wątroby, płu-
ca i nerki. Tkanki poddawano homogenizacji. Homogenaty
tkankowe poddawano wirowaniu, a w uzyskanym nadsączu
oznaczano aktywność dysmutazy ponadtlenkowej i stężenie
białka. Do oznaczenia aktywności dysmutazy ponadtenkowej
stosowano metodę redukcji NBT za pomocą ksantyny i ok-
sydazy ksantynowej. Białko oznaczano kolorymetrycznie me-
todą Bradforda.

Przeprowadzone badania wykazały, że wszystkie stosowane
metale miały wpływ na aktywność dysmutazy ponadtlenko-
wej. Magnez zwiększał aktywność dysmutazy ponadtlenkowej
w wątrobie i płucach. W przypadku miedzi i cynku mniejsze
stężenie tych metali wyraźnie wpływało na zwiększenie ak-
tywności dysmutazy ponadtlenkowej we wszystkich badanych
tkankach. Większe stężenie stosowanych metali wywierało
zróżnicowany wpływ na aktywność badanego enzymu w po-
szczególnych tkankach. W przypadku ołowiu dawka wyższa
powodowała wzrost aktywności dysmutazy ponadtlenkowej
we wszystkich analizowanych tkankach. Podkreślenia wymaga
fakt, że wpływ stosowanych metali na aktywność dysmutazy
ponadtlenkowej zależny był również od rodzaju badanej tkanki.

Wpływ kwasu askorbinowego na procesy peroksydacji lipidów
w subfrakcjach komórkowych mózgu królika w warunkach szoku tlenowego

Stanisława Szymonik-Lesiuk, Marta Stryjecka-Zimmer

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej, Akademia Medyczna w Lublinie
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Szok tlenowy jest efektem zakłócenia równowagi prooksy-
dacyjno-antyoksydacyjnej i występuje w sytuacjach spowodo-
wanych narażeniem komórek bądź tkanek na nadmierne ilości
reaktywnych form tlenu. Prowadzi to do peroksydacji lipidów,
uszkodzenia białek i DNA. Mózg stanowi bogate źródło wol-
nych rodników i jest szczególnie wrażliwy na uszkodzenia
oksydacyjne. W mózgu lipooksygenacja prowadzi do wielu
zaburzeń neurologicznych i trwałych zmian w jego strukturze.

Kwas askorbinowy uważany jest za najistotniejszy antyok-
sydant płynów pozakomórkowych i komórek.

Celem pracy było badanie in vitro wpływu kwasu askor-
binowego na indukowaną jonami żelazowymi peroksydację li-
pidów w subfrakcjach komórkowych mózgu królika.

Badania przeprowadzano na królikach rasy nowozelandz-
kiej w wieku 6-8 tygodni. Do badań pobierano mózg. Sub-
frakcje komórkowe (mielinę, mitochondria, synaptosomy, mi-
krosomy) uzyskiwano w oparciu o metodę Rodnight i wsp..
Produkt peroksydacji lipidów dialdehyd malonowy (MDA)
oznaczano na podstawie barwnej reakcji z kwasem tiobarbitu-
rowym wg Ohkawa i wsp.. Dla wykazania antyoksydacyjnych

właściwości kwasu askorbinowego subfrakcje zawierające
(0,5-1,0) mg białka w buforze Tris-HCl inkubowano ze wzras-
tającymi stężeniami (0,02-0,5 mM) kwasu askorbinowego.
Układ peroksydacyjny zawierał FeCl3, ADP, NADPH. Poziom
MDA oznaczano spektrofotometrycznie przy dł fali 532 nm.
i wyrażano w nmol/mg białka.

Chociaż MDA nie jest specyficznym wskaźnikiem oksyda-
cji kwasów tłuszczowych to jednak pomiary jego stężenia są
powszechnie stosowane do oceny peroksydacji lipidów. Na
podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że poziom
endogennego MDA we frakcjach synaptosomalnej, mikroso-
malnej i mielinie był zbliżony i wynosił od 4,8 do 6,5
nmol/mg białka natomiast w mitochondriach niższy i wynosił
od 2,5 do 3,9 nmol/mg białka.

Indukowany szok tlenowy powodował wzrost poziomu MDA
we wszystkich badanych subfrakcjach komórkowych mózgu.

Wykazano ochronny wpływ kwasu askorbinowego na lipo-
oksygenację w stężeniach powyżej 0,3 mM w próbie.

Stężenia kwasu askorbinowego powyżej 1,0 mM nasilały
proces peroksydacji we wszystkich badanych subfrakcjach.
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IX-117 Oznaczanie stężeń: adenozyno-5'-trifosforanu (ATP),
glutationu zredukowanego (GSH) i dialdehydu malonowego (MDA)
w homogenatach wątroby szczurów zatrutych iperytem siarkowym

Józef Scianowski

Zakład Toksykologii i Ochrony Radiologicznej Instytutu Nauk Wojskowo-Medycznych
Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Iperyt siarkowy - siarczek bis(p-chloroetylowy) jest bojowym środ-
kiem trującym, który może być użyty zarówno w lokalnych konflik-
tach zbrojnych jak również w działaniach terrorystycznych tak bardzo
obecnie rozpowszechnionych.

Złożony i wielokierunkowy mechanizm toksycznego działania ipe-
rytu siarkowego nie został dotychczas w pełni wyjaśniony, co wiąże
się ściśle z brakiem leku o działaniu przyczynowym - tzw. odtrutki.

Oprócz znanego już działania alkilującego iperytów, dane literatu-
rowe ostatnich lat zawierają sugestie niektórych autorów o wolnorod-
nikowym mechanizmie toksycznego działania iperytu siarkowego
i/lub jego pochodnych

Celem badań było prześledzenie wpływu iperytu siarkowego
w okresie 7-dniowej obserwacji na stężenia: ATP, GSH i MDA jako
biochemicznych wskaźników stresu oksydacyjnego w wątrobie szczu-
rów zatrutych iperytem siarkowym drogą dożylną.

Badania przeprowadzono na 55 zdrowych, dorosłych szczurach
szczepu Wistar pici obojga, o masie ciała 220-290 g, którym wstrzy-
kiwano jednorazowo do żyły ogonowej 0,16% roztwór iperytu siar-
kowego w glikolu propylenowym, w objętości 0,5 dmVkg masy ciała,
co odpowiadało dawce 0,5 LDso/isd. Grupę kontrolną stanowiły szczu-
ry otrzymujące dożylnie sam glikol propylenowy, w równoważnej
objętości, jako rozpuszczalnik dla iperytu. Szczury obu grup: badanej
i kontrolnej dekapitowano po 1, 3 i 7 dobie i oznaczano w homo-
genatach wątroby stężenia ATP, GSH i MDA.

Wyniki badań wykazały, że w homogenatach wątroby szczurów
zatrutych drogą dożylną iperytem siarkowym w dawce 0,5 LD50/i5d:
- stężenie ATP uległo ponad 50% obniżeniu po 3 dobie, zaś po

1 i 7 dobie utrzymywało się na poziomie wartości grupy kontrolnej,
- stężenie GSH uległo znamiennemu obniżeniu po 3 dobie przy nie-

wielkiej tendencji wzrostowej po 7 dobie i braku zmian po 1 dobie
od zatrucia, w porównaniu z grupą kontrolną,

- stężenie MDA uległo natomiast znamiennemu podwyższeniu po
3 dobie, zaś po 1 i 7 dobie pozostawało na poziomie wartości grupy
kontrolnej.
Przejściowy i zróżnicowany obraz zmian oznaczanych parametrów

nie wskazuje jednoznacznie na wystąpienie stresu oksydacyjnego
w wątrobie szczurów zatrutych iperytem siarkowym.

Wydaje się, że znamienny wzrost stężenia MDA po 3 dobie od
zatrucia może mieć związek z nasiloną w tym dniu obserwacji perok-
sydacją lipidów w uszkodzonej przez iperyt tkance wątrobowej, nato-
miast znamienne obniżenie stężeń ATP i GSH może być efektem
tworzenia koniugatów glutationu zarówno z powstałymi produktami
peroksydacji lipidów jak również z iperytem i jego metabolitami, któ-
re są usuwane z komórek przy udziale ATP na drodze aktywnego
transportu, a następnie wydalane z organizmu zwierząt. Procesy te
mogą być odzwierciedleniem detoksykacji iperytu siarkowego w wąt-
robie zatrutych szczurów.

IX-118 Ocena aktywności oddechowej bakterii z wykorzystaniem techniki

automatyczej analizy mikroskopowego

Aleksander Swiątecki, Wojciech Marchlik

Zakład Mikrobiologii i Immunologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

Ilościowe badania aktywnych metabolicznie bakterii wystę-
pujących w ekosystemach wodnych stanowić mogą istotny
wskaźnik stanu środowiska. Ustalenie liczby takich komórek
stanowi ciągle istotny problem metodyczny. Stosowana po-
wszechnie standardowa technika zliczania bakterii heterotrofi-
cznych na pożywkach nie daje wiarygodnych wyników. Istot-
nym ograniczeniem tej metody jest również jej czasochłon-
ność. W ostatnich latach opracowano metodę opartą na ocenie
systemu aktywnego transportu elektronów. U organizmów wy-
kazujących tę cechę następuje redukcja 2-(p-jodofenylo)-3-(p-
nitrofenylo)-5-fenylo chlorku tetrozalowego (INT) do INT-fo-
rmazanu. Przy obecności INT bakterie wykazujące aktywność
oddechową odkładają we wnętrzu komórek złogi INT- forma-
zanu, które są widoczne w mikroskopie świetlnym.

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i eks-
perymentalnych zbadano możliwość wykorzystania metody
z użyciem INT w ilościowych badaniach bakterioplanktonu.
Stosując zawiesiny izolowanych z wody różnych szczepów
bakterii opracowano metodykę stosowania INT do oznaczania
aktywności oddechowej komórek bakteryjnych, z wykorzys-
taniem techniki komputerowej analizy obrazu. Wykazano mo-
żliwość zastosowania opracowanej metody w badaniach wody
ze zbiorników wodnych o różnej trofii i zanieczyszczeniu.
W toku badań rutynowych wielu zbiorników wodnych wyka-
zano, że oznaczana na podstawie tej metody aktywność
oddechowa bakterii jest bardzo czułym wskaźnikiem stanu
jakości wód.
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Status glukokortykoidowy szczurów z różną długotrwałością etanol-
indukcjonowanego snu po jedno- i wielorazowym wprowadzeniu alkoholu

Jerzy Tarasów, Siergiej Czumaczenko

Instytut Biochemii NAN Białorusi, Grodno

IX-119

Doświadczenia wskazują że na wprowadzenie narkotycznej
dozy (3,5 g/kg) etanolu (ETOH) zwierzęta reagują niejedna-
kowo.

W naszym eksperymencie po jednorazowym dootrzewno-
wym wprowadzeniu narkotycznej dozy ETOH (25%) i zmie-
rzeniu trwania czasu snu, szczury-samce o masie 180-200 g,
podzieliły się na nieśpiących (NS), krótkośpiących (KS), dłu-
gośpiących (DS) i grupę średnią (SS). Czas snu KS szczurów
wynosił 71±7,4 min, DS - 254±7,7 min i SS - 143±6,8 min.

Koncentracja kortykosteronu (Kst) w osoczu krwi, oznacza-
na metoda HPLC, wynosiła u DS szczurów - 855,1+83,7

nmol/1, w porównaniu do NS - 572,9±55,4 (p<0,02), natomiast
statystycznie się nie różniła od poziomu u KS i SS zwierząt.

Po długotrwałym (15 dni) wprowadzeniu w ww. sposób
raz na dobę alkoholu, różnica pomiędzy tymi grupami powię-
kszyła się jeszcze bardzej, bo u NS zwierząt poziom Kst był
już 4,9-krotnie niższy niż u DS. Ujawniła się także statys-
tycznie istotna różnica w poziomie Kst pomiędzy DS i KS
szczurów.

Otrzymane dane świadczą o tym , że zwierzęta różniący
się reakcją na narkotyczną dozę alkoholu, od początku różnią
się swoim statusem glukokortykoidowym.

Molekularne oddziaływania między białkami kwaśnymi
dużej podjednostki rybosomów ludzkich

Marek Tchórzewski', Dariusz Abramczyk', Brigitte Boldyreff2, Nikodem Grankowski'
1 Zakład Biologu Molekularnej, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii,

Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej, Lublin
2 Odense University, Campusvej 55, DK-5230 Odense M, Denmark

IX-120

Rybosom stanowi komórkową makromolekułę zbudowaną
z małej i dużej podjednostki. Głównym składnikiem dużej
podjednostki jest rRNA i białka zasadowe. Ponadto występuje
tu zestaw unikalnych, powierzchniowych kwaśnych białek,
których punkt izoelektryczny leży w granicach pH 3-5. Białka
te tworzą na rybosomie strukturę o charakterze wypustki rybo-
somalnej. Ten rodzaj struktury zwanej również „paluchem
rybosomowym" występuje zarówno u organizmów prokarioty-
cznych jak i eukariotycznych. W skład bakteryjnej wypustki
rybosomalnej wchodzą trzy białka: zasadowe białko L10 oraz
dwa kwaśne białka L7 i L12. Białka te tworzą pentameryczny
kompleks L10-(L7/L12)2, mający istotne znaczenie w elonga-
cji syntetyzowanego łańcucha polipeptydowego.

Eukariotyczny „paluch rybosomowy" zbudowany jest także
z rybosomowych białek kwaśnych oraz białka zasadowego,
których funkcja biologiczna mimo pewnych różnic struktural-
nych zbliżona jest do funkcji odpowiedniej struktury ryboso-
mów prokariotycznych.

W odróżnieniu od białek prokariotycznych, rybosomowe
eukariotyczne białka kwaśne ulegają fosforylacji. Z tych
względów oznacza się je symbolem P (ang. Phosphorylated).
W tej rodzinie białek wyróżnia się grupę białek Pl oraz P2,

które także tworzą pentameryczny kompleks z zasadowym biał-
kiem PO należącym do rdzenia rybosomowego. Interakcje bia-
łek w obrębie tego kompleksu nie zostały do końca określone.

Celem niniejszych badań było więc określenie molekular-
nych interakcji pomiędzy ludzkimi kwaśnymi białkami rybo-
somalnymi Pl i P2. Badania przeprowadzono w warunkach in
vivo stosując system dwóch hybryd. Poszczególne białka kwa-
śne zostały połączone z domeną wiążącą się do DNA (BD)
oraz z domeną aktywującą (AD) czynnika transkrypcyjnego
GAL4. W ten sposób powstały następujące hybrydy: BD-P1
i BD-P2 oraz AD-PI i AD-P2. Oddziaływania białkowe bada-
no na postawie siły transaktywacji genów reporterowych $-gal
i HIS3. Doświadczenia wykazały, że ludzkie kwaśne białka
rybosomalne preferencyjnie tworzą heterodimery P1-P2, jak-
kolwiek są one w stanie tworzyć także znacznie słabsze homo-
dimery P1-P1 oraz P2-P2. Ilościowe badania wykazały, że
oddziaływanie między heterodimerami P1-P2 są około dzie-
sięciokrotnie silniejsze niż między homodimerami Pl-Pl czy
P2-P2. Na podstawie otrzymanych wyników można założyć,
że najbardziej prawdopodobną konfiguracją eukariotycznego
„palucha rybosomowego" jest następujący układ białek rybo-
somowych: PO-(P1/P2)2.
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IX-121 Aktywność mikrosomalnych reduktaz NAD(P)H heksacyjanożelazian (III)
indukowana działaniem wybranych rozpuszczalników organicznych

na hodowle Chlorella vulgaris, szczep A-8

Władysław Wardas, Grażyna Janikowska

Katedra i Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej, Śląska Akademia Medyczna,
Wydział Farmaceutyczny, Sosnowiec

Celem pracy było porównanie zmian w aktywności reduktaz
NAD(P)H heksacyjanożelazian (III) we frakcjach mikrosomalnych
Chlorella vulgaris szczep A-8, wywoływanych przez dodawane do
hodowli laboratoryjnych glonu, poszczególnych badanych rozpuszcza-
lników, mianowicie etanolu, acetonu, heksanu i cykloheksanu.

Hodowle Chlorella, po zaszczepieniu do około 20 miiiondw komó-
rek na 1 cm3 pożywki, prowadzono w zmodyfikowanej płynnej poży-
wce Kuhla-Lorentzena, w temp. pokojowej, przy ciągłym oświetlaniu
(4800 lx) i ciągłym mieszaniu (mieszadła magnetyczne), w obecności
badanych rozpuszczalników (dodanych pojedynczo bezpośrednio po
zaszczepieniu hodowli do stężenia 0,2% v/v). W różnym czasie, po 3.,
7. i 14. dobach trwania, hodowle przerywano przez odwirowanie bio-
masy glonu, z której izolowano frakcje mikrosomalne. Uzyskaną bio-
masę homogenizowano w 0,1 M buforze Tris-HCl o pH 7,4, zawiera-
jącym 0,25 M sacharozę, 0,005 M EDTA, 0,01 M MgCl2 i homo-
genizowano metodą Semenenko-Kasatkina na łaźni lodowej. Homo-
genat poddawano wirowaniu różnicowemu, przy: 1000 g (10 min),
10000 g (30 min) i 105000 g (60 min). Otrzymane osady frakcji
mikrosomalnej (105000g) zawieszano w 0,1 M buforze fosforanowym
0 pH 7,4 i homogenizowano na łaźni lodowej homogenizatorem Po-
ttera. Następnie, oznaczano w nich białko metodą Lowry i wsp. oraz
aktywność reduktazy NADH- i NADPH-heksacyjanożelazian (III),
spektrofotometryczną metodą Mihara i Sato.ąStwierdzono, że etanol
1 aceton powodują wzrost aktywności reduktazy NADH-heksacyjano-
żelazian (III) we frakcjach mikrosomalnych izolowanych kolejno w 3.,
7. i 14 dobie trwania hodowli Chlorella vulgaris szczep A-8 oraz
wyraźny wzrost aktywności mikrosomalnej reduktazy NADPH-heksa-

cyjanożelazian (III), lecz w późniejszym okresie, w 7. i 14. dobie
trwania hodowli.

W przypadku heksanu i cykloheksanu obserwowano inhibicję ak-
tywności reduktazy NADH-heksacyjanożelazian (III), która utrzymy-
wała się przez cały okres trwania hodowli, lecz była najmniejsza w 14.
dobie ich trwania. Najbardziej skomplikowany był obraz oddziaływa-
nia heksanu i cykloheksanu na aktywność reduktazy NADPH-heksa-
cyjanożelazian (III). Heksan powodował mianowicie wzrost aktywno-
ści tej reduktazy, lecz tylko w 3. i 14. dobie trwania hodowli. Cyklo-
heksan powodował całkowity zanik aktywności reduktazy NADPH-
heksacyjanożelazian w 3. dobie, wzrost jej aktywności w 7. dobie oraz
ponowny spadek aktywności enzymu w 14. dobie trwania hodowli.

Badane rozpuszczalniki różnią się charakterem ich oddziaływania
na badane reduktazy NADH- i NADPH-heksacyjanożelazian (III).
Etanol i aceton, które są induktorami aktywności tych enzymów, rów-
nocześnie powodowały intensyfikację wzrostu badanych hodowli
Chlorella vulgaris szczep A-8. Natomiast, heksan i cykloheksan, któ-
rych działanie polegało na inhibicji aktywności reduktazy NADH-
heksacyjanożelazian (III), równocześnie w znacznym stopniu upośle-
dzały wzrost hodowli badanego szczepu Chlorella. Wydaje się jednak,
że obserwowana zbieżność efektów, w postaci indukcji badanych en-
zymów i stymulacji wzrostu hodowli lub inhibicji aktywności tych
enzymów i inhibicji wzrostu hodowli, powinna być związana z proce-
sami biotransformacji badanych rozpuszczalników. Wskazuje na to
także, omawiany skomplikowany przebieg oddziaływania heksanu
i cykloheksanu na aktywność badanej reduktazy NADPH-heksacyja-
nożelazian (III).

IX-122 Analiza kolagenu izolowanego ze skóry pacjenta z zespołem Ehlersa-Danlosa

Piotr Wieczorek', Iwona Noceń', Tomasz Lipiński2, Andrzej Fiedorowicz3

' Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin,
2 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu,

3 Klinika Dermatologii PAM w Szczecinie

Zespół Ehlersa-Danlosa (EDS) obejmuje szereg dziedzi-
cznych chorób tkanki łącznej których kliniczne objawy
dotyczą skóry, ścięgien, stawów, naczyń krwionośnych i na-
rządów wewnętrznych. Na podstawie danych klinicznych
i biochemicznych wyróżnia się 10 typów tej choroby.
W przeciwieństwie do osteogenesis imperfecta, biochemi-
czne i molekularne podłoże tego schorzenia jest znacznie
mniej poznane a diagnostyka nieporównanie trudniejsza.
Jedynie w przypadku EDS typu IV, VI i VII udało się
ustalić molekularną i biochemiczną przyczynę. Dotyczy
ona mutacji genów kodujących kolagen typu I (EDS VII),
typu III (EDS IV) i hydroksylazę lizynową (EDS VI).
W pozostałych przypadkach diagnostyka oparta jest wy-
łącznie na objawach klinicznych i zazwyczaj bardzo nie-
precyzyjna.

Celem niniejszych badań było udzielenie odpowiedzi na
pytanie, czy istnieją różnice w budowie kolagenu skóry cha-
rakterystyczne dla EDS typu I—III.

Materiał do badań stanowiła próbka skóry pobrana od pac-
jenta z objawami charakterystycznymi dla EDS typu I, II i III.
Próbę kontrolną stanowiły wycinki skóry pobrane od pacjen-
tów podczas operacji nie związanych z EDS.

Badania obejmowały:
1. ekstrakcję kolagenu kwasem octowym,
2. ekstrakcję kolagenu pepsyną,
3. badanie zawartości hydroksyl i zyny w kolagenie,
4. rozdział elektroforetyczny i porównanie poszczególnych

frakcji kolagenowych,
5. wyznaczanie temperatury topnienia kolagenu.

Najbardziej charakterystyczną różnicą w skórze pacjenta
z EDS była wyraźnie większa zawartość kolagenu ekstrahowa-
nego kwasem octowym (około 80%) w porównaniu ze skórą
normalną. Zaobserwowano również zaburzone stosunki iloś-
ciowe poszczególnych frakcji kolagenowych wskazujące na
upośledzone tworzenie wiązań krzyżowych kolagenu skóry
pacjenta z zespołem Ehlersa-Danlosa.
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Wpływ genisteiny na wzrost przeszczepialnego mysiego czerniaka B16

Joanna Wietrzyk, Adam Opolski, Czesław Radzikowshi

Zakład Immunologii Nowotworów,
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN, Wrocław

IX-123

Występująca w produktach sojowych genisteina jest fitoest-
rogenem, posiadającym między innymi aktywność hamującą
proliferację komórek i angiogenezę. Wykazano, że genisteina
hamuje wzrost indukowanych chemicznie nowotworów zwie-
rząt eksperymentalnych, a także ludzkiej białaczki i innych
nowotworów przeszczepionych myszom, jak również prze-
szczepialnego mysiego czerniaka B16 oraz raka płuc Lewis.
Genisteina blokuje cykl komórkowy w fazie G2-M, a efekt ten
jest prawdopodobnie związany z hamowaniem fosforylacji ty-
rozyny.

Wykazano również, że w niskich stężeniach genisteina sty-
muluje proliferację komórek estrogenozależnej ludzkiej linii
raka piersi MCF-7 in vitro, wykazując działanie podobne do
estradiolu. W wyższych stężeniach hamuje ona wzrost komó-
rek tego nowotworu.

Celem tej pracy jest zbadanie aktywności przeciwnowo-
tworowej genisteiny in vivo, także w skojarzonym podawaniu
z cyklofosfamidem (CY). W badaniach wykorzystano model
myszy [(C57Bl/6xDBA/2)Fl] obarczonych przeszczepial-
nym czerniakiem B16. Nowotwór przeszczepiano trzema
drogami: śródskórnie, dożylnie (i.v.) i dootrzewnowo (i.p.).
Zarówno genisteinę, jak i CY podawano dootrzewnowo

w dawce 100 mg/kg; CY w dniu 4 po wszczepieniu nowo-
tworu, zaś genisteinę od dnia 4 przez 10 kolejnych dni, lub
na 4 dzień po podaniu CY przez 10 dni. Parametrami oceny
efektu przeciwnowotworowego tych preparatów było: dla
przeszczepu śródskórnego - kinetyka wzrostu guza, dla prze-
szczepu i.v. - liczba kolonii nowotworowych w płucach, dla
przeszczepu i.p. - czas życia zwierząt.

W przypadku przeszczepu śródskórnego uzyskano statysty-
cznie istotne obniżenie masy guzów, zarówno w grupach le-
czonych samym CY (1,3 g) lub samą genisteina (1,8 g), jak
i w przypadku skojarzonego stosowania CY i genisteiny (0,96 g)
w porównaniu z kontrolą (3 g).

W eksperymencie, w którym nowotwór przeszczepiano i.v.
liczba kolonii nowotworowych w płucach w grupie leczonej CY
i genisteina wynosiła 39 zaś w grupie kontrolnej - 115. Różnica
ta jest statystycznie istotna (p<0,05). Sam CY i sama genisteina
w stosowanych dawkach również hamowały wzrost ekspery-
mentalnych przerzutów w płucach, jednak w niższym stopniu.

U myszy, u których nowotwór rozwijał się w jamie otrze-
wnej (podanie i.p.), nie zaobserwowano wydłużenia czasu
przeżycia po leczeniu badanymi preparatami w porównaniu
z grupą kontrolną.

Wpływ surowicy antybursocytarnej i splenektomii na aktywność
endo- i egzoglukozydaz w surowicy krwi kurcząt immunizowanych SRBC i LPS

Joanna Wilczek1, Bogusław Kotoński', Stanisław Graczyk2

1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Akademia Rolnicza, Wrocław,
2 Katedra Biochemii, Katedra Anatomii Patologicznej, Fizjopatologii i Weterynarii Sądowej
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Badano aktywność hydrolityczną i transferazową kwaśnej
i obojętnej alfa-glukozydazy oraz alfa-amylazy w surowicach
kurcząt poddanych immunizacji SRBC i LPS. Ptaki były po-
dzielone na trzy grupy:
1. kontrolna,
2. z usuniętą śledzioną,
3. z podaną surowicą antybursocytarną [ABS].
W grupie ptaków immunizowanych SRBC utworzono dodat-
kowe podgrupy, którym podano ACTH i ACTH + ABS.

U kurcząt, które otrzymały króliczą surowicę antybursocy-
tarną, zaobserwowano wyraźny, ok. 50% wzrost aktywności
hydrolitycznej obydwu alfa-glukozydaz. Aktywność alfa-amy-
lazowa także wzrosła istotnie w tej grupie. Dodatkowe poda-
nie ACTH dało w efekcie ponad 70% wzrost aktywności obo-
jętnej alfa-glukozydazy i prawie dwukrotny wzrost aktywności
kwaśnej alfa-glukozydazy, w odniesieniu do kontrolnej grupy

ptaków immunizowanych SRBC, natomiast aktywność alfa-
amylazy nie uległa dalszemu wzrostowi. Iniekcja ACTH bez
ABS spowodowała istotny wzrost aktywności jedynie kwaśnej
alfa-glukozydazy.

Pomiar aktywności transferazowej alfa-glukozydaz badanych
grup, w układzie doświadczalnym pozwalającym mierzyć iloś-
ciowo produkty zarówno hydrolizy jak i transglikozylacji, po-
twierdził wzrost aktywności hydrolitycznej tych enzymów, przy
prawie nie zmienionej aktywności transglikozylacyjnej.

Kontrola poziomu glukozy w surowicy wszystkich bada-
nych grup wykazała, że podanie ABS ptakom immunizowa-
nym SRBC powoduje dwukrotny spadek, a dodatkowa iniek-
cja ACTH znacznie nasiliła ten efekt.

W grupach ptaków poddanych tylko immunizacji SRBC lub
LPS, jak również po zabiegu splenektomii nie zaobserwowano
istotnych zmian w aktywności badanych enzymów.
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IX-125 Ochronne działanie N-acetylocysteiny na układ antyoksydacyjny wątroby
i centralnego systemu nerwowego szczurów zatrutych metanolem

Artur Witek, Elżbieta Skrzydlewska

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Akademia Medyczna, Białystok

Metanol u ludzi i zwierząt jest szybko metabolizowany
w wątrobie do formaldehydu i kwasu mrówkowego. Kwas mró-
wkowy hamuje aktywność oksydazy cytochromowej, co prowa-
dzi do tzw" toksycznej hypoksji', w czasie której zwiększona
jest generacja reaktywnych form tlenu. Wzmożonej generacji
tych związków sprzyja również zwiększone stężenie NADH, co
sprzyja ujawnieniu się aktywności oksydazy ksantynowej.

Celem pracy jest porównanie działanie N-acetylocysteiny na
zmiany w systemie antyoksydacyjnym wątroby i centralnego sys-
temu nerwowego (CNS) powstające w wyniku zatrucia metanolem.

Badania przeprowadzono na szczurach, które podzielono na
dwie grupy badane. Zwierzęta pierwszej grupy otrzymywały do-
żołądkowo metanol w ilości 3 g/kg m.c, a zwierzętom drugiej
grupy oprócz metanolu podano dootrzewnowo N-acetylocysteinę,
przed podaniem metanolu i 12 oraz 24 godziny po zatruciu. Po 6,
12 i 24 godzinach oraz 2, 5 i 7 dniach szczury zabijano i pobiera-
no wątrobę oraz tkankę mózgową. W homogenacie wątroby
i mózgu oznaczano aktywność dysmutazy ponadtlenkowej
(Cu,Zn-SOD), reduktazy i peroksydazy glutationu (GSSG-R,
GSH-Px). Ponadto określono zawartość glutationu, kwasu askor-
bowego oraz produktów peroksydacji lipidów mierzonych jako
substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym.

Zatrucie metanolem w dawce 3,0 g/kg m.c. powoduje ob-
niżenie aktywności peroksydazy i reduktazy glutationowej

oraz podwyższenie aktywności dysmutazy ponadtlenkowej
w wątobie. Towarzyszy temu obniżenie zawartości glutationu
i kwasu askorbowego i wzrost produktów peroksydacji lipi-
dów. Podanie N-acetylocysteiny zapobiega w stopniu istotnym
statystycznie zmianom w układzie antyoksydacyjnym wątroby
powodowanym zatruciem metanolem.

W następstwie zatrucia metanolem w CSN dochodzi do
podwyższenia aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, perok-
sydazy i reduktazy glutationowej. Jednoczesne towarzyszy te-
mu istotne w porównaniu do grupy kontrolnej obniżenie zawa-
rtości glutationu i kwasu askorbowego. Obserwowano również
wzrost zawartości produktów peroksydacji lipidów. Powyższe
zmiany parametrów układu antyoksydacyjnego w CSN wystę-
powały w czasie późniejszym niż w wątrobie. Podanie zatru-
wanym zwierzętom N-acetyloceysteiny zapobiega wzrostowi
aktywności dysmutazy ponadtlenkowej i zmianom w zawarto-
ści glutationu, kwasu askorbowego i produktów peroksydacji
lipidów. N-acetylocysteina nie zapobiega zmianom w aktyw-
ności peroksydazy i reduktazy glutationu. Z powyższych da-
nych wynika, że N-acetylocysteina działa protekcyjnie na
układ antyoksydacyjny wątroby, a tylko częściowo zapobiega
zmianom parametrów tego układu w CSN. Świadczyć to może
również o innej regulacji metabolizmu enzymów antyoksyda-
cyjnych występujących w CSN.

IX-126 Wpływ modyfikacji środowiska zewnętrznego na procesy transportu jonów
w drogach oddechowych in vitro

Iwona Wojciechowska, Karolina Podborączyńska, Krzysztof Rękawek, Jan Świątkowski

Zakład Patofizjologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Procesy adaptacyjne pozwalają organizmowi przetrwać
w zmieniających się warunkach środowiska zewnętrznego,
warunkują przebieg reakcji i odruchów ochronnych i obron-
nych. W badaniach in vitro można przeprowadzić symulację
zmian zachodzących w fizjologicznym transporcie jonów,
zmian pojawiających się np. w wyniku zastosowania okreś-
lonego leku, a przez to zwiększyć prawdopodobieństwo wy-
tłumaczenia określonych zjawisk towarzyszących np. terapii.

Badano przeznabłonkowy transport jonów w izolowanej
ścianie tchawicy klasyczną metodą Ussinga. Pomiary wykona-
no z zastosowaniem aparatury EVC 4000 (prod. WPI, USA).
Wyznaczenie parametrów elektrycznych: przeznabłonkowej
różnicy potencjałów (PD) oraz oporu przeznabłonkowego (R)
dostarczyło danych określających nasilenie aktywnego trans-
komórkowego transportu jonów oraz biernego przepływu dro-
gą parakomórkową. Wielkość hiperpolaryzacji PD po bodźcu
mechanicznym (MS) odzwierciedlała zdolność tkanki do reak-
cji na bodźce zewnętrzne.

Zastosowanie inhibitora absorpcji jonu sodowego - amilo-
rydu, bądź inhibitora sekrecji jonów chlorkowych - bumetani-
du, powodowało zwiększenie R przy niezmienionym PD, co

pozwala przypuszczać, że tkanka może zachowywać optymal-
ny gradient potencjałów elektrycznych np. przez zwiększenie
szczelności nabłonka, mimo hamowania określonego toru
transportu. Symulacja warunków istniejących w stanie zapal-
nym przez zakwaszenie płynu odżywczego do pH 6,4 powo-
dowała obniżenie PD i R - odwrotnie - zastosowanie leku
przeciwzapalnego indometacyny prowadziło do zwiększenia
PD i R, co mogłoby sugerować istnienie korzystnego oddzia-
ływania leków przeciwzapalnych również poprzez wpływ na
przeznabłonkowy transport jonów. Substytucja jonów chlorko-
wych jonami siarczanowymi prowadziła do 3-krotnego zwięk-
szenia PD i R oraz 2-krotnego zwiększenia reakcji na MS, co
stanowi potwierdzenie, że zmiany w przeznabłonkowym trans-
porcie jonów wyrażone są tym silniej im bardziej skład płynu
pozakomórkowego różni się od fizjologicznego. Hamowanie
sekrecji jonów chlorkowych przez zastosowanie bumetanidu
lub zakwaszenia powoduje zmniejszenie reakcji na MS, pod-
czas gdy zastosowanie inhibitora absorpcji jonów sodowych
takiego wpływu nie wywiera. Obserwacja ta potwierdziła is-
totne znaczenie niezaburzonej sekrecji jonu chlorkowego dla
prawidłowego funkcjonowania tkanki nabłonkowej.
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Integryny a aktywność prolidazy w różnych okresach wzrostu mięśniaków macicy

Małgorzata Wolańska1, Krzysztof Sob olew ski', Marek Droidiewicz2

' Zakład Biochemii, 2 Klinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego
Akademii Medycznej w Białymstoku
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Badania organizacji tkanek koncentrują się w ostatnich la-
tach na interakcji składników pozakomórkowych z powierzch-
nią komórek. Interakcje te odbywają się za pośrednictwem
powierzchniowych receptorów błonowych, zaliczanych do
grupy receptorów integrynowych. Oddziaływania te odgrywa-
ją ważną rolę w regulacji ekspresji genów, wzroście i róż-
nicowaniu się komórek, nasilają się w licznych stanach patolo-
gicznych, zwłaszcza rozrostowych.

Prolidaza (EC 3.4.13.9) odgrywa ważną rolę w utrzymaniu
równowagi pomiędzy biosyntezą a degradacją kolagenu, a jej
aktywność podlega regulacji poprzez interakcję kolagenu z re-
ceptorem (31 integrynowym. Zmiana interakcji komórek z ko-
lagenem może zaburzać aktywność prolidazy, a w konsekwen-
cji może zmieniać metabolizm kolagenu.

Nasze poprzednie badania wykazały wzrost zawartości ko-
lagenu w różnych fazach wzrostu mięśniaków macicy, co
skłoniło nas do określenia w nich ekspresji receptorów integ-
rynowych, a także do oznaczenia aktywności prolidazy.

Materiałem do badań były mięśniaki małe (o masie do 10 g)
oraz mięśniaki duże (powyżej 100 g). Materiałem kontrolnym
były fragmenty niezmienionej macicy.Pomiar aktywności pro-
lidazy przeprowadzono metodą kolorymetryczną przy użyciu
syntetycznego substratu Pro-Gly. Ocenę ekspresji receptora in-
tegrynowego przeprowadzono metodą „Western immunoblot".

Stwierdzono, że wraz ze wzrostem masy mięśniaków wzras-
ta aktywność prolidazy,a także wzrasta ekspresja receptora in-
tegrynowego. Może to świadczyć o wzmożonym „obrocie"
kolagenu w różnych fazach wzrostu mięśniaków macicy.

Oddziaływanie biopolimeru melaninowego z gentamycyną

Dorota Wrześniok, Janina Trzcionka, Ewa Buszman

Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków, Śląska Akademia Medyczna, Katowice

IX-128

Gentamycyną jest antybiotykiem o szerokim zakresie dzia-
łania wobec drobnoustrojów Gram (+) i Gram (-), również
tych które są oporne na tetracyklinę, kolistynę, chloramfeni-
kol, kanamycynę, a zwłaszcza wobec różnych szczepów Pseu-
domonas, Proteus, Staphylococcus i Streptococcus. Działa też
na fagi gronkowca. Z klinicznego punktu widzenia gentamy-
cyną jest antybiotykiem o dużej skuteczności w leczeniu cięż-
kich, zagrażających życiu uogólnionych zakażeń, posocznic,
infekcji dróg moczowych, oddechowych i przewodu pokarmo-
wego, zapalenia opon mózgowych. Podobnie jak inne amino-
glikozydy, gentamycyną jest antybiotykiem stosunkowo tok-
sycznym. Działanie uboczne sprowadza się głównie do nef-
rotoksyczności i ototoksyczności.

Wieloletnie badania dowiodły, że substancje lecznicze o ró-
żnej budowie i działaniu farmakologicznym kumulują się
w upigmentowanych tkankach oka, ucha wewnętrznego, skóry
i mózgu. Z jednej strony wpływa to na efekt terapeutyczny,
z drugiej zaś jest przyczyną wielu uszkodzeń polekowych,
zachodzących podczas długotrwałej ekspozycji upigmentowa-
nych tkanek na te substancje.

Celem przeprowadzonych badań była ocena zdolności wią-
zania gentamycyny przez modelową eumelaninę otrzymaną
z L-DOPA.

Do kinetycznej oceny wiązania gentamycyny z DOPA-me-
laniną zastosowano roztwory gentamycyny o stężeniach od
5,0-10"4 M do 4,0-10"3 M. Próbki inkubowano w temperaturze
pokojowej w czasie 1-48 h. Po założonym czasie komplek-

sowania oddzielano nierozpuszczalny kompleks, a w super-
natancie oznaczano ilość niezwiązanej gentamycyny metodą
spektrofotometryczną, stosując aldehyd p-dimetyloaminoben-
zoesowy.

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono wzrost
ilości antybiotyku związanego z DOPA-melaniną w miarę wy-
dłużania czasu kompleksowania. Równocześnie wykazano, że
po około 24 h inkubacji ustala się stan równowagi. Ze wzros-
tem stężenia wyjściowego gentamycyny obserwowano zwięk-
szenie ilości leku związanego z melaniną.

Parametry wiązania antybiotyku do DOPA-melaniny wy-
znaczono metodą Scatcharda. Uzyskane wyniki posłużyły do
wykreślenia izoterm wiązania, przedstawiających zależność
ilości związanej gentamycyny z syntetyczną DOPA-melaniną
od stężenia wyjściowego dodanego roztworu. Kompleksy DO-
PA-melanina-gentamycyna scharakteryzowano przez wyzna-
czenie wartości stałych trwałości kompleksu oraz liczby
miejsc wiążących. Analizując kompleksy gentamycyny z mo-
delową melaniną stwierdzono występowanie co najmniej
dwóch klas niezależnych miejsc wiążących o wartościach sta-
łych trwałości: K,=4,39-103 M"' i K2=3,19-102M-', oraz liczbie
miejsc silnie (n,) i słabo (n2) wiążących: n,=0,603 jj.mol/mg
melaniny i n2=0.754 jamol/mg melaniny.

Wykazane w niniejszej pracy powinowactwo gentamycyny
do melaniny może być powodem ototoksycznego działania
tego antybiotyku, poprzez tworzenie trwałych połączeń z me-
laniną ucha wewnętrznego.
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IX-129 Znaczenie proteolizy w odporności pszenicy na suszę

Barbara Zagdańska', Krzysztof Wiśniewski2

' Katedra Biochemii SGGW, Warszawa
2 Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, IHAR Radzików, Warszawa

W przebudowie białek komórkowych liści pszenicy uczes-
tniczą dwa różne szlaki degradacji białek: proteoliza wakuo-
larna, charakteryzująca się kwaśnym optimum pH i pozawa-
kuolarna, zależna od energii i charakteryzująca się optimum
pH 8,2. Aktywność obu układów proteolitycznych zmienia
się wraz z postępującym deficytem wody i jest zależna od
genotypu i stadium rozwojowego rośliny. Doświadczenia
przeprowadzone na 10 genotypach pszenicy różniących się
zdolnością do tolerowania odwodnienia i aklimatyzacji wy-
kazały, że odwodnienie liścia powoduje indukcję proteolizy
niezależnej od ATP i represję proteolizy zależnej od ATP,
a także indukcję proteinaz cysteinowych i zwiększenie ich
udziału w ogólnej aktywności proteolizy wakuolarnej. Różna
odpowiedź obu szlaków degradacji białek na odwodnienie
obejmuje zmniejszającą się indukcję aktywności azokazeino-
litycznej i derepresję degradacji białek zależnej od ATP wraz
ze zwiększającą się odpornością liścia piątego na odwodnie-
nie. Równocześnie zarówno odporność na suszę jak i odpo-
wiedź proteolityczna rośliny zależna jest od stadium rozwo-
jowego rośliny. Wydaje się, że w fazie strzelania w źdźbło

obniżona indukcja proteolizy wakuolarnej jest kompenso-
wana przez genotypy bardziej tolerancyjne wzmożoną prote-
oliza zależną od ATP. Podobną wzajemną kompensację ak-
tywności proteolitycznych obserwowano w fazie kłoszenia
u genotypów wrażliwych na suszę, natomiast nie występowa-
ła ona u genotypów odpornych na suszę. Ponowne odwod-
nienie aklimatyzowanych genotypów pszenicy spowodowało
derepresję proteolizy zależnej od ATP, niezależnie od stop-
nia odporności. W wyniku obserwowanych zmian w inten-
sywności funkcjonowania obu szlaków degradacji białek, na-
stępuje obniżenie zawartości białek rozpuszczalnych w liściu
flagowym wykazującym deficyt wody i przyspieszenie ich
przemiany, o czym świadczy zwiększenie stałej intensywno-
ści degradacji białek. Aklimatyzacja zwiększa syntezę białek
i zmienia stosunek białek o krótkim okresie półrozpadu do
białek o długim okresie półrozpadu. Wydaje się, że intensyw-
na proteoliza warunkuje zarówno biosyntezę białek jak i ich
przebudowę.

Badania finansowane przez KBN w ramach grantu 5 PO6A 013 10.

IX-130 Profil lipidowy u chorych na ostre i przewlekłe zapalenie trzustki

Irena Zakrzewska' , Ewa Niemyjska ', Alicja Koput2

1 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, 2 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej
Akademia Medyczna Białystok

Zaburzenia metabolizmu lipidów zwłaszcza hipertriglicery-
demia uważane są za czynniki predysponujące do wystąpienia
zapalenia trzustki. Badania doświadczalne wskazują, że trzust-
ka preferencyjnie korzysta z lipidów jako substratu energety-
cznego. Ta preferencja wydaje się wynikać z wysokiej aktyw-
ności lipazy Iipoproteinowej w trzustce, która w przypadku
hiperlipidemii może prowadzić do uwalniania wolnych kwa-
sów tłuszczowych, nadmiar których nie są zdolne związać al-
buminy. Wolne niezwiązane kwasy są wysoce toksyczne i mo-
gą prowadzić do uszkodzenia trzustki. Podstawą rozpoznania
hiperlipoproteinemii jest analiza lipidów i lipoprotein osocza.

Celem pracy jest ocena stężeń wybranych parametrów gos-
podarki lipidowej w surowicy chorych na ostre i przewlekłe
zapalenie trzustki w aspekcie określenia rodzaju zaburzeń
i częstotliwości ich występowania.

Badania przeprowadzono u 37 chorych na ostre zapalenie
trzustki w wieku 28-84 lat (średnia wieku 50 lat) i u 33 cho-
rych na przewlekłe zapalenie trzustki w wieku 29-69 lat (śred-
nia wieku 45 lat). Grupę kontrolną stanowiło 35 osób zdro-
wych w przybliżonym przedziale wiekowym. Pomiar stężenia
triglicerydów, cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL,
cholesterolu LDL oraz współczynnika cholesterol całkowi-
ty/cholesterol HDL przeprowadzono u chorych w 1 lub 2 dniu
pobytu w szpitalu z tej samej próbki krwi. Pomiar stężenia
cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL oraz triglicery-
dów przeprowadzono metodami enzymatycznymi zestawami
odczynników firmy bioMerieux.

W ostrym zapaleniu trzustki średnie stężenie triglicerydów
było wyższe o 6,8%, cholesterolu całkowitego o 14,%, chole-
sterolu LDL o 26%, współczynnika cholesterol całkowity/cho-
lesterol HDL o 33%, cholesterolu HDL niższe o 25% w poró-
wnaniu do grupy kontrolnej. W przewlekłym zapaleniu trzus-
tki średnie stężenie triglicerydów było wyższe o 25%, chole-
sterolu całkowitego o 34%, cholesterolu LDL o 40%, współ-
czynnika cholesterol całkowity/cholesterol HDL o 53% i stę-
żenie cholesterolu HDL niższe o 29% w porównaniu do grupy
kontrolnej. Zmiany stężeń jednego lub kilku parametrów gos-
podarki lipidowej występowały u 35% chorych na ostre zapa-
lenie trzustki i u 53% kobiet i 68% mężczyzn na przewlekłe
zapalenie trzustki.

Z przeprowadzonych badań wynika, że u chorych na ostre
i przewlekłe zapalenie trzustki występują zmiany w stężeniu
lipoprotein oraz zmieniony jest stosunek miedzy głównymi
frakcjami lipoproteinowymi. Najczęściej występującymi zabu-
rzeniami gospodarki lipidowej u chorych na ostre zapalenie
trzustki jest hipertiglicerydemia, na przewlekłe zapalenie trzu-
stki obniżone stężenie cholesterolu HDL. Podwyższone stęże-
nie triglicerydów jest odzwierciedleniem podwyższonego
poziomu lipoprotein o bardzo niskiej gęstości VLDL co mo-
że być czynnikiem sprzyjającym rozwojowi zmian miażdży-
cowych. Również podwyższona znacznie wartość współ-
czynnika cholesterol całkowity/cholesterol HDL wskazuje na
stan zagrożenia miażdżycą u chorych na przewlekłe zapale-
nie trzustki.
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Metabolizm starych nasion. Włączanie 14C-/«ezo-inozytolu do fosfolipidów
i cukrowców w osiach zarodkowych kiełkujących nasion bobiku różnego wieku

Kazimierz Zalew ski', Dorota Widejko', Lesław Bernard Lahuta2, Aleksander Login'

' Zakład Biochemii, 2 Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin,
Akademia Rolniczo-Techniczna W Olsztynie
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Wstęp: Cyklitole, do których należy /nezoinozytol, występują po-
wszechnie w świecie roślinnym. Rola biologiczna mezo-inozytolu nie
jest jeszcze dokładnie poznana (Ishitani 1996). Wiadomo jednak, że
jest on związkiem niezbędnym do prawidłowego wzrostu i rozwoju
roślin. Wiele danych na temat połączeń mezo-inozytolu z auksynami
dostarczyły prace prowadzone w USA pod kierunkiem Bandurskiego
(Bandurski 1978, Nowacki i Bandurski 1980). Poza udziałem w bio-
syntezie fosfolipidów w komórkach roślinnych mezo-inozytol wyko-
rzystywany jest także do przechowywania fosforu w postaci IP6 (ino-
zytolo-sześcio-fosforan) oraz biosyntezy wielu komponentów służą-
cych do budowy ściany komórkowej. Podkreśla się znaczącą rolę Ins
w przystosowaniu się roślin do wzrostu i rozwoju w warunkach stresu
solnego (Vernon i Bohnert 1992, Bohnert i wsp. 1995, Ishitani i wsp.
1996). Prekursorem biosyntezy mezo-inozytolu jest 6-fosforan glukozy.

Materiał i metody: Analizowano nasiona bobiku odmiany Nadwiś-
lański pochodzące z różnych lat zbioru (1980-1997) i cechujące się
zdecydowanie zróżnicowaną żywotnością i wigorem. Nasiona zbiera-
no w fazie dojrzałości pełnej i do czasu analiz (styczeń 1998) prze-
chowywano w laboratorium w stanie odkrytym. W celu określenia
intensywności włączania znakowanego mezo-inozytolu do. fosfolipi-
dów i cukrowców osi zarodkowych nasiona kiełkowano wobec wody
przez 2, 12 i 24 godz. po czym izolowano osie zarodkowe, które
następnie inkubowano z l4C-»!ezc>-inozytoIem (100 kBq/cm3) przez
2 godz. w 25°C. Lipidy z osi izolowano metodą Alien i wsp. (1966),
które następnie rozdzielano metodą chromatografii cienkowarstwowej

według Nicholsa i wsp. (1965). Radioaktywność poszczególnych frak-
cji fosfołipidowych określano z użyciem Tritosolu jako scyntylatora
i licznika Beckman LS-1801.

Wyniki: W wyniku rozdziału lipidów metodą TLC otrzymywano
około 15-16 frakcji, z których 6 stanowiły fosfolipidy (fosfatydyloino-
zytol, fosfatydylocholina, fosfatydyloglicerol, fosfatydyloetanolamina,
kwas fosfatydowy + jedna frakcja niezidentyfikowana). Wyniki do-
świadczeń z włączaniem znakowanego mezo-inozytolu do lipidów
wskazują na mniejszą zdolność biosyntezy tych związków w nasio-
nach 5-8 letnich. Cechą charakterystyczną, ale wspólną dla wszystkich
nasion bez względu na stopień utraty żywotności i czas kiełkowania,
była wysoka radioaktywność PI wydzielonego metodą TLC. Włączanie
/nezo-inozytolu do tej frakcji (zawiera przynajmiej dwa różne fosfolipi-
dy inozytolowe rozdzielane metodą HPLC-dane nie opublikowane)
wzrastało razem z wiekiem nasion bez względu na czas kiełkowania
poprzedzający inkubację osi zarodkowych ze znakowanym Ins. Podob-
ną zależność radioaktywności zaobserwowano także w niezidentyfiko-
wanym fosfolipidzie PX po 24 godz. kiełkowania nasion. Przy krótszym
czasie kiełkowania 14C-»;ezo-inozytol (lub jego pochodne powstałe
w czasie dwugodzinnej inkubacji) nie był włączany do PX. Radioak-
tywnością cechowały się także inne fosfolipidy (PG, PC i PE), ale nie
zauważono w tym regularnych prawidłowości. W małych ilościach zna-
kowany Ins włączany jest też do oligosacharydów. Uzyskane wyniki
sugerują jednak, że podstawową formą służącą do biosyntezy oligo-
sacharydów (badano tylko rodzinę rafinozy) jest 1-P-mezoinozytol.

Wpływ wanadu oraz jego kombinacji z innymi pierwiastkami
na proces peroksydacji lipidów w wątrobie szczurów in vitro

Halina Zaporowska

Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
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W ostatnich latach wanad został uznany za niezbędny pier-
wiastek śladowy dla zwierząt i człowieka. W badaniach na
zwierzętach wykazano, że niedobór tego pierwiastka powodu-
je zaburzenia funkcji generatywnych, procesu mineralizacji
kości, gospodarki lipidowej i węglowodanowej oraz metaboli-
zmu tarczycy. W wyższych dawkach wanad wykazuje jednak
działanie toksyczne. Jego toksyczność, podobnie jak innych
metali przejściowych, wynika m.in. z własności prooksydacyj-
nych. Zatem w obecności wanadu zachodzi wzmożona inicja-
cja reakcji wolnorodnikowych. Ponadto wanad osłabia układ
antyoksydacyjny organizmu obniżając aktywność enzymów
antyoksydacyjnych np. dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), ka-
talazy (CAT), peroksydazy glutationowej (GSH-Px) oraz stę-
żenie składników nie enzymatycznych m.in. kwasu L-askor-
binowego i glutationu (GSH).

Toksyczność wanadu zależy nie tylko od wielkości dawki
i wartościowości pierwiastka (najbardziej toksyczne są zwią-
zki 5-wartościowe) ale również od składu diety a zwłaszcza
zawartości w niej naturalnych reduktorów i innych pierwiast-
ków, które wchodząc w interakcje z wanadem mogą zmniej-
szać jego toksyczność.

Celem przedstawionej pracy było przebadanie wpływu wy-
branych pierwiastków (m.in. selenu, cynku, miedzi i magnezu)
na indukowany przez wanad proces peroksydacji lipidów (LPO)

w wątrobie szczurów. Jako wskaźnik procesu LPO w badanym
narządzie oznaczano poziom aldehydu dimalonowego (MDA).

Wątrobę do badań pobierano od 3-4 miesięcznych szczu-
rów, samców szczepu Wistar (masa ciała: 280,5±10,5 g). Od-
ważki wątroby odpłukiwano dokładnie z krwi zbuforowanym
roztworem soli fizjologicznej (PBS). Następnie przygotowy-
wano 5% homogenaty (w/v) w 0,25 M roztworze wodnym
sacharozy. Wirowano je przez 20 min., przy 2000 x g,
a w otrzymanym supernatancie oznaczano poziom kwasu L-
askorbinowego metodą Kyaw. Ponadto wykonywano homoge-
naty wątroby w 0,15 M roztworze wodnym KCI, które wiro-
wano (15 min., 2000 x g) i w supernatancie oznaczano poziom
MDA, metodą Buege i Austa. Oznaczenia wykonywano w kil-
ku układach: bez induktora peroksydacji lipidów (tzw. LPO
spontaniczna) oraz w obecności 30 JJM FeSO4, 100, 200 i 400
|iM NH4VO3, ZnCl2, Na2Se03 i MgCl, (Sigma, St. Louis,
USA). Stosowano również kombinację wymienionych związ-
ków z metawanadanem amonu - NH4VO, (MVA).

MVA w zastosowanej dawce posiadał wyraźne działanie
prooksydacyjne, bardzo zbliżone do żelaza - klasycznego in-
duktora LPO.

Przeprowadzone doświadczenia wykazały ponadto, że selen
i cynk mogą zmniejszać prooksydacyjny wpływ wanadu w ba-
danym układzie in vitro.
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IX-133 Aktywność peroksydazy glutationowej oraz zawartość selenu
i zredukowanego glutationu we krwi pacjentów z cukrzycą typu II

Janina Zawierta, Izabella Muszyńska-Lachota, Maria Olszewska

Zakład Biochemii i Chemii, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin

Cukrzyca jest wymieniana wśród wielu chorób, których pa-
tofizjologię coraz częściej wyjaśnia się generacją wolnych ro-
dników w komórkach i płynach ustrojowych. Jak powszechnie
wiadomo, powstają one w niewielkich stężeniach w niektó-
rych reakcjach fizjologicznych: utlenianie biologiczne w łań-
cuchu oddechowym, mikrosomalne detoksykacje leków i kse-
nobiotyków, w procesach fagocytozy, na skutek autooksydacji
związków biologicznie czynnych (hydrochinonów, epinefryny,
hemoglobiny, związków dołowych). Przyczyną zwiększonego
wytwarzania wolnych rodników mogą być zaburzenia powyż-
szych procesów występujące np. w stanach niedokrwienia
i niedotlenienia komórek lub zaburzonego metabolizmu tlenu
. Wzrost produkcji wolnych rodników może być także stymu-
lowany przez białka glikozylowane w procesie nieenzymaty-
cznej glikacji. Przebiega on często z jednoczesną autooksyda-
cją przyłączonej glukozy i przejściowym utworzeniem ketoi-
miny. Doprowadza to dalej, w reakcji katalizowanej przez me-
tale przejściowe (Cu, Fe) do powstania rodników ponadtlen-
kowych . Stany hipoksji pogłębia m.in. glikacja hemoglobiny.
Glikowana hemoglobina ma większe powinowactwo do tlenu
i trudniej oddaje go w tkankach. Sprzyja to niedotlenieniu
komórek i zaburzeniu procesów fizjologicznych, które bywają
potencjalnym źródłem wolnych rodników. Wolne rodniki do-
prowadzają do inaktywacji i fragmentacji białek, w tym rów-
nież enzymów „zmiatających wolne rodniki". Glikowane biał-
ka są ponadto bardziej oporne na działanie proteaz, co w kon-
sekwencji zmniejsza ich turnover.aPrzed destrukcyjnym od-
działywaniem wolnych rodników organizm jest chroniony
przez enzymy takie jak dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza,
peroksydaza glutationowa (GSH-Px) a także antyutleniacze
nieenzymatyczne - m.in. witamina E, C a także GSH i Se.
Selen funkcjonuje w tkankach jako nieenzymatyczny antyutle-
niacz z jednej strony, a z drugiej jako centrum katalityczne
peroksydazy glutationowej katalizującej unieczynnianie H2O2

i nadtlenków lipidowych. Prawdopodobnie selen może działać
również jako katalizator i innych reakcji enzymatycznych. Nie-

dobór selenu obniża bowiem aktywność GSH-Px, hemooksyge-
nazy, reduktazy glutationowej, reduktazy NADPH-cyt. P-450.

Celem pracy była ocena aktywności GSH-Px oraz poziomu
GSH i Se w erytrocytach 33 pacjentów z cukrzycą typu II.
Kontrolę stanowiła taka sama liczebnie grupa zdrowych osób.
Stwierdzono znaczne obniżenie aktywności peroksydazy glu-
tationowej w grupie chorych. Poziom GSH i Se w erytrocytach
nie różnił się istotnie od stężeń w grupie osób zdrowych. Rów-
nież nie stwierdzono istotnych różnic w wydalaniu selenu
z moczem. Natomiast istotnie niższe stężenie selenu stwier-
dzono w osoczu u badanych pacjentów.ąPrzyczyną spadku ak-
tywności GSH-Px u chorych na cukrzycę typu II mogą być
zaburzenia w przebiegu biosyntezy enzymu lub obniżenie jego
sprawności katalitycznej wywołane działaniem wolnych rod-
ników. Sądzić można, że w przypadku zaburzeń na etapie
transkrypcji lub translacji obniżeniu powinno ulec również
stężenie selenu oraz GSH, którego poziom zależy od aktyw-
ności reduktazy glutationowej. Wydaje się raczej, że wolne
rodniki generowane w przebiegu reakcji nieenzymatycznej
glikacji białek modyfikują strukturę enzymu lub powodują
jego defragmentację, obniżając tym samym jego sprawność
katalityczną. Reakcja peroksydazy glutationowej przebiega
wg schematu:
GSH-Px -SeH + wolny rodnik -» GSH-Px -SeOH + H2O
GSH-Px -SeOH + GSH -» GSH-Px -SeH + GSSG
Zmiany w strukturze enzymu lub jego częściowa defragmenta-
cja mogłyby doprowadzać do zmniejszenia puli jego aktywnej
postaci i jednocześnie zmniejszać zużycie GSH na jego rege-
nerację. Efektem byłby spadek aktywności peroksydazy gluta-
tionowej przy utrzymującym się prawidłowym stężeniu GSH
i Se. Zatrzymywany w erytrocytach Se może działać jako nie-
enzymatyczny antyutleniacz. Jednocześnie stwierdzone obni-
żone stężenie selenu w osoczu i jego sekrecja do moczu utrzy-
mująca się na normalnym poziomie sugerują, że być może
zachodzi wzmożony wychwyt i retencja Se w tkankach w celu
zwiększenia syntezy GSH-Px.
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Fundacja „Bratniak"
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Olsztynie powstała w 1994 r.

Celem Fundacji jest podejmowanie i wspieranie wszelkich działań
zmierzających do udzielania wszechstronnej pomocy studentom

i młodym pracownikom nauki WSP w Olsztynie.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

•*• prowadzenie domów i stołówek studenckich,

•*• finansowanie szkoleń i wyjazdów naukowych studentów,

•*• organizowanie seminariów naukowych,

"*- organizowanie kongresów, spotkań, koncertów,
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