
INSTYTUT SADAtt JĄDROWYCH
ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
INSTITUTE OF NUCLEAR flESEARCH

INR-1798/X/B/B

O WPŁYWIE
PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

NA BIOSYNTEZĘ I ZAWARTOŚĆ POLIAMIN
W KOMÓRKACH ZWIERZĘCYCH

ORAZ O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU POLIAMIN
W PO WSTAWANIU ! NAPRAW IE

USZKODZENIA POPROMIENNEGO

O. Rosiek

Warszawa 1979



INSTYTUT BADAŃ JĄDROWYCH
ZAKŁAD RADIOBIOLOGII I OCHRONY ZDROWIA

O WPŁYWIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA BIOSYNTEZĘ
I ZAWARTOŚĆ POLIAM1N W KOMÓRKACH ZWIERZĘCYCH

ORAZ O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU POLIAMIN W POWSTAWANIU
1 NAPRAWIE USZKODZENIA POPROMIENNEGO

ON THE INFLUENCE OF IONIZING RADIATION
ON POLYAM1NE BIOSYNTHESIS AND CONTENT IN AN4MAL CELLS

AND ON THE POSSIBILITY OF INVOLVEMENT OF POLY AMINES
IN THE FORMATION AND RECOVERY FROM RADIATION DAMAGE

О ВЛИЯНИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕ1ГЛЯ НА ШССКНТЕЗ
И СОДЕРЖАНИЕ ПОЛКЛмпНОВ В ШВОТННХ КЛЕТКАХ

И О ВОЗПСЖСТЛ УЧАСТИЯ ПСЛИАЖКСВ В ОБРАЗОВАНИИ
И ВОССТАНОВЛЕНИИ РАДИАЦИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

OLGIERD ROS1EK
Instytut Badań Jądrowych, Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia,

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

WARSZAWA 1979



Streszczenie

W pierwszej części niniejszej monografii dokonano przegląda
obecnego stanu wiedzy o występowaniu, biosyntezie, metabolizmie
i roli biologicznej poliamin - putrescyny, spermidj'ny i sperminy
w komórkach zwierzęcych. Na jego podstawie wysunięto przy-
puszczenie, że związki te mogą uczestniczyć w kształtowaniu się
i naprawie uszkodzenia popromiennego. V/ badaniach, których wy-
n'ki przedstawiono w części doświadczalnej^istalono, że promie-
niowanie jonizujące może W3'\voływać w komórkach zwierzęcych
zmiany zawartości poliamin oraz aktywności enzymów uczestniczą-
cj'ch w metabolizmie tych związków (dekarboksylazy ornitynowej,
dekarboksylazy S-adenozylometioniny, oksydazy dwuamin i oksy-
dazy peliamin). Uzyskano dane wskazujące na istnienie ścisłego
związku między procesami syntezy i akumulacji poliamin po napro-
mienienu a takimi procesami odnowy popromiennej jik odbudowa
liczebna populacji komórkowych i naprawa uszkodzeń chromosomo-
wych. Ponadto ustalono, iż produkty enzymatycznej oraz radiacyj-
nej oksydacyjnej dczaminacji spcrmidjriy i sperminy mogą hamo-
wać rozplcm komórek i wywoływać aberracje chromosomowe.

Abstract
The initial section of this monograph provides a review of

the present data on distribution, biosynthesis, catabolism and
biological function of polyamines, putrescine, spermidine, and
spcrminc in animal colls. The conclusion is drawn that there is
a possibility of participation of these compounds in the formation
and recovery from radiation damage. In the investigations presen-
ted in the experimental section, it was established that ionizing
radiation can induce changes of the polyamme content and activity
of the enzymes of polyamine metabolism ( ornithine uecarboxylase ,
S -adenosylmcthioninc dccarboxylase, diaminc oxidase, and poly-
amme oxidase 1 in animal cells. The results v/ere also obtained
which indicate that a close relationship exists between the posi-
-irradiation synthesis and accumulation of polyamines and such
recovery processes from radiation insult as restorative cell pro-
liferation and repair of chromosome damage. Moreover, it was
found that products of enjyinatic and radiolytic oxidative deamins-
tion of spermidine and spermiiic can cause inhibition of cell proli-
feration and induction of chromosome aberrations.
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Резюме

В первой части настоящей монографии сделан обзор су-
ществующих сведений о содержании, биосинтезе, катаболиз-
ме и биологической роли полиахкнов (путресцина, сперци-
дина и спермина) в животных клетках. На его основании
сделан вывод, что существует возможность участия этих со-
едккеюгй в формировании и восстановлении радиационных по-
врегдений. В проведенных исследованиях, которых результа-
ты представлены в экспериментальной части, было установ-
лено, что ионизирующее излучение глогет вызывать изменения
в содержании пол«аминов в животных клетках, а такие в ак-
тивности ферментов участвующих в метаболизме этих соеди-
нений (орнитикдекарбоксилазы, S-аденозилметиониндекарбо-
ксилазы, дианиноксидазы и полиаминоксидазы).Получено дан-
ные свидетельствующие о существовании тесной связи кежду
пострадиационным синтезом и аккумуляцией полиамшюв и та-
кики процесса?.:;! восстановления радиационного повреждения
как регенерацконкая пролиферация клеток и репарация по-
вреждений хромосом. Кроме того установлено, что продукты
ферментной и радиолитической оксидатавной дезаккнации
сперлшдина и снер?лина могут тормозить пролиферацию клеток
и вызывать аберрации хромосом.
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W S T Ę P

W ostatnich latach wiedza o biochemii i fizjologii poliamin szybko
się rozwija. Poczyniono znaczne postępy w wyjaśnieniu mechanizmów
biosyntezy tych związków i uzyskano liczne dane, świadczące o możli-
wości ich udziału w różnych procesach życiowych, a wśród nich tak
ważnych jak S3'nteza DNA, RNA i białek. Rozszerza się więc grono
badaczy zajmujących się poliaminami, które do niedawna interesowały
tylko nielicznych. Głównym wnioskiem wypływającym z niniejszej pracy
jest, iż poliaminy zasługują na zainteresowanie badawcze również radio-
biologów. Wniosek ten wynika najpierw z przeglądu obecnego stanu
wiedzy o poliaminach, a następnie z badań przedstawionych w części
eksperymentalnej.

W badaniach tych wykazano, że promieniowanie jonizujące może wy-
wołać zmiany zawartości poliainin w komórkach oraz aktywności enzy-
mów je syntetyzujących. Uzyskano dano świadczące o związku między
aktywacją biosyntezy poliamin po napromicnieniu a procesami odnowy
popromiennej - odbudową liczebną populacji komórkowych oraz naprawą
uszkodzeń chromosomowych. Stwierdzono, że istnieje możliwość udziału,
zwłaszcza po dużych dawkach, produktów radiolizy poliamin w wywoły-
waniu uszkodzenia popromiennego komórki, a w szczególności aberracji
chromosomowych. Zaobserwowano, że w komórkach umierających po na-
promienieniu zanika putrescyna oraz aktywnaść enzymów uczestniczących
w syntezie poliamin, a zawartość spermidyny i sperminy ulega zmniej-
szeniu.

Badania, będące przedmiotem niniejszej pracy, wykonano w latach
1970-78 w Zakładzie Radiobiologii i Ochrony Zdrowia Instytutu Badań
Jądrowych. Niektóre ich wyniki zostały przedstawione w następujących
komunikatach na konferencjach naukowych oraz publikacjach:

1. ROSII£K,O.
Aktivnost' ornitindekarboksilazy i S-adenozilmetio.iindekarboksi-
lazy v oblucemych limfoblastach L5178Y-S.
Zbiór materiałów I Konferencji Radiobiologicznej Krajów Socja-
listycznych, Spindleruv Młyn, 1Э74-, S.3ÓC.
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ROSIEK.O.
Activities of L-ornithinc decarboxj'lase and S-adenosyl-L-mc-
thionine decarboxylasc in X-irradiatcd murine leukaemic lym-
phoblasts L517-3Y-S during mitotic delay.
Xl Konferencja Europejskiego Towarzystwa Biologii Radiacyjnej,
Edynburg, 1975. Streszczenie w: Brit. J. Cancer, ,32, 751,1975;
pełny tekst w: Bull.L 'Acad. Pol.Sci. ,C1.1I, 2L, 533, 197C
ROS1EK.O. , BOCIAN, П . , ZIEMBA-ŻAK , B .
Modification of radiation-induced chromosome damage by spermi-
dine in human lj'mphocyles.
III Międzynarodowe Sympozjum poświęcone pierwolnym i początko-
wym mechanizmom w oddziaływaniu promieniowania jonizującego
na komórkę. Erevan', 1975. Praca opublikowana w: Studia Bio-
phys., 53, 153, 1975.

ROSIEK.O.
Polyamines in X-irradiated murine leukaemic lyinphoblasts
L5178Y-S during mitotic delay.
XIII Konferencja Europejskiego Towarzystwa Biologii Radiacyjnej,
Licge, 1977, Abst.Books, s.105.

BOCIAN, i i . , ROS1EK.O., Z1EMBA-ŻÓLTO\VSKA,B.
Postradiacionnoe rozdcjstvie spermidinom na limfocity ecloveka
v kul ' turę ujnen'5ael ćastotu chromatidnych aberraci j .
Konferencja sprawozdawcza Problemu Biofizyki RWPG, Leningrad,
1977. Praca p . t . : "Post-irradiation treatment of human lymphocytes
with spcrmidinc reduces frequency of chromatid breaks" opubliko-
wana w: Bul l .L 'Acad.Pol .Sci . ,Cl .II , 26,539, 1У7?.

ROSIEK.O., WRONOWSKI.T. , LERCZAK.K., KOPEĆ,M.
Polyami.ics and post-irradiation cell proliferation.
XIV Konferencja Europejskiego Towarzystwa Biologii Radiacyjnej,
JUlich, 197S, Abst. s.96.

Badania niniejsze byty częściowo finansowane z Programu
Rządowego VI - Zwalczanie Chorób Nowotworowych.
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I . O M E T A B O L I Z M I E

I Z N A C Z E N I U F I Z J O L O G I C Z N Y M P O L 1 A M 1 N

W niniejszym przeglądzie piśmiennictwa nie można było wymienić
wszystkich pozycji literaturowych. Często z uwagi na dużą liczbę
prac poświęconych danemu zagadnieniu cytowano publikacje przeglą-
dowe [2,7,13,20,35,3^,92,100-10^3 lub najnowsze prace oryginalne,
zawierające omówienie wcześniejszych badań.

1.1. 7. HISTORII BADAŃ NAD POIJAM1NAM1

Zainteresowanie nauki poliaminami ma długą historię, w której
dopiero ostatnie lata przyniosły informacje najciekawsze dla badaczy
zajmujących się biologią komórek eukariotycznych. Spośród liaturalnic
występujących poliamin największe zainteresowanie budzą obecnie sper-
mina, spormidyna i pulresc3'na, które jest właściwie dwuaminą trady-
cyjnie zaliczaną do poliamin.

Spem.inę jako składnik nasienia ludzkiego odkrył Antoni van Leeven-
hoak w 1676 roku. W starzejącej się próbce nasienia, którą obserwował
pod mikroskopem, spostrzegł on bezbarwne kryształki fosforanu sperminy.
Wygląd ich opisał w liście do Royal Society, w którego "Rozprawach"
został opublikowany f_ 1~|. lednak nazwę uzyskała spermina znacznie póź-
niej, bo w 18S& roku, a jtj strukturę ustalono ostatecznie w 1Э26 roku
[ 2 ] . Spermina jest czteroaminą alifatyczną, zawierającą dwa łańcuchy
trójwęglowe i jeden czterowęglowy. Łańcuchy te są połączone ze sobą
poprzez drugorzędowe grupy aminowe:

N H 2 ( C H 2 ) 3 N H ( C H 2 ) J U N H ( C H 2 ) N H 2

Spermina/oC) 0 -bis('V'-aminopropyloamino)butan/

Historia .spermidyny jest krótsza. Odkrył ją w 1924- r . Otto Rosenheim
wraz z współpracownikami w czasie prac nad syntezą sperminy \_2\. Sper-
midyna jest trójaminą o wzorze następującym:

^ 3 2

Spermidyna/OĆ- ( •\<-aminopropyloamino)- jj -aminobutan/
-3-



Putrescynę odkrył Briegcr w l335 r.

Putrescyna ( l.£-dwuaminobulfin).

Przez wielo lat poliaminy nic bjdziły większego zainteresowania
badaczy. Kilka było przyczj'n takiego stanu rzeczy. Substancje te
nie wywołują wyi"aźnych skutków farmakologicznych ostrych. Istotne
znaczenie miała pracochłonność i niedoskonałość metod ich oznaczania.
Nie zachęcał również do zajmowania się poliaminami powszechnie pa-
nujący pogląd na temat ich znaczenia biologicznego. Pogląd ten był
zgodny z obrazami, jakie tradyeyjue nazwy owych s.ibslancji wywołują
w naszej wyobraźni. Tak więc widziano w nich końcoft-e produkty szla
ków katabolicznych i substancje związane z procesami gnilnymi wywo-
łanymi przez bakterie.

Od połowy lat sześćdziesiątych datuje się okres narastającego za-
interesowania badawczego poliaminami. Sprzyjały raj postępy w anali-
tyce poliamin, stwierdzenie autentyczności syntezy poliamin w komór-
kach ssaków oraz obserwacje wska/.ujnce nn z:\viazok miedzy poliami-
nami a syntezą DNA, RNA i białek. Obecnie p.Miaminy kandydują do
odgrywania jednej z głównych ról w regilncji procesów syntezy makro-
cząsteczek oraz proliferacji komórkowej.

1.2. WYSTĘPOWANIE POLIAMIN

Występowanie poliamin w świecie istot żywych jest powszechne.
W komórkach zwierzęcych stężenia spermidyny i sperininy są na ogól
zbiżone, natomiast stężenie putrescyny może być kilka razy mniejsze.
Stężenie całkowite poliamin w grasicy, wątrobie, śledzionie, płucach,-
mózgd i nerkach szczurów mieści się w granicach od 1 niM do 2 mbA [ 3j ,
Stężenie spermidyny w komórkach szczurów spada w miarę starzenia
się tych zwierząt, natomiast stężenie sperminy ulega mniejszym waha-
niom [3] . Wyższe stężenie poliamin, zwłaszcza putrescyny i spermidyny,
wydają się być cechą charakterystyczną tkanek embrionalnych C -̂.-JJ,
żywo prołiferujących Q6,7], intensywnie S3'nte7.ujących RNA i białko
I.8-IO3, jak również różnych rodzajów komórek nowotworowych Г.11-13]
oraz komórek, które uległy transformacji pod wpływem wirusów onko-
gennych [LŁ]. W tabeli 1 podano dla przykładu dane o zawartości
poliamin w niektórych komórkach i rarządach zwierzęcych.
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TABHLA 1. Zawartość poliumin w niektórych komórkach i narządach.

O b i e k t

E.coli
(nmole/g)

Wątroba myszy
(nmolc/g)

Sarcoma -130 myszy
(nmole/g)

Rak wysiękowy Ehrlicha
u myszy

(nmolc/mg białka)

Limfoblusty mysie
L517?Y-S, in vitro

(nmolc/Ю-5 komói-ck)

Mysie komórki Ina tacz-
kowe L1210,. in vitro

(nmolc/l0o komórek)

Wątroba szczura
( nmolc/g)

Hcpatoma szczura
(nmole/g)

Komórki guza mózgu
szczura, in^vitro

(nmole/lO° komórek)

Fibroblasty człowieka,
in vitro

( nmole/mg DNA)

1'utres-
cyna

5200

33

142

2,50

0,1 OS

0,15

23

235

2,50

120

Spermi-
-Jjrna

690

1477

12S2

18,15

0,376

1,15

734

916

3,52

300

Spcrmi-
na

50

794.

547

S,SO

0,574

0,93

834

GS5

1,42

400

Źródło

PBso.H.i wsp.[76]

Kato.Y.i wsp. [105]

Kato.Y.i wsp. [105]

KalHo,Y.i wsp.

Rosiek,O.
( niniejsze badania )

Mamont,P.S.i wsp.
[244]

Williams-Ashman,
H.G. i v/sp.[ll] j
Williams-Ashman, :

H.G.i л-sp. [H]

Heby.O.i wsp. [JO?]

->uffv,P.E.i wsp. ;
ДО0]
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1.3. mOSYNfl-ZA POl.lAMIN ?J KOMÓRKACH ZWIKRZĘCYCII

Przed dziesięciu laty Pego i \VilliaiRS-As'ia>an N 5 j wykiizaM, s.c
w gruczole krokowym u szczurów występuje deka rbok sy la za ornilynowa
Г15]. Od tego с nas u datuje się szybki postęp naszej wiedzy o biosyn-
tezie pclinmin w komórkach zwierzęcych. Obecnie wiadomo, że w syn-
tezie pnlrescyiiy, spermidyny i sperminy w komórkach gryzoni uczest-
niczą kolejno co najmniej nastęjnua>e enzymy: dccarboksylaza orni ty-
nowa, deka rbok syla za S-adenozylo-L-metioniny, syn la za spermidynov/a
i syntnza sperniinowa.

Na rys. l przedstawiono ogólny schema I biosyntezy poliair.in w ko-
mórkach żwierzęcycl..

1.3.1. Deka rbok syla za ornityiowa ( liC Л 1.1.17)

Dekarboksylaza ornitynowa jest obecnie bardzo 'iitensywiiio badana.
Jest ona pierwszym enzymem na szlaka biosyntezy polianun. kataliz-iją-
eym wytwarzanie putrescyny. Jej m.-;st; cząsteczkowa oszacowano na
70000 []61|. Aktywność dekarboksylazy orniU'iiov/pj znacz/iio v/zr.».sl.'i
w obecności tioli, z których ditiMreilol jesl szczególnie skuteczny.
W przj'padku ich braku cząsteczki enzymu ulec-aj-i polimeryzacji, co
powoduje zanik aktywności enzymatycznej [ l6 j . Koonzyniem «Sokarbeii^v-
lazy omitynowej, podobnie jak większości dekarboksylaz, jest fosforan
pii-ydoksalu [15T.

Dckarboksylaza ornitynowa jest enzymem o najkrótszym ze znanych
czasów póltrwaniu spośród enzymów występujących w tkankach zwierzę-
cych. W wątrobie szczura wynosi on od 10 do 20 min. [17, lS]. War-
tości le pochodzą z badań nad szybkością zaniku aktywności euzynu —
tycznoi po zahamowaniu syntezy białka inhibitorami- cykloheksoimidoi/i
lub pi<romycyną. Podstawowym założeniom w tej metodzie jest, iż inhi-
bitory nie zmieniają szybkości deoradacji enzymów, co może być kwes-
tionowane. Jednak nie dawno udało się ustalić, iż spadkowi aktywności
dekarboksylazy omitynowej w regenerującej wątrobie szr.;ura po podaniu
cyklohcksointidn towarzyszy zbliżone zmniejszenie ilości białka miarecz-
kowanego w odczynie immunoprccypilacji przez przeciwciało swoiste
wobec dekarboksylazy omitynowej i l9 l .

Krótki okres póltrwania dekarboksylazy ornit3Tiowej stwarza możli-
wość precyzyjnej i szybkiej regulacji stężenia putrescynj' w komórce
droga regulacji ilości zawartego w niej enzymu. Obecnie wydaje się, że
główny mechanizm regulacji aktywności tego enzymu polega właśnie na
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zmianach szybkości jego syntezy i degradacji [l8,20J. Istnieją jednak
dane, iwiadcza.ce o możliwości udziału w tym mechanizmie procesów
modyfikacji aktywności istniejącego enzymu. W komórkach szeregu
linii [21-23] oraz w wątrobie [2'1,2JS\ i tarczycy [2L} u szczurów
wykryto bowiem inhibitor białkowy dekarboksylazy ornitynowcj, nazwa-
ny nityzymem, którego synteza wrażliwa jest na cykloheksoimid, ale
nie na aktynomycynę D [ '1\,2L\. Ponadto u Physarum polycephalum wy-
kryto 2 fornry dekarboksylazj» ornilynowej, ulegające wzajemnej kon-
wersji, lecz różniące się powinowactwom do fosforaivi pirydoksalu,
wrażliwością na inhibitor białkowy oraz aktywnością t-3j . Hetero-
gonność dok.'irboksylazy ornilynowej występuje również w komórkach
3T3 [25] oraz wątrobie szczura [27].

Badania wykonane na komórkach ssaków w hodowli [28.29J oraz
regenerującej wątrobie szczura £30-32] wskazują na to, iż aktywność
dekarboksylazy ornilynowej podlega regulacji typu represyjnego przez
putrescynę i spermidynę. Mechanizm lego cieki u inhibitorov/ego jest
złożony i obejmuje prawdopodobnie zarówno transkrypcję Г31 ,33j jnk
i ogniwa potranskrypcyjne Г30,31,3-,33].

Dekarboksyla/а orniiynowa jesl on/.yinem adaptacyjnym. W ciągu
ostatnich lat wykonano wiele badań, w których zaobserwowano sz.bki
i znaczny wzrost jej aktywności w różnych komórkach i narządach
pod wpływom rozmaitych bodźców fl?,oo]. Tak na przykład, w wątro-
bie aktywność dckarboksylazy ornitynowej ulega zwiększeniu po wy-
cięciu części narządu [37,381, a także po podaniu amidu kwasu tiooc-
towego [33J, cztei'ochlorku węgla [~0J, insuliny jjlli, hormonu wzros-
tu C-2j, kortyzonu [^3], t\'roksj'ny L^lj, aminokwasów [/J-~\ lub
teofilmy [^5j. W hodowlach komórkowych podobny wzrost aktywności
zachodzi po rozcieńczeniu hodowli w fazie stacjonarnej pożywką L^o,
471, P° dodaniu do pożywki surowicy [£7,-£S], insuliny [£?j, amino-
kwasów [£6J lub cyklicznego AMP !.^S-50]. Wydaje się, że w więk-
szości przypadków wzrost aktywności dekarboksylazy ornilynov/ej zwią-
zany jest ze wzmożoną syntezą makrocząsteczek i aktywacją prolife-
racji komórkowej.

Mechanizm stymulacji dekarboksylazy ornitynowej przez tak różno-
rodne czynniki nie jest wyjaśniony. Wysunięto przypuszcze.nic, że
pośrednikiem może być cAMP [^9,5ll lub cCMP C^SJ. Ostatnio jednak
uzyskano dane świadczące o zmniejszeniu aktywności dekarboksylazy
ornitynowej w komórkach pod wpływem с AMP £52,531-



1.3.2. Dckarboksylaza S-adenozvlo-L-mctioniny (КС £.1.1.50)

Dekarboksylaza S-adeiiozylo-L-metionmy katalizuje wytwarzanie
dekarboksylowanej S-adenozylomelioniny, czyli S-metyloadenozylohomo-
cyslcaminy, która jest donorem grupy aminopropyloAej w reakcji syn-
tezy spermidyny oraz sperminy. iinzym ten występuje »vc frakcji roz-
puszczalnej komórki fSAJ. Masa cząsteczkowa dekarboksylazy z wrjro-
by szczura wynosi ok. 6S000 [55]. Koenzymem dekarbok.sylazy S-a-le-
nozylometionowej jest, jak wykazano ostatnio, pyrogronian L56J. ]ej
okres póltrwania jest bardzo króliu, bowiem wynosi od 20 do 60 min.
[57,58].

Dekarboksylaza S-adenozvlo-L-metioninv zwierząt jest silnie akty-
wowana przez putroscynę w malycli stężeniach [55 J i słabiej przez
kndawerynę [59J, dwuaminopropan T55j i spenaidynę L^OJ. SpcrmiJynn
przy optymalnym stężeniu putresc\rny może jednak hamować dekarboksy-
lację \_ól] . Dekarboksylaza bakteryjna nie jest wrażliwa na putresi-vne.,
lecz jony magnezowe srj niezbędne dla jej aktywności [62j. Aktywność
całkowita dekarboksylazy S-adenozylo-L-melioniny jest na ogól w ko-
mórkach zwierzęcych kilkadziesi.il razy niższa niż synWizy sperinidyno-
wej [63,6^3- Stad aktywność dekarboksylazy wyznacza zwykle szybkość
syntezy spermidyny v/ komórce.

Liczba prac poświęconych wpływowi różnych bodźców na aktywność
dekarboksylazy S-adenozylometionino\vej jest znacznie mniejsza niż v/
przypadku dekarboks\'lazj' ornitynowej. Wzrost aktywności dftkarboSisy-
lazy S-adenozylo-L-metioniny zaobserwowano po podaniu hormonu
wzrostu C—1> estrogenu [5?J , po częściowej hepatektomii W^\, po sty-
mulacji linifocytów РНЛ Lb5j lub konkanawaliną Q?6j. Wzrosty aktyw-
ności są jednak mniejsze niż dekarboksylazy ornitynowej i później
występujące. Wysoka aktywność dekarboksylazy S-adenozyloinetioniiio-
wej stwierdzono *f toku rozwoju embrionalnego f>>7J , w gruczole
mlecznym podczas laktacji £6SJ i w ntektór3'ch nowotworach L^9,7Oj.

1.3.3. S.yntaza spermidynowa (l:.C 2.5.1.16)

Syntaza spermidynowa jest transferazą, katalizującą przeniesienie
grupy propylcaminowej z dekarboksylowanej S-adonozylo-L-metioniin-
na pulrescynę. W reakcji tej powstaje spermidyna, metj'lotioadenozyna
i jeden proton f36,71j. O enzymie tym wiadomo jeszcze niewiele, lecz
jego istnienie nie ulega obecnie wątpliwości. Niektórzy badacze sądzili
do niedawna, że jeden enzym lub niepodzielny kompleks enzymatyczny
katalizuje dekarboksylację S-adenozylo-L-metieniny i przeniesienie
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grup3' propyloaminowej na [nilrcscynę f72j. Udało się jednak uzyskać
preparaty enzymatyczne posiadające, jedną t3'lko z wymienionych ak-
tywności [57,73.1. Okres pól I rwania syntezy sperisiidynowci jest zna-
cznie dłuższy niż clekarboksylazy ornilynowej L7-J.

1.3. £. Synlax.ii sporminowa

Syntaza sperminowa przenosi grupę propyloaminową z dc-karboksy-
lowanej S-adenozylf>melioninv na sprrinUlync. W reakcji tej oprócz
sperminy powstaje metylotioadenozvna fob,71^. Hnzym ten jest dotveh-
czas słabo poznanv. Podolmio jak synlezn sj.ormklynowa je.'! on sto-
sunkowo stabilny V_7Q.. Putrescyna jest kompetvtyv.nvm inliibit^reni
syntazy sporminowoj i w wyższych stężeniach ]-'{ liam-iio \о\.1Ъ\.
W takich warunkach fawory /owa na jest svnteza sptTinidvuy •_ 7б i. W nin •
łych stężeniach pjtrescyna może styinilo-.vai syntezę spermhiy, pravd.>-
podobuie prze/, aktywację dokarb^ksyla/.y S-adeno/ylo-L-metioniny ,77^

1.Д. К ЛТЛ BOI. I /M РО1.1ЛМ 1 \' W KOMÓRKACH ZWT 1-:К/. I;CYCU

O katabolizmie poliamin w komórkach zwierzęcycli wiadomo niewiele.
Uzyskano wprawdzie dane ŚY^iadczace o możliwości przemiany i szczu-
rów [78] i w komórkach raka Hhrhcha [79j sperminy do »pcrmicl\'ny
[7S,7;)j, a spermidyny do pjtrescyny i_73j , lecz inechóni/.т tych pro-
cesów nio byl znanv. Ostatnio w dziedzinie tej ncst.-ipit pewien' postęp,
związany z wyodrębnieniem pr/.ez łlSUtU z wątroby szczura oksydazy
poliamin [?0] i uzyskaniem pr/.ez Scilera i wsp. j>l,?2] informacji o
katabolizmie putrescyay. i\!a rys. 2 przedstawiono ogólny schemat kata-
bolizmu poliarain w komórkach zwierzęcych.

\.L.\. Oksydaza poliamin

Oksydaza poliamin występ-ije w v>f.-;trobie w peruksysomach LP-fj.
Enzym jest flawoproteidc-m zawierajijcym I'AD jaKo grnpę ;>rostetvcziiq.
Jego masa cząsteczkowa wynosi ok. 60000, a optymalne pil okoio 10.
Do osiągnięcia pełnej jego aktywności niezbędna jest obecność tioli L^OJ

Oksydaza poliamin katalizuje rozszczepienie zarówno cząsteczek
spermidyny jak i sperr.imy w miejscu dr igorzędowych grup aminowych
z wytworzeniem jako jednego z prod.iktów odpowiednio putrescynv lab
spermidyny, a jako drugiego - aldehydu O-arninopropionowego.
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Enzym len mógłby więc uczcsinic/.yć we wspomnianej konwersji poli-
amin. Zastanawiające jest jednak, że w warunkach wzmożonej prze-
miany spermidyny <lo putrescyny w wątrobie po częściowej hcpalek-
tonii, podaniu hormonu wzrostu, czterochlorku węgla lub amidii kwasu
Uooctowego [ДОЗ nie stwierdzono wyraźnego wzrostu aktywności tego
enzymu [SOJ.

Warto dodać, że istnieje możliwość przemiany aldehydu 3-amino-
propionowogo do dwualdchydu ma łonowego. Możliwość katalizowania
tej przemiany in vitro przez oksydazę dwuamin z nerek wieprzowych
została ustalona przez Quasha i wsp. [33.|.

1.4.2. Oksydaza sperminowa

Oksyduza sperminown występuje w surowicy przeżuwaczy i nie-
których innych zwierząt [3^3 • Enzym ten ma masę cząsteczkowa ok.
170000 LSjj. W jego skład wchodzi miedź j_83]. Oksydaza sporminowa
katalizuje oksydacyjna dezaminację sporminy, spermidyny oraz dv/uamin
0 dłuższym łańcuchu [843, działając na końcowe grupy aminowe.

Aldehyd\' wytworzone wyniku działania oksydazy sperminowej na
spermklyn<j i spermini; są niestabilne i ulegają nieenzymatyc/ciicj degra-
dacji. Z bfidań Tabora i wsp. [86,3/3, Alarcona |_3f, S3 j ora/. К i mesa
1 wsp. [903 wynika, że monoaldehydowa pochodna, sporminy w procesie
fó -eliminacji ulega rozkładowi z wydzieleniem spermidyny. Degradacja
dwualdehydowej pochodnej sperminy prowadzi poprzez monoaldehyd sper-
midynowy do putrescyny. W przemianach tych powstaje również akro-
lcina, której obecność stwierdził Alarcon [91j w surowicy cielęcej
inkubowanej ze spermidyną lub sperminą w 37°.

1.4.3. Kataholizm putrescyny

Katabolizm putrescynjr w komórkach zwierzęcych rozpoczyna się
od jej oksydacyjnej dezaminacji lub acetylacji.

Oksydacyjną dezaminacje pulrcscyny katalizuje oksydaza dwuamin
(EC 1.4.3.G). Substratem tego enzymu jest również histamina. Obecnie
wydaje się, że oksydaza dwuamin i histaminaza to jeden i ten sam en-
zym [92j. Enzym ten występuje w dużycli ilościach w łożysku kobiet.
Jego stężenie w osoczu jest znacznie zwiększone w czasie drugiej po-
łowy ciąży [933- Histaminazie poświęcono sporo badań [94-J.

Produktem działania oksydazy dwuamin na putrescynę jest aldehyd
4-aminomaslowy. Aldehyd ten. może ulegać spontanicznej cyklizacji
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z wytworzeniem Д —piroliny Ц95] lub utleniać się pod wpływem de-
hydrogenazy do kwasu £-aminomasłowego LSlJ. Kwas £-aminomaslowy
na drodze transaminacji przechodzi w scmialdehyd kwasu bursztyno-
wego, a ton po utlenieniu w kwas bursztynowy. Kwas bursztynowy
wchodzi w cykl kwasu cytrynowego С31,Г>2_[.

Występowanie oksydazy dwuamin w narządach ssaków nie jest
powszechne. U szczura aktywność tego enzymu jest wysoka w grasicy
i jelitach, lecz znikoma w nerkach, wątrobie i uiózgu [96-981. Seiler
i wsp. [31,82] wykazali, że w mózgu i wątrobie myszy szlak przemian
putrescyny rozpoczyna się_ od jej acetylacji. Monoacctyloputrescyna jost
zaś substratem dla oksj'dazy monoaniin (КС 1.£.3.^) z mitoehondriów
£81,823. Ten szlak degradacji putresi-yny prowadzi prawdopodobnie
przez aldehyd N-acetylo-/.-aminomaslowy do kwasu £-aminomasłowego
i dalej do kwasu bursztynowego LS2J.

1.5. ROLA F1Z1OLOG1CZNA POLIAMIN

Z licznych badań wynika, iż polinminy mogą wywoływać rozmaite
efekty biologiczne - strukturalne i czynnościowe \jl, 7,99- KM j . Zwinzki
te są polikationami organicznymi produkowanymi pr.'.e/. komórki zgodnie
z potiv.ebami metabolicznymi. W pil bliskim obojętnemu każda ich grupa
azotowa niesie ładunek dodatni. Dzięki temu poliaminy mają powinowac-
two do związków posiadających ujemnie naładowane gi'upy - białek,
kwasów nukleinowych i fosfolipidów. Poliaminy mogą również łączyć
się za pośrednictwem wiązań wodorowych z różnymi cząsteczkami.
Tworząc 7. nimi kompleksy, poliaminy wywierają działanie stabilizujące
na ich strukturę. Poliaminy wpływają również stabilizująco na błony
komórkowe [99,177].

Opisano wpływ poliamin na aktywność różnych enzymów C2,7,99,177].
Mechanizm ogólny tego zjawiska nie jest poznany. Jedna z hipotez
wiąże działanie poliamin z ich wpływem na potencjał elektrostatyczny
układów, sprowadzającym się do wytworzenia lokalnych zmian stężenia
protonów, & w konsekwencji zmian aktywności katalitycznej f_]0£)_l.
Zgodnie z drugą-hipotezą, niektóre efekty poliamin można wyjaśnić
stymulacją przez nie oddziaływań typu nuklcotyd:nukleotyd [102j.

Poniżej dokonano krótkiego przeglądu prac poświęconych efektom
najważniejszym poliamin oraz niektórych produktów ich przemiany.
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1.5.1. Poliaminy a struktura i synteza DNA

Powinowactwo poliamin do DNA jest ich właściwością dobrze
poznaną L1O23. Wstępując w połączenie z DNA, spermidyna i sper-
mina czynią jego podwójnie spiralna strukturę bardziej stabilna, co
przejawia się zwiększeniem oporności na denattiracyjne działanie
różnych czynników takich, jak na przykład ciepło lub niektóre roz-
puszczalniki [ l lOj. Mechanizm stabilizacji podwójnej spirali DNA
przez poliaminy nie jest do końca wyjaśniony. Jedna /. rozpatrywa-
nych możliwości polega na zmniejszeniu odpychania się ujemnie nała-
dowanych reszt fosforanowych w dwócli niciach DNA w wyniku zobojęt-
nienia ich ładunków Ql111!. Zgodnie z druga hipoteza, spermina i sper-
niidyna tworzą mostki między dwoma niciami DNA. W wytworzeniu tych
mostków uczestniczą wiąz~inia elektrostatyczne powstające między gru-
pami aminowymi i iminowymi poliamin a grupami fosforanowymi DNA.
Za słusznością tej właśnie hipotezy przemawiają wyniki analizy rentge-
nografk znej Qll2j.

Poliaminy wpływają na konformację DNA. Ustalono, że w obecności
spermidyny DNA faga T7 występuje w formie zwanej ^113], a w nukle-
oidach 1г.coli spermidyna i spermina stabilizują sfald.owan.~i konfigurację
DNA I 11-iJ. Sperinidyna i spermina ułatwiają wytworzenie konformacji
A DNA z grasicy, natomiast putrescyna ma stabilizować formę 13 t l ł j ,
1163. Minial i wsp. [1153 wiążą stymulację transkrypcji przez spermi-
dynę i sperminę z ich zdolnością do stabilizacji konformacji A .

Wpływ poliajnin na syntezę DNA badano zarówno w układach bez-
komórkowych jak i w całych komórkach. W układach bezkomćrkowych
uzyskiwano zarówno stymulację jak i inhibicję syntezy DNA w zależności
od rodzaju matrycy i polimerazy oraz stężenia poliamin f_99j. Tak na
przykład , w doświadczeniach wykonanych przez Schwimmcra Г117] put-
rescyna i kadaweryna w stężeniu 1 mM byJy inhibitorami polimeraz\'
DNA z E.coli, jeśli matrycę stanowił sam DNA, lecz aminy te stymulo-
wały syntezę DNA, jeśli matryca znajdowała się w chromatynie.
Schwimmor sądzi, że poliaminy mogą stymulować syntezę DNA na sku-
tek wyparcia histonów z kompleksu z DNA. Poliaminy stymulowały aktyw-
ność polimerazj' DNA w izolowanych jądrach Physarum polyccphalum
C.113,119], polimerazy В DNA z mózgu szczurzego £l2Ó] oraz polime-
razy z grasicy cielęcej [\l2lj. Optymalne stężenie spermidyny w tym
ostatnim przypadku mieściło się w granicach od 0,5 do 1,0 mM, a
spermidyny - od 2 do 10 ^JM. W większych stężeniach tych amin syn-
teza DNA była silnie hamowana. Warto dodać, iż zgodnie z wynikami
badań Wicknera i Kornberga L172], spci-midyna jest niezbędna do
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wytworzenia in vitro kompleksu inicjującego polimerazy DNA 111 z
E.coli.

Zgromadzono szereg danych, świadczących o istnieniu związku
między polinminami a syntezą DNA w komórkach. I tak w limfocytach
bydlęcych stymulowanych konkanawaliną A replikacji DNA towarzyszy
zwiększenie stężenia poliamin Сэ1. W regenerującej wątrobie szczurzej
intensywność syntezy DMA jest w sposób wysoce znamienny skorelo-
wana dodatnio stężeniem spermidyny, ale putrescyna i spermina ko-
relacji takiej nie wykazują [123J. W komórkach CHO poddanych dzia-
łaniu podwyższonej temperatury, w wyniku którego dochodzi w nich do
spadku zawartości spermidyny i sperminy oraz zahamowania syntezy
DNA, normalizacja intensywności syntezy DNA jest czasowo skorelo-
wana z odbudową zawartości spermidyny i sperminy. Gerncr i Russell
[ l24 j sądzą, że fakt ten może wskazywać na występowanie związku
przyczynowo-skutkowego micdz\r stężeniem poliamin a intensywnością
syntezy DNA. Wreszcie putrescyna przyspiesza szybkość wzrostu fi-
broblastów ludzkich dzięki skróceniu o około 30 % czasu trwania fazv
S [ 125].

Dalsza grupa danych dotyczacj'ch replikacyjnej roli poliamin po-
chodzi z badań, w których stosowano inhibitory biosyntezy tych związ-
ków. Kilkakrotne wstrzyknięcie szczurowi po częściowej hepatektonii
1,3-dwuaminopropanu, inhibitora dckarboksylazy ornitynowej, zapobiega
wzrostowi zawartości putrescyny i spermidyny, a także stymulacji
syntezy DNA, lecz nic wpływa na syntezę RNA i białka [123,28].
W synchronizowanych komórkach CHO inhibitor ten zmniejszał zawar-
tość putrescyny i wywoływał zahamowanie syntezy DNA, lecz nie wpły-
wał na zawartość spermidyny i sperminy oraz na przejście komórek
z fazy Gi do S. Rao i wsp. [ l26j sądzą więc, że putrescyna jest
niezbędna dla procesu ełongacji łańcucha DNA, lecz nie dla jego inic-
jacji.

Mamont i wsp. Г 127Ц zastosowali inny inhibitor dckarboksylazy or-
nitynowej, a mianowicie oC-metyloornitjTię. W badaniach wykorzystali
oni szczurze komórki ИСТ z blokiem w Gj spowodowanym nadmierną
gęstością komórek w hodowli. Po rozcieńczeniu hodowli stężenie poli-
amin w komórkach wzrastało, zwiększała się intensywność syntezy DNA
i następował podział komórek. W obecności oC-metyloornityny stężenie
putrescyny zmniejszało się bardzo szybko, lecz zahamowanie syntezy
DNA, pociągające za sobą wstrzymanie proliferacji, uwidoczniło się
w okresie przypadającym na drugą fazę S po rozcieńczeniu, kiedy to
wystąpił znaczny spadek stężenia spermidyny. Wprowadzenie do takich
hodowli putrescyny, spermidyny lub sperminy powodowało wznowienie
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proliferacji. Wyniki tych badali wskazują więc, że spośród poliamin
główną rolę w procesie replikacji DNA odgrywa spermidyna, a jej
zapas w komórkach w fazie stacjonarnej hodowli W3'starcza na jeden
cykl replikacji DNA. Jednak Newton i wsp. [128] w badaniach wyko-
nanych na komórkach białaczki mysiej L1210 uzyskali wyniki sprzeczne
z powyższym wnioskiem. W komórkach tych oć-metyloornityna spowo-
dowała zanik ptitresciiiy, spadek stężenia spermidyny o około 50 5»
i pewien wzrost zawartości sperminy po okresie odpowiadającym dwóm
pokoleniom komórkowym. Zmianom tym nie towarzyszyło zmniejszenie
stężenia DNA w hodowli w porównaniu z hodowlą kontrolna, co wska-
zuje na brak wpływu oC-metyloornityny zarówno na syntezę DMA w
tych komórkach jak również na szybkość ich rozpleinu. Przyczyny tej
niezgodności wyników nie są znane.

Wyniki badań, w których stosowano kolejny inhibitor dekarboksy-
lazy ornitynowej - kwas DL-ot-hydrazyno- cf-aminowalerianowy, akcen-
tują rolę putrescyny w procesach replikacji DNA i proliferacji komór-
kowej. Inhibitor ten powodował znaczne zmniejszenie stężenia putres-
cyny, a także zahamowanie syntezy DNA i aktywności mitotycznej bez
wyraźnych zmian w stężeniu spermidyny i sperminy u myszy w komór-
kach śłinitinki przyusznej [ l29l i skóry l_6] oraz mięsaka l£0 ClOjJ.
Putrcscyna znosiła hamujący wpływ inhibitora na syntezę DNA Г 6,103]].

W badaniach poświęconych wyjaśnieniu roli poliamin w syntezie
DNA stosowano również metj'loglioksalo -bis(guanylohydrazon) (MGBG),
będący środkiem cytostatyczn3'm, hamując jin aktywność dekarboksj/lazy
S-adcnozyloraetioniny. MG ВС zapobiega akumulacji spermidynj' i sper-
miny w limfocytach stymulowanych fitohemaglutyniną L 130] lub konkana-
waliną f.9,66,13-1 i w komórkach gruczołu mlecznego i u vitro po insu-
linie (_13lj. Inhibitor ten znacznie ogranicza zarazem zachodzący w
tych komórkach wzrost syntezy DNA. Wprowadzenie spermidyny do po-
żywki jednocześnie z MGBG zapobiega wystąpieniu jego hamującego
działania na syntezę DNA. W komórkach poddanych działaniu tego in-
hibitora zachodzi duży wzrost stężenia putrescyny, która może częś-
ciowo zastępować sperminę i spermidynę w replikacji DNA. Do takiego
właśnie wniosku dochodzą Morris i wsp. f 132], którzy ustalili, iż za-
blokowanie syntezy putrescynj' w limfocytach przez oC—metyloornitynę
wzmaga hamowanie syntezy DNA przez MGBG.

Badania, w których stosowano MGBG, dostarczj'ly informacji doty-
czących mechanizmu wpływu poliamin na syntezę DNA. Boyton i wsp.
[_133] stwierdzili, że MGBG w dość duż\'m stężeniu zapobiega przejściu
komórek ludzkich W1-3S i fibroblastów myszy BALB/3T3 z fazy Gj do
fazy S, zachodzącemu normalnie pod wpływem surowiej, dodanej do
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pożywki. Natomiast w doświadczeniach wykonanych przez Fillinghama
i wsp. L13ij na limfocytach wolowych, MGBG zastosowany w mniej-
szym stężeniu nie zmniejszał liczby komórek wchodzących w fazę S.
ale hamował w nich intensywność syntezy DNA. Krokan i wsp. D.353
ustalili, że w komórkach lleLa inhibitor ten nieznacznie hamuje pro-
ces elongacji łańcucha DNA, a hamowanie syntezy DNA jest głównie
następstwem spadku liczby jednostek replikacyjn3rch. Otani i wsp. Q
w badaniach na limfocytach świuki moi'skicj stymulowanych fitohema-
glutyniną uzyskali wyniki przemawiające za tym, że przyczyna zmniej-
szenia intensywności syntezy DNA pc 1 ,jiywem MGBG jest prawdo-
podobnie niedobór dTTP. Ton zaś -yiby wynikiem zahamowania fosfo-
rylacji tymidyny w warunkach blokad\r syntezy poiiamin.

1.5.2. Poliaminy a RNA

Poliaminy w malj'ch stężeniach stymulują w ukł;idach bezkomórko-
wych aktywność polimerazy RNA zależnej od DNA, pochodzącej z róż-
nych organizmów £ 102,137-1-0, lS.£j. Przy wyższych stężeniach poli-
amin w układzie synteza RNA ulega zahamowaniu na skutek wytracenia
DNA L1/.2]. Efekt stymulacji występuje w prz3i>adku zastosowania jako
matrycy natywnego DNA, a nie przejawia się kiedy rolę tę spełnia zde-
natnrowany DNA. Wydaje się, iż różnica ta związana jest ze zdolnością
zwiększania przez poliaminy liczby miejsc inicjujących jedynie w na-
tywnym DNA £ ]

Dodanie spermidyny do układu na początku inkubacji zapobiega na-
stępującemu wkrótce spadkowi szybkości syntezy RNA, a wprowadzenie
spermidyny po ustaniu syntezy powoduje- jej wznowienie. Spermi?ia znosi
hamowanie syntezy przez RNA wprowadzony do uktadu razem z matrycą.
Pakty te stały się podstawą poglądu Г1£2], że stymulujące biosyntezę
RNA działanie poliamin związane jest albo z ułatwieniem odłączania się
nowo powstałego RNA z kompleksu enzym-DNA, albo z zapobieganiem
nieswoistemu przyłączaniu się RNA do kompleksu en.zym-DNA.

Poliarainy W3'wierają wpVyw na degradację RNA oddziaływując z nim
oraz z rybonukleazami. Aminy te tworzą kompleksy z RNA, w których
trudniej ulega on hydrolizie pod wpływem rybonuklcaz \j.£3-l—5l.
Sądzi się, że przyczyną tego jest bardziej zwana struktura RNA w komp-
leksie, w której to jest on słabiej dostępny dla enzymu. Energia niez-
będna do rozfałdowania łańcucha polinukleotydovego w kompleksie jest
istotnie większa niż w przypadku łańcucha wolnego Г 1J£3,
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Poliaminy wpływają na aktywność i swoistość rybonukleaz Li0L\.
W małych stężeniach poliamin aktywność rybonuklpnz jest zwiększona.
Związane to jest ze zdolnością tych związków do łączenia się z en-
zymem w obszarze jego miejsca czynnego [l—63. istnieją ponadto
dane świadczące o zmianie przez po]iaminy swoistości substralowej
rybonuklcaz. [l£7»l—? j . Na przykład rybonukloaza Citobacter roz-
szczepia RNA przy resztach kwasu urydylowego. Spormidyna w ma-
lych stężeniach powoduje, iż rybonukleaza ta hydrolizuje RNA
również przy resztach kwasu cytydylowego £łX8j.

Sperm i dyna i spermina znoszą hamowanie rybonukleaz przez hepa-
rynę ora/, przez polimiklcotydy Г1£<Г), a w tym przez poły Л LlOi];
putrescyna jest znacznie mniej skuteczna. Jest to ważne spostrzeżenie,
ponieważ, jak wiadomo, wiele mRNA ma przy końcu 3' sekwencję poły
(A). Levy i wsp. Cl5O,15l] sadza, że sekwencja la jest naturalnym
inhibitorem aktywności rybonukleazy, sprzyjającym stabilności mR\'A.
Ustalili oni, że wywołana przez rybonukleazę degradacja RNA zawiera-
jących poły (A) wyraźnie maleje w miarę wzrostu długości odcinka
poły (A). Spermidyna znosi hamowanie aktywności rybonuklenzowej
przez poły (A), CO prowadzi do szybszej hydrolizy łańcucha polinukleo-
tydowego w części niepoliadenylanowej. W świetle tych badań ilość
niezdegradowanego RNA może zależeć od długości odcinka З'-pol}' (А)
oraz od stężenia spermidyny [Ю4-].

Zgromadzono liczne dane wskazujące na możliwość udziału poliamin
w i~egulacji S3'iitez3r i metabolizmu RNA w warunkach fizjologicznych
^2,36,99,102,103J. Sa to głównie dane o tym, że aktywacja biosyntezy
putrescyny i spermidyny oraz wzrost ich stężenia w komórce popi'zedza
lub towarzyszy wzrostowi intensywności syntez}' RNA oraz jego akumu-
lacji. Dano takie uzyskano między innymi w badaniach wykonanych na
zarodkach kurzych £l52]], nowo narodzonych szczurach L67], regeneru-
jącej wątrobie szczura [_3,38,153[] i mięśniu sercowym w toku rozwoju
jego hypertrofii Cl54[].

U auksotroficznego mutanta Aspcrgillus nidulans z. blokiem na szlaku
biosyntezy putrescyny wprowadzenie do pożywki po głodzie poliaminowym
putrescyny, spermidyny lub sperminy wywołuje natychmiastowy wzrost
syntezy RNA [Д55]. Stymulację syntezy RNA przez egzogenną spermi-
dynę lub .sperminę obserwowano także w hodowlach komórek mięsaka
Walkera 0-56J i raka Ehrlicha Ll57~], w wątrobie Cl5Sl i sercu L154J
oraz w nerkach [Д59].

Nie we wszystkich jednak przypadkach zmiany w stężeniu poliamin
odbijały się na syntezie i akumulacji RNA w komórkach. MGBG, który
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zapobiega! przyrostowi stężenia spcnnielyny i sporininy w limfocytach
wolowych transformowanych konkanawalina Л £9,65,13^-3 oraz ludzkich
transformowanych fiiohcmaglutyniną L13OJ, a także w komórkach gru-
czołu mlecznego stymulowanych insulina £l31j, nic hamował syntezy
RNA. Zablokowanie syntc/.y putrescyny przez oC -hydrazynojrnitjTię
nie odbiło się na syntezie RNA w koinói-kach wątrobiaka szczurzego
[160].

1.5.3. Poliaminv a biosynteza białek

Z licznych badań wykonanych na układach bc-zkomórkowych pocho-
dzących z komórek ssaków lub bakterii wynika, iż poliaminy zastoso-
wane w małych stężeniach zwiększają intensywność syntezy białek
i dodatnio wpływają na stopień kompletności syntezy ich łańcuchów,
natomiast w większych stężeniach syntezę tę hamują £2,39,101,1JI,
1б2]. Wpływ poliainin uwidacznia się na różnych etapach syntezy
białek. Sprzyjają one wytwarzaniu aminoacylo-tRNA Г 2}, ułatwiają
przyłączanie inRNA £l6Z.j a także aminoacylo-ШМЛ do rybosomów Г1лЗ],
działają stymulujące na tworzenie się kompleksu inicjującego tl65, \G$2
i aktywność transferazy peptydylov/ej £l57j . Poliaminy stabilizują
rybosomy i wywołują asocjację ich j>r>d jednostek £]5

Stymulujące działanie poliamin w układach bczkomórkowych jest
zwłaszcza wyraźnie widoczne na tle* niskich stężeń jonów magnezowych
E17SJ, W takich warunkach szybkość syntezy b-alck może być kilka-
krotnie większa niż przy optymalnym stężeniu jonów magnezowych Fl62j.
Poliaminy nie mogą jednak w pełni zastąpić jonóv.' magnezowych w za-
chowaniu struktury i funkcji rybosomów Ll7O,17l]. Na odwrotne pyta-
nie, dotyczące niezbędności poliamśn dla omawianego procesu, odpo-
wiedź dają badania, w których wykorzystano autotroficzne mutaniy
E.coli z zablokowaną syntezą putrescyny ClSlj oraz badania na Bacil-
lus tłuiringiensis Г 172]. W świetle wyników tych badań.poliaminy sa
niezbędne w procesach biogenezy i aktywacji pod jednostek rybosomowych
30 S [ 173], jak również do wytworzenia kompleksu inicjującego Ll->3,
l66]. W tych funkcjach poliaminy nic mogą bvć zastąpione przez Mg-'
[161].

Istnieją dane świadczące o wpływie poliamin na przebieg syntezy
białek in vivo. U mutantów E.coli Tl7^J i Asporgillus nidulans £1553
z blokiem w obrębie szlaku biosyntezy putrescyny w warunkacli głodu
poliaminowego synteza Matka jest zahamowana. Wprowadzenie do hodowli
putrescyny, spermidyny lub sperminy powoduje natychmiast narastający
liniowo wzrost intensj'witosci syntezj' białek. С udziale poliamin
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v.' regulacji syntezy białek świadczą wyniki badań wykonanych na
eksplantach gruczołu mlecznego. Komórki tego gruczołu wytwarzają
w hodowli kazeinę i OĆ—laktoalbuminę, jeśli do pożywki doda się
insuliny, liydrokort3'zonu i prolaklyny Cl75J. W takich warunkach
synteza poliamin ulega znacznej stymulacji, co prowadzi do zwiększe-
nia stężenia spcrinulyny. Stwierdzono, że MGHG hamuje syntezę
białek mleka L175,176.!. W powyższym układzie prolaklynę można za-
stąpić określonymi prostaglandy-iami i spermuiynci, natomiast zamiast
hydrokortyzonu można dodać spormidyny £l73J. -

1.6. DZIAŁANIE BIOLOGICZNI- \'l'-KTÓRYCH PRODUKTÓW
PRZKMIANY l'OUAAH.V

Niektóre spośród produktów przemiany poliamid zasługują na
uwagę ze względu na ich działanie cylotoksycznc. Dotyczy to zwłasz-
cza aldehydowych pochodnych sperminy i spermitlyny, paw stających
pod wpływem oksydazy sporminowej. Enzym len wysiępije, jak już
wspomniano, w surowicy przeżuwaczy, natomiast nie zawiera go
zwykle ani surowica l-.idzka, ani końska (_?-.]• J c s t l o przyczyną tego,
iż sperm i na i spermidyna przejawiają w określonych stężeniach tok-
syczne działanie na komórki hodowane w pozvwkach z surowica cielę-
cą lub wolawą, natomiast ofekt tc-n nic występ-iic przy takim samym
stężeniu owych amin w pożywkach z surowica końską |_179-lSOj lub
ludzką [ l ? ' - l 3 3 J . Hnchrach i wsp. [l36J wykonali cj'kl prac, w któ-
rych scharakteryzowali działanie cytotoksyczne utlenionej sperminy.
Związek ten tworzy wiązania krzyżowe między komplementarnymi łań-
cuchami polinukleotydowymi £ 1 L 7 - 2 2 4 J , hamuje x'eplikacje DMA i trans-
krypcję [1Г?,1. Wspomniano już o możliwości powstawania akroleiny
w procesje przekształceń utlenionych poliamin. Akroleina ma silne
działanie cytotoksyczne i_l39,*19Oj.

Na awnge zasługuje г-ównicż aldehyd 3-aininopropionowy, który "
może ulegać przemianie do dwualdehydu malonowego J.S3J. Dwaaldehyd
malonowy je^t siliwm i'lhibitorein rozplomu komórkowego [ l^JJ i według
niektórych badaczy może być aktywna, retiną \_&3j.
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1.7. WNIOSKI PŁYNĄCE Z PRZEGLĄDU lNl-ORMĄCTl
O POLIĄMINACII

Wydaje się, że z dokonanego powyżej przeglądu można wyciągnąć
następujące główne wnioski:

1. Poliaminy oraz enzymy uczestniczące w ich biosyntezie wystę-
pują powszechnie w komórkach zwierzęcych.

2. Biosynteza poliamin oraz ich zawartość w komórKach podlega
szybkiej i sprawnej kontroli, zapewniającej realizację zwiększonego
prawdopodobnie zapotrzebowania na nie komórek w war mkach wzmożo-
nej produkcji białek oraz proliferacji komórkowej.

3. Poliaminj' mogą wpływać na syntezę DNĄ. RN/\ i białek.

li. Poliaminy wywiera ja wpływ na strukt irę kwasów nukleinowych
i zawierając3rch te kwasy składników komórkowych.

5. Poliaminj' działają stabilizująco na błony komórkowe.

6. Produkty enzj'matycznego utlenienia poliamin działają toksj-cznie
na komórki zwierzęce.
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1 1 . H A D A N 1 A W Ł A S N E

11.1. Cl-L 1 ZAKRHS Pi/МММ

W świctlo sformułowanych w ustępie 1.6 wniosków wypływających
z przeglaćlu obecnej wiedzy o poliaminach, związki to zasl-.iguja na
większa, niż dotychczas uwago radiobiologów, próbujących wyjaśnić
mechanizmy powstawania i naprawy uszkodzenia popromiennego komórek.
Wszak poi in miny wywierają wpływ na strikl irę i f.inkcjonowanie cząste-
czek, składników komórkowych oraz mechanizmów, których lszkodzenie
przez promieniowanie możo doprowadzić do śmierci komórki, a ich na-
prawa do jej przeżycia.

Zetknięcie- wielostronnego działania promieniowania jonizującego
z różnorakimi efektami wywołanymi przez poliaminy otwiera obszerną
tematykę badawcza. W niniejszej pracy wybrano z niej kilka zagadnień.
Podejmując niniejsze badania miano na celu:

- uzyskanie informacji o wpływie promieniowania jonizjjacego na za-
wartość i biosyntezę poliamin w komórkach i narządach zwierzęcych;

- próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy prod-ikty radiolizy
poliamin mogą uczestniczyć w powstawaniu iszkodzenia popromiennego
komórek;

- próbę wyjaśnienia roli poliamin w popromiennej proliferacji komór-
kowej;

- zbadanie wpływu spermidyny na naprawę pęknięć chromatydov.vch
i chromosomowych.

11.2. O WPLAVIH PROMIENIOWANIA R ENTCKNOWSK? V.GO
NA ZAWARTOŚĆ POLIAMIN W NARZĄDACH KRÓLIKÓW

W świetle informacji o znaczeniu Mologicznym poliam-n colo>vo.ść
podjęcia badań nad wpływem promieniowania jonizującego na zawartość
tych związków w narządach i komórkach zwierzęcych była oczywista.
Tym bardziej, że w dostępmon piśmiennictwie nie było informacji na ten
temat. Po zakończeniu niniejszych badań ukazała się praca Vobkobojni-
kova i Hansona [19ll o zawartości poliamin w wątrobie po 24. god z.



i grasicy po 5 godz. od napromicnienia szczurów dawką 1000 radów.
Autorzy nic wykryli żadnych zmian w stężenia polki mi и w tj'ch na-
rządach. W niniejszych badaniach oprócz zawartości pohamin ozna-
czano ilość DNA, RNA i białka w narządach prornieniowrażliwych
i promienioopornych w różnych odstępach czasu od napromieniania
królików jednorazową dawka 600 R. Umożliwiło to uzyskanie wyników
wskazujących, iż popromiennej proliferacji regeneracyjnej towarzyszy
wzrost zawartości poliamin w komórkach.

11.2.1. Postępowanie doświadczalne

Doświadczenia wykonano na królikach samcach pojrilacji mieszanej
0 ciężarze ciała 2-2,3 kg. Króliki napromieniano z ара rata Siemens
Stabilipan TR-220. Warjnki napromieniania były następujące: napięcie
l80 kV, natężenie prądu 20 mA, filtr 0,5 mm Cu, odległość od lampy
do środka ciała zwierzęcia wynosiła 60 cm, moc dawki - 29 R/min.
Rozrzut dawki wzdł-.iż osi długiej ciała królika wynosił do 3,5 %.

Po dawce 600 R ginęło około 10 % królików w ciągu 30 dni, co
jest zgodne z wynikami innych badaczy p323. U królików nienapromie-
nionych oraz w królików napromienionych po 1,5,10 i 20 dobach od
ekspozycji wykonywano oznaczenia zawartości pjtrescyny, spermidyny
1 sperminy oraz DNA, RNA i białka w wątrobie, nerkach, śledzionie,
węzłach chłonnych krezkowych i szpiku. Liczebność królików wynosiła
w grupie- kontrolnej 7, a w grupach napromienionych po 5.

Narządy po wycięciu schładzano i homogenizowano w 0,1 N IlCl,
stosując proporcję 1 część wagowa narządu : i. części objętościowe
kwasu. Po odwirowaniu nadsącz zadawano równa objętością 10 % kwas-j
trójchlorooctowcgo. Z nadsączu kwas trójchlorooctowy usuwano na-
stępnie przez 3-krotną ekstrakcję eterem. 7. pozostałego roztwór.! po
zalkalizowanlu ekstrahowano poliaminy butanolem wedlig Rainy L152J.
Poliaminy rozdzielano niskonapięciową elektroforezą na bibule Cl52l
stosując bibułę chromatograficzną Whatman 3MM. Sperminę i spermi-
dynq wybarwiano czernią amidową [1521, a putrescynę - ninhydryną
С1923. Wprowadzano poprawkę na odzysk putrescyny, spermidyny
i sperminy, którą wyznaczono przez dodanie do próbek przed homoge-
nizacją 0, łSuCi l^C-ainin. Odz3'sk wynosił dla putrescyny-85 %,
spermidyny-31 % i sperminy - 93 /».

Kwasy nukleinowe oznaczano według Schneidera Cl9<0 po ekstrakcji
osadu gorącym 5 % kwasem trójchlorooctowym.-

Białko oznaczano metodą Lowry'ego i wsp. £1930 wykorzystując
jako standard wołową albuminę surowiczą.
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II.2.2. Wvniki

Wyniki niniejszych doświadczeń zebrano w tabelach 2-6, podając je
w przolk zeniu na 1 g tkanki bib 1 mg DNA.

W wątrobie ( tabela 2) zmiany zawartości poliamin po napromienieniu
są nieznaczne. Ilość pulrescyny ulega pr/.ejściowem i niewielkiemu zmniej-
szeniu przy obu sposobach wyrażania wyników. Również stężenie spermi-
dyny jest przejściowo nieco zwiększone. Stężenie KNA iost zwiększone
po 1 dobie około 1,5 raza. Natomiast stężenie DNA praktycznie się nic
zmienia przez cały badany okres.

W nerkach (iabola 3) po 1 dobie od napromienicnia wzrasta stężenie
putrcscyin' (136,93'"»), spermidyny (IC-9.9S %) i sperminv ( 179.06 •'i).
Podobnie wzrasta po 1 dobie ilość poliamin przypadająca na 1 mg DNA.
Po 5 i 10 dobach stężenie poliamin tylko w niewielkim stopnia odbiega ot!
wartości kontrolnych. Po 20 dobach wyslępjje wzrost ilości poliamin w
nerkach, wyraźniejszy przy przeliczeni i na 1 mg DNA. Stężenie DNA v/
ciągu całego badanego okresu nie odbiega od wartości kontrolnych.

W śledzionie (tabela £-) po napromienieni i zachodzą duże zmiany w
zawartości poliamin. Stężenie pjtrescynv zwiększone jest przez cały
badany okres od Л,6/ do 6,8l razy, stężenie spermidyny od \,L'Z do
2,03 razy, a spermidyny od 1,22 <\o 1,83 razy. Stężenie DN!A spada do
i9,0 % wartości kontrolnej, a po 20 dobach wynosi 3S,5 *ó tej wartości.
Natomiast spadek stężenia RNA jest mniejszy. Ilości poliamin przypada-
jące na 1 mg DNA są znacznie zwiększone w ciągu całego badanego okresu.

W węzłach chłonnych krezkowych (tabela 5) stężenie patrescyny jest
zwiększone około 2 razy po 5, 10 i 20 dobach. Stężenie spermidyny
zwiększone jest przez cały badany okres od 1,̂ -3 do 2,72 razy. Stężenie
sporminy iilega po 1,5 i 10 dobach nieznacznym zmianom, ale po 20 dobach
osiąga 170,fl % wartości kontrolnej. Stężenie DNA po pierwszej dobie
zmniejszone jest do 2S % wartości kontrolnej, potem stopniowo v zrasta,
aby po 20 dobach dojść do 5 1 , J 3 5» tej wartości. Spadek stężenia RNA
jest mniejszy niż DNA. Ilości poliamin przypadające na 1 mg DNA są
przez cały okres kilkakrotnie zwiększone.

W szpiku (tabela 5) zmiany stężenia poliamin są stosunkowo małe.
Jednak stężenie DNA jest po 1, 5 i 10 dobach zmniejszone w granicach
od Л do około 5 razy; po 20 dobach wynosi ono 7Э.72 'ó wartości kontrol-
nej. Stąd ilości poliamin przypadające na 1 mg DNA są znacznie zwiększo-
ne w ciągu całego badanego okresu. Największy wzrost wvstepuje po 10
dobach. W przypadka patrescyny jest on przeszło o-krotny, spermidyny -
5,5-krotny, а sperminy - 3,5-krotny.
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TAB.ELA 2. Ilość poliamin, DNA, RNA i białka w wątrobie królików.

N5
Ol

SKŁADNIK

Putrescyrm

Spermidyna

Spermina,

DNA, pg/g

RNA, /ig/g

Białko, mg

Putrescyiin

S perrnina,

nmolc/g

, nmole/g

nmole/g

'g

. nmolo/rag DNA

, nmole/mg DNA

nmolo/mg DNA

Zdrowe

134.

G62,

707,

93Л,

1729,

305,

143,
716,

767,

0± 24

4± 73

0+ 55

7± 92

0±125

2± 45

4± зл

1±U5
3+140

,7

,7

,5

,3

,7

,9

, 1

,7

,0

1

ЮЛ,

711,
708,

S3?,

2811,

2SÓ,

. 123,

S J 5 ,

%4

a)

5±

2±

5+

o±

2+J

o±

3±

6±

15,

50,

55,
92.

?5,

33,

2.'-.

72,

9+102,

0(i.

5
Л

3

5
2

3
2

0

112

362

792

F5f

2217

300

130

100?

923

5

,2+ 5.

,7± 93,

,7+115,

,0+ 59,

,5±20^,

,7+ 32,

,Э± 3.
,0±130,

,9±123,

0

бс)

L

9

3

7

5

9

9

10

10S,

307,

77A,

9?2,

1999,

271,

110,

S25,

7?9,

1±

s±
2±
Ot

6,

52,

^7,
72,

O±177,

o±

3 t
o±

17,

7.

55,
2Л.

8

0=)

1

2

1

5

3
5
6

20

127,

702,

939,

605,

2372,

257,

159,
$7 u,

1164,

7± 10,

7+ SG.

5+129,
5+ óo,

5+152,

9t 27,

6± 21,

3±108,

S+107,

6
2

0c)

s
8

4

8
6

2

a) - doby po napromienieniu dawką 600 R
ej - różni się istotnie od wartości kontrolnej p< 0,001 ( tes t Studenta)
d) - różni się istotnie od wartości kontrolnej p < 0 , 0 5 ( tes t Stadenta).



TABELA 3. Ilość poliamin, DNA, RNA i białka w nerkach królików.

to
Ol

SKŁADNIK

Putrescyna, nmole/g

S pcrmićyna, nmole /g

S permina, nmole /g

DNA, fig/g
RNA, ug/g
Białko, mg/g

Putrescyna, nmole/mg DNA

Spermidyna, nmole/mg DNA

Spermma, nmole/mg DNA

Zdrowe

153,2±29,6

252,6i-3G,2
А79,6±Л5,Л

1250,0+103,2
1313,6+129,6

113,3*13,9

137,3i 15,7
355,7±28,8

209.
L?.0,

85S,

1375,
U71.

231,

152,

350,

ć>2L,

S±29,9d)

О±Л6..9Ь'

7+S7,9b )

2+125,0

£+190,2

2+17,3

£+15,5 c '

2±33,2b>

7+37,8b)

XLI

256

559

12^9

U82

22?

11S

207

5

,2±6,6

,5+17,6

,8±3S,Od)

,0+.39,2

,6+181,L

,S±19,8

,Oi3,5

,3±1б,Д
, 6 + « , 5 c )

10

1SS,3±39,
273,3t3O,

662,S±27,

1559,0±71,
1321,ÓA135

223,S±23,

5
0

7d)

L

,5
0

119,^+20,5

175,3+26,

ЛО2.2+5О,
3

9

20

.196,1+22,
23Л,1±1б,
657,0+56,

11S3,O±63,
1б?8,О±157

1S7,9±34,

163,2+13,
239,3tlO,

553,5±Лб,

8d)

L

5b)
8

,2

6

б1')

2 b )

5 b )

a) - doby po napromienioniu dawką 600 R
b) - różni się istotnie od wartości kontrolnej -p <. 0,001 (test Studenta)
c) - różni się istotnie od wartości kontrolnej p<0,0] (test Studenta)
d) - różni się istotnie od wartości kontrolnej p<0,05 (test Studenta).



TABELA 4. Ilość poliamin, DNA, RNA i białka w śledzionie królików.

to
1

SKŁADNIK

Putrescyna, nmole/g

Spermidyna, nmole/g

S per mina, nmole/g

DNA, ug/g

RNA, pg/h

Białko, mg/g

Putrescyna, nmole/mg DNA
Spormidyna, lunole/mli DNA

Spermina, nmole/mg DNA

Zdrowe

105,0 +

596,0 +

774,9 +
3463,0 +

1984,3 +
203,6 +

30,4 ±

172,5±

224,1 ±

6,3
34,6

49,7
139,6

146,1

15,2

2,6

15,0

17,6

l a

490,9 ±

1139,5

1350,3
4410,0

2847,2

293,2

111,3
266,6

305,3

±

+

±
±

±

±
i.

±

)

23,4b>

74,3b>

146., 5

162,7

46,7

4,8b>

I8,4b>

22,3b )

715,2

845,9

947,1
660,9

1633,0

263,2

1036,0

1232,2

1436,9

5

±

i

i

±

t

±

±

±

u,
60,

53,
46,

63

25,

78,

95,
10'

9b)

3 b)

l b )

9

7

7

8b^
7 b)

! т 7 ь)

1

681,4
1203,0
1244,4

926,0

1334,0

240,5

204,1
1287,5
1348,5

L0

±
±

±
±

±

±

±
±

±

57,

65,

29,

63,

139

24,

U ,
54,

97,

9W

S b )

8b)

4

,0

1

3 b )

7 b )

ob>

. 20

672,7 ±

1004,2 ±

1419,0 i

1333,5 ±

1620,5 i
205,2 *

506,0 +

752,5 ±

1066,4 i

39,

71,

27,

77,

92,

32,

46,
12,

54,

5 b )

6 b )

7 W
0

5

1

2 b)

a) - doby po napromienieniu dawką 600 R
b) - różni się istotnie od wartości kontrolnej p< 0,001 (test Studenta).



TABELA 5, Ilość poliamin, DNA, RNA i białka w węzłach chłonnych krezkowych królików.

co

• SKŁADNIK

Putrescyna, nmole/g

Spermidyna, nmole/g

Spermina, nmole/g

DNA, ug/g

RNA, ug/g

Białko, mg/g

Putrescyna, nmole/mg DNA

Spermidyna, nmole/mg DNA

Spermina, nmole/mg DNA

Zdrowe

205,1

771,9

930,9
4256,0

1779,2

164,2

43,1

18.1,4

216,5

±29,2

±61,9

±64,9

±253,1

±53,3

± 16,2

±4,5

± 17,4

i 14,7

1

213,2

1260,5

1136,0

1192,3

1419,6

140,6

178,9

1057,1

966,5

a)

+_

±

±
±

±

±

±

+

±

12,2

40,4b )

65,2b )

25,2

97,4

23,7

13,6b)

39,2 b )

38,5 b )

404,

1189,
l l l o ,

1599,

15?5,

93,

. 253,

745,

693,

5

2 ±

s±
5±

s±
O t

o±

4 ±

o±
9 ±

40,0b>

88,4b)

91,8е)

150,3

43,3

5,3

22,0 b )

23,9bJ

I 9 , l b )

10

378,3 +.

1151,2 ±

1070,5 t
1587,0 t

1576,0 +

106,0 +

224,0 t

633,0 i

635,0 t

36

60

69
92

55
10

11

29

41

,о ъ >
,7b)

,зс>
,9

,6

,6

,8b)

, 6 b )

, s b >

20

452,0 +

2102,8 +

1590,0 ±

2202,5 ±

1520,2 ±

129,0 +

206,6 ±

964,4 i

729,4 ±

62,

112

93,
314

191

3 1 ,

24,

90,

72,

5 b)

4 b

:3

,6

7

3b )

7 b)

7b )

a) - doby po napromienieniu dawką 600 R
b) - różni się istotnie od wartości kontrolnej p< 0,001 (test Studenta)
c) - różni się istotnie od wartości kontrolnej p<0,01 (test Studenta)



TABELA 6. Ilość poliamin, DNA, RNA i białka w szpiku królików.

SKŁADNIK '

Putrescyna, nmole/g
Spcrmidyna, nmole/g
S pe t*mi na, nmol e / g
DNA, jig/g
RNA, pg/g
Białko, mg/g

Putrescyna, nmole/mg DNA
SpermiHynn, nmolc/mg DNA
Spermina, nmole/mg DNA

Zdrowe

116,3 ± 11,9
530,0 ± 50,3
526,0 + 43,8

2127,2 ± 174,4
1032,2 ±147,8

153,2 ± 13,0

54,8* 6,2
251,1 ± 23,9
275,3 ± 19.2

' la>

56,7' * 5,7b )

433,4± 46,2
434,6 t 30,0
522,4 i 52,4
492,0 ±44,2

121,3 t 23,4

107,3 ± 12,0b)

925,3 ± 51,5b )

931,3 ±44,7 b )

5

120,2 ± S,0d^
363,0 +36, l b )

324,3 ± 29,3b )

339,7 ±21,6
264,0 + 34,9

94,5 ± 13,4

344,4± 30,4b )

1036,4 ± 74,lb^
954,2 ± 57, l b )

10

136,6 ±3,2 C )

533,3 + 36,6
333,9± 28,2b)

393,0 + 31,2
426,2 ±53,3
105,9± 16,6

348,6 +23,9b )

1371,6 + 3S,4b)

963,1 +29,3b )-

20

135,3 ± 6,5C)

641,1 +40,3 b )

369,3 ± 35,3b>

1694,7 ± 105,6
1230,0+ 141,4

120,7 + 10,6

30,0+ 5,5b}

379,1 ±29,6 b )

513,5 ± 21,7b)

a) - doby po napromienieniu dawką 600 R
b) - różni sią istotnie od wartości kontrolnej p<0,001 ftest Studenta)
c) - różni sią istotnie od wartości kontrolnej p^:0,0l (test Studenta^
d) - różni się istotnie od wartości kontrolnej p«i0,05 (test Studontaj-



11.2.3. Omówienie wyników

W badaniach niniejszych ujawniła się po napromienieniu istotna róż-
nica między narządami, dotycząca ilości występ-jjących w nich poliamin.
Biorąc ogólnie, w wątrobie, nerkach oraz w szpiku zmiany stężenia
poliamin są stosunkowo nieznaczne w ciągu całego badanego okresu, na-
tomiast w śledzionie i węzłach chłonnych krezkowych w\'stępjje jego
wzrost. Wyjątkiem od tego wniosku ogólnego jest wzrost stężenia poli-
amin, zwłaszcza spermidyny i sperminy, w nerkach po 1 dobie od na-
promienienia. Wydaje się, że może on być związany ze zwiększonym
wydalaniem poliamin uwalnianych z komórek martwych.

Na podstawie wyników oznaczeń stężenia poliamin w narządach po
napromienieniLi nie we wszystkich jednak przypadkach można wnosić o
zmianie zawartości tych związków w komórkach. W narządach promienio-
wrażliwych zachodzą bowiem powszechnie po napromienieniu zmiany w
liczbie i rodzaju występujących w nich komórek. Zmiany te są związane
ze śmiercią komórek oraz ich przemieszczeniem. W niniejszych doświad-
czeniach zjawiska to odbijają się szczególnie na wynikach dotyczących
szpiku.

Oznaczenia ilości DNA umożliwiają interpretację uzyskanych wyników
z uwzględnieniem zmian zachodzących po napromienieniu w liczebności
populacji komórkowych w narządach. Ilość DNA może być bowiem mier-
nikiem liczby komórek jądrzastych [ I 9 ó ] . Po napromienieniu w szpikj,
węzłach chłonnych krezkowych i w śledzionie następuje głęboki spadek
stężenia DNA, najdobitniej wyrażony po 1 ljb 3 dobach, potem zachodzi
jego odbudowa. Natomiast w wątrobie i w nerkach zmiany stężenia DNA
są nieznaczne. Dane te są zgodne z tradycyjną klasyfikacją, według
której wątroba i nerki są narządami promicnioopornymi, natomiast szpik,
węzły chłonne i śledziona należą do narządów promieniow rażliwych. Są
one w szczególności zgodne z wynikami badań histologicznych, wykona™
nymi na napromienionych królikach przez Murraya Cl92], de Bruyna С1Э7
i Sokołowa [193]. Z badań tych autorów wynika, iż po dawce 600 R
wKrótce po napromienieniu w' węzłach chłonnych, śledzionie i szpiku
następuje śmierć licznych komórek i zanika aktywność mitotyczna. Jednak
już po kilku godzinach od napromienienia aktywność proliferacyjna ulega
wznowieniu. Wydaje się, że znaczny odsetek komórek powstałych we
wczesnj'ch próbach regeneracji ginie na skutek śmierci postmitotycznei.
Stąd na przykład w śledzionie po 5 dobach jest mniej limfocytów niż po
2Л godz. [192]. Wyi-aźniejsze objawy regeneracji widoczne są w węzłach
chłonnych [137] , śledzionie [ l 9 8 ] i szpiku £1931 po upływie od 7 do 10
dni. W śledzionie normalizacja obrazu histologicznego zachodzi między
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3 a 6 tygodniem po napromienienia dawką 60011 [192], w węzłach
chłonnych po 60 dniach [1973, a w szpiku po około U tygodniach [193].

Ilości poliamin przypadające na 1 mg DNA znacznie wzrastają po
napromienieniu królików w śledzionie, w węzłach chłonnych i w szpiki ,
natomiast w wątrobie i w nerkach -.tlega ją jedynie nieznacznym zmianom.
Powyższe wyniki wskazują więc, iż procesowi popromiennej proliferacji
regeneracyjnej towarzyszy zwiększenie zawartości poliamin w komór-
kach.

11.3. O AKTYWNOŚCI PEKARBOKSYLAZY ORXITYNOWEJ ORAZ
DKKARBOKSYLAZY S-APENOZYLO-L-MiiTION'INY W NARZĄ-
DACH NAPROMIKNION'YCll KRÓLIKÓW

W badaniach zawartości poliamin w narządach napromienionych
królików uzyskano dane wskazujące, że popromiennej proliferacji rege-
neracyjnej towarzyszy wzrost zawartości poliamin w komórkach. Celowe
zatem wydawało się wyjaśnienie zagadnienia, czy zjawisko to związane
jest z aktywacją biosyntezy poliamin. W opisanych poniżej badaniach
stwierdzono, że w śledzionie, szpiku i węzłach chłonnych królików po
napromienieniu następuje wzrost aktywności dwóch enzymów ze szlaku
biosyntezy poliamin - dekarboksylazy ornitynowej oraz dekarboksylazy-
-S -adenozylo - L - metioniny.

11.3.1. Postępowanie doświadczalne

Króliki napromieniano jednorazowo dawką 600 R na całe ciało.
Warunki napromieniania podano w opisie postępowania doświadczalnego
w poprzednich badaniach (11.6.1.) . Oznaczenia aktywności dekarboksy-
lazy ornitynowej i dekarboksylazy adenozylomelioninowej wykonano u
królików L grup: zdrowych oraz napromienionych po 1, 10 i 20 dobach
od ekspozycji. Każda grupa składała się z 5 zwierząt.

Aktywność obu dekarboksylaz oznaczano weól-jg metod3f Pegga
i Williams-Ashmanna [15] w modyfikacji Kaya : wsp.[fr5J. Próbki na-
rządów umieszczano w zimnym buforze 50 mM "fris-HCl, pH 7,1, za-
wierającym 5 mM ditiotreitol, 50 uM fosforan pirydoksalu i 0,1 mM
EDTA, a następnie zamrażano. Po rozmrożeni! próbki homogenizowano
w homogenizatorze szklanym. Homogenat wirowano przez 15 min. przy
2500 g. Powyższe czynności wykonywano w teir;>. 4°. Inkubację prowa-
dzono w 37° w 10 ml probówkach zamkniętych gumowymi korkami z pod-
wieszonymi naczynkami szklanymi, w których znajdowało się po 0,2 ml
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1 M wodorotlenku hyaminy. Reakcję inicjowano dodając 0,5 u Ci
D-L-l^C-ornityny (akt.wl. 29 mCi/mmol, Amersham) do probówki za-
wierającej 0,5 ml nadsączu. Po 1 godz. reakcję hamowano wstrz^-ku-
jąc 0,5 ml 5 N H?SC>4 przez korek. W celu pełniejszego wychwycenia
14CO9 przez hyaminą inkubacją prowadzono jeszcze przez 1 godz.
Hyaminę przenoszono następnie do płynu scyntylacyjnego i mierzono
radioaktywność w spektrometrze do ciekłej scyntylacji firmy Inter-
techniqje (model Sl. 30).

Aktywność dckarboksylazy S-adenozylo-L-metioniny oznaczano na
podstawie uwalniania 1£CC>2 z c znakowanej S-adenozylometioniny.
Sposób postępowania doświadczalnego byl podobny do opisanego dla
dekarboksylazy ornitynowej. Stosowano bufor sodowofosforanowy o
p H 7 , 0 , zawierający 2,5 mM putrescynę, 50 uM fosforan pirydoksalj,
1 mM ditiotreitol i 0,1 mM EDTA. Reakcję inicjowano dodając do nad-
sącza 0,5 pCi ( 1-l^C) S-adenozylometioniny (akt.wl. 5£ mCi/mmol,
Amersham).

Wszystkie próbki dublowano. Ustalono, że w badan3'm układzie
aktywność była proporcjonalna do stężenia enzyma, а ilość I-CO2
liniowo wzrastała z czasem przez okres co najmniej 1 godz. Próbę
ślepą stanowił układ bez supernatantJ lub pełny układ, który zakwa-
szano natychmiast po podaniu sdbstraUi znakowanego.

11.3.2.

Wyniki oznaczeń aktywności dekarboksylazy ornitynowej podano
w tabeli 7, a dekarboksylazy S-adenozylometioninowej w tabeli S.

W wątrobie nie stwierdzono wystąpienia znaczących zmian aktyw-
ności dekarboksylazy ornitynowej po 1, 10 i 20 dobach od napromie-
nienia królików dawką 600 R. Natomiast aktywność dekarboksylazy
S-adenozylomctioniny jest zwiększona o 55,3 °° po 10 dobach i o
31,& % po 20 dobach.

W nerkach nie W3'kryto znamiennych różnic akt3rwności obi bada-
nych enz3anó\v po napromienieniu w porównaniu ze zwierzętami
zdrowymi.

W śledzionie po napromienieniu aktywność obu dekarboksylaz
ulega znacznema wzrostowi, który utrzymuje się przez cały okres
obserwacji. Największy wzrost stwierdzono po 10 dobach, kiedy to
aktywność dekarboksylazy ornitynowej osiąga 8/6,6 % wartości kont-
rolnej, a dekarboksylazy-S-adenozylometioniny - 777,5%.

-32-



TABELA 7. Aktywność dekarboksylazy ornitynowej w narządach królików
(nmole/godz./mg DNA)

co

NARZĄD

Wątroba

Nerki

Śledziona

Szpik

Węzły chłonne

23

15

3

15

3

Zdrowe '

,69

,04

,15
,96

,33

± 7,39

±4,44

+ 0,73

±4,42
±0,64

19,

13,

10,

31,

20,

72

54

77
44

42

1

±

±

t

t

±

a)

6,

A,

3,

5,

3,

70

37

03b )

94 b )

2 9 b)

10

17,88±

16,60±

27,61 ±

ll6,2O±

i£w • / O i

5

3
4

Л1

,22

,17b>

25,91b>

3 ,52b)

20

25,44
18,30

22,52

23,73

17,89

+

±
+

±
+

L

3

3
2

2

,73

,16
,78b)

,54C)
,98b)

a) - doby po napromienieniu dawk^ 600 R
b) - różni sią istotnie od grupy kontrolnej, p < 0 , 0 l ( test Studenta)
c) - różni sią istotnie od grupy kontrolnej, p < 0 , 0 5 ( t e s t Studenta)



TABELA 8. Aktywność dekarboksylazy S-adenozylometioniny w narządach królików,
^nmole/godz./mg DNA).

NARZĄD

Wątroba

Nerki

Śledziona

Szpik

Węzły chłonne

Zdrowe

16,00 ±3,

12,30 i 2,

3,46i 0,

13,76 ± 2,

4,07 + 0,

23

10

54

70

59

17,12

9,87

15.6Д

31,73

17,53

v

i

±

i

i.

t

i )

3,

2,

2,

5,

2,

27

09
52b>

65b>

зо ь)

24,

13,

26,

95,
23,

10

85 ±

00 ±

90 ±

63 t
74 ±

3,

2,

4,

17

3,

8Sb>

11
90b)

,озь)
89b)

20

21,02 ± 3 ,

, 15,60 ±2,

24,47 ± 3 ,

24,19 ± 3 ,
14, S6 + 0,

5 3 C )

7S

79b)

31b>
8lb)

a) - doby po napromienieniu dawką 600 R
b) - różni sią istotnie od grupy kontrolnej, p<0,0l (test Studenta)
c) - różni się istotnie od grupy kontrolnej, p<0,05 (test Studenta)



W węzłach chłonnych aktywność obu dekarboksylaz ulega podobnym
zmianom jak w śledzionie. Po 10 dobach aktywność dekarboksylazy
omitynowej zwiększona jest 7,4- raza, a dekarboksylazy S-adenozylo-
metioniny - 5,S raza.

W szpiku również następuje po napromienieniu znaczny wprost
akt3'wności obu enzymów, którego przejściowy charakter najwyraźniej
się tu przejawia. Rzeczywiście, jeśli po 10 dobach aktywność dekar-
boksylazy ornitynowej wynosi 723,1 %, a dekarboksylazy S-adenozylo-
metionin3r 695,£ % wartości kontrolnej, to po 20 dobach odpowiednie
wartości zmniejszają się do 175,S °ó i 143,6%.

I I . 3 . 3 . Omówienie wyników

W badaniach niniejszych ujawniła się, podobnie jak w badaniach
dotyczących zawartości poliamin w narządach napromienionych króli-
ków, różnica między narządami promicniowrażliwymi a promienio-
opornymi. A mianowicie w komórkach węzłów chłonnych, śledziony
i szpiku po napromienieniu występuje znaczny wzrost aktywności de-
karboksylazy ornitynowej, jak również dekarboksylazy S-adenozylo-
metioniny. Natomiast w narządach promienioopornych. - nerkach
i wątrobie zmiany aktywności obu enzymów są nieznaczne. Wynik ten
wskazuje, że wzrost zawartości poliamin w komórkach w toku po-
promiennej proliferacji regeneracyjnej jest następstwem wzmożenia
procesów biosyntetycznych.

Wzost aktywności dekarboksylazy ornitynowej oraz dekarboksylazy
S-adenozyłometioniny opisano w licznych przypadkach (patrz 1.3.1.)
W większości cechuje je wzmożona synteza makrocząsteczek oraz
aktywacja proliferacji komórkowej. Niniejsze badania rozszerzają
o popromienną proliferację regeneracyjną listę stanów, w których
wzrasta aktywność dekarboksylazy ornitynowej oraz dekarboksylazy
S -adenozylometioniny.

II.A. O ZAWARTOŚCI POLIAMIN W NAPROMIENIONYCH
LIMFOBLASTACH L5178Y-S

W badaniach, których wyniki przedstawiono poniżej, autor próbo-
wał poznać wpływ promieniowania jonizującego na zawartość poliamin
w komórkach wkrótce po napromienieniu oraz określić zawartość
poliamin w populacji komórek umierającej na skutek napromienienia.
Badania te wykonano na jednorodnej populacji promieniowrażliwych
komórek L5178Y-S, rosnących w zawiesinie in vitro w kontrolowanych
warunkach.
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11.4.1. Postępowanie doświadczalno

Hodowlo prowadzono na pożywce Fischera, zawierającej 8% su-
rowicy cielęcej, pasażując je w odstępach /-S godz. Do badań brano
hodowle w logarytmicznej fazie wzrostu o gęstości od SOtys. do
lSOtys. komórek/ml. Średni czas podwajania liczebności komórek
w tych warunkach wynosił ok. 10.5 godz. Komórki liczono w komorze
Bttrkera. Żywotność komórek określano testem nigrozynowym [205].
Wartość wskaźnika mitotycznego określano, jak wcześniej podano f_205].

Do oznaczeń poliamin używano hodowle o objętości 50 ml. Po od-
wirowaniu i przemyciu 0,35% NaCl komórki zawieszano w 0,3 ml
0,2 N kwasu nadchlorowego i zamrażano. Zamrażanie i rozmrażanie
wykonywano 3 razy. Po ostatnim rozmrożenia próbki odwirowano w
ciągu 15 min. przy 5000 g. W osadzie oznaczano białko według Lowry-
ego i wsp. [193], a w nadsączu po dansylowaniu poliaminy. Dansylowa-
nie i rozdział poliamin metodą cienkowarstwowej chromatografii na
silica żelu prowadzono według Diona i Hcrbsta [207]. Po rozdziale
plamy odpowiadające poszczególnym aminom obrysowywano w świetle
ultrafioletowym, a następnie w^'skrobywano żel. Dansylowane poliaminy
ekstrahowano z żelu za pomocą dioksanu. Żel usuwano przez wirowanie .
Pomiary wykonywano w spektrofluorymetrze (Turner, Model 430 ) przy
długości fali 485 nm po wzbudzeniu przy 340 nm.

Hodowle napromieniano z aparatu rentgenowskiego Siemens Stabili-
pan pracującego pod napięciem lSOkV. Natężenie prądu wynosiło
20 mA, filtr 0,5 mm Cu, a moc dawki -34,3 rady na 1 min. Natężenie
dawki określano dozymetrem chemicznym Frickego [2О5Д. Do dla ko-
mórek L517?Y-S wynosi 54 rady, DQ jest równe 0 £209].

11.4.2. Wvniki

Napromienienie rosnącej populacji komórek L5173Y-S dawką 100
radów powoduje przejściowy zanik aktywności mitotycznej, którego
czas trwania wynosi 7 godz. ( rys .3 i 4 ) . Na rys .3 i £ przedstawiono,
uzyskane w 5 doświadczeniach, wyniki oznaczeń zawartości polinmin
w komórkach w okresie 10 początkowych godzin po napromienicniu.
Wyniki podano w % wartości kontrolnych wychodząc z ilości poliamin
przypadając3'ch na 10° komórek ( r y s . 3 ) lub 1 mg białka komórkowego
(rys .4) . Uczyniono tak dlatego, iż w czasie opóźnienia mitotycznego
rośnie objętość komórek Q211 [ i zwiększa się ilość zawartego w
nich białka. W czasie opóźnienia mitotycznego wyraźnie zwiększa
się ilość putrescyny występującej w komórkach.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
Godziny po ekspozycji

•RYS.3. Wyrażone na 10 komórek zmiany w zawartości
poliamin w komórkach napromienionych dawką
100 radów.

( putrescyna; spermidyna; — spermina).
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RYS.4-. Wyrażono na 1 mg białka komórkowego zmiany
w zawartości poliamiu w komórkach napromienionych
dawką 100 radów.

( putresc\Tia; spermidyna; — - — spermina).
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Wzrost jest największy po б godz. od napromienienia, kiedj' to na
komórkę przypada 2,66 razj' więcej putrcscyny niż przed napromie-
nieniem. W przeliczeniu na 1 mg białka komórkowego wzrost jest
nieco mniejszy. Po 6 godz. na 1 mg białka przypada około 2 razy
więcej putrescyny niż w komórkach nienapromienionych. Zawartość
spermidyny po 1 godz. jest zmniejszona o 23,63 %, a sperminy o
30,55%. Po 3 godz. zawartość spermidyny powraca do wartości
wyjściowej, a następnie wzrasta, aby po 9 godz. osiągnąć 151,3 %
tej wartości. W przeliczeniu na 1 mg białka normalizacja następuje
po 7 godz., a wzrost nie występuje. Zawartość spermim' powraca
do wartości wyjściowej po 9 godz., lecz w przeliczeniu na białko
poziomu tego przez 10 godz. nie osiąga.

W tabeli 9 zestawiono dane o zawartości poliamin w okresie
72 godz. po napromienieniu komórek L5178Y-S dawką 600 radów.
Opóźnienie mitotyczne po tej dawce wynosi około 26 godz.Q210}.
Po tym czasie komórki wznawiają aktywność mitotyczną, lecz liczeb-
ność populacji ulega nieznacznemu wzrostowi, ze względu na pow-
szechne występowanie ciężkich zakłóceń podziałowych związanych z
wielobiegunowością i fuzją komórkowa [21]. Na skutek t3rch zaburzeń
powstają komórki olbrzymie, zawierające kilkakrotnie więcej białka
niż komórki normalne. Po 72 godz. od napromienienia liczba ko-
mórek jest większa od wyjściowej tylko o 3C%, a ilość komórek
barwiących się nigrozyną wynosi 33,5%. Wówczas, podobnie jak po
4-8 godzi, kiedy to odsetek komórek barwiących się nigrozyną wy-
nosi 53,85 %, nie udaje się wykryć w komórkach putrescyny.
Natomiast w czasie opóźnienia mitotycznego zawartość putrescyny
jest przejściowo zwiększona. W toku opóźnienia mitotycznego oraz
po 4-8 godz. "od ekspozycji zawartość spermidyny i sperminy w na-
promienionych limfoblastach jest wyraźnie zwiększona. Jednak w
przeliczeniu na 1 mg białka spermidyna utrzymuje się na poziomie
wartości wyjściowej, a spermina nieco poniżej tej wartcści. Po
72 godz. od ekspozycji zawartość spermidyny spada do 4Л,5%,
a sperminy do 59,3 % wartości wyjściowej, natomiast w przeliczeniu
na 1 mg białka komórkowego odpowiednie wartości wynoszą 19,2%
i 25,6%.

П.Д.З. Omówienie wyników

Z przedstawionych danych wynika, iż wkrótce po napromienieniu
komórek L5173Y-S dawką 100 radów promieniowania rentgenowskiego
następuje w nich spadek zawartości spermidyny • speririny. Zjawisko
to zasługuje na dalsze badania, zmierzające do wyjaśnienia jego mecha-
nizmu.
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TABf.LA 9- Zawartość poliamin w komórkach L5I7SY-S po napromienieniu dawką 600 radów '.

AMIN A

PUTRES- nmole/10 komórek
CYNA nmole /1 mg białk a

SPF.RMI- nrr.ole/lO5 komórek
DYNA nmole/l mg białka

SPER- nmole/10° komórek
MJNA nmole/l mg białka

N / N 0
C )

% komórek barwiących się
nigrozyną

. Kontrola

0,108+0,017
0,812+0,097

0,874+0,073
6,572+0,352

0,574+0,077
4,316+0,570

1,0

2,5

5 b )

0,277±0,036d!
l ,502±0,233 d '

l ,227±0,142^
6,б38±0,942

0,554±0,053
3,022t0,^96^

1,06

5,26

12 b )

0,353+0, СбОс1)

l ,15]t0,217 t ł )

l ,910t0,311 d '
6,256 t0,113

l.oAOtoassJ
3,^O5±O,6l5D

0,93

7,02

24.

0,106+0,008
O,277±O,41d

2,3^1 ±0,372f1^
6,123+0,850

1,025+0,130е1)
2,683+0,4.16°)

0,95 •

11,86

48 •

nie wykryto

2,894+0,4-92d'
6,158+1,207

1.945+0,297d)

3,694+0,746

1,02

53,85

72

nie wykryto

05389±0,0^.0d

l,262±O)173<1

0,340±0,041(1

l,103±0,l52 lP

1,34

83,50

a) - średnie wartości + błąd standardowy z 10 doświadczeń w kontroli i 5 po napromienieniu
b) - Godziny po napromienieniu
c; - N o liczba komórek w ml w czasie 0, N - liczba komórek w ml po upływie wymienionego czasu
d) - różni się istotnie od wartości kontrolnej p< 0,001 (test Studenta)
e) - różni się istotnie od wartości kontrolnej p < 0 , 0 1 (test Studenta]
f) - różni się istotnie od wai-tości kontrolnej p < 0 , 0 5 (tost Studenta)..



Spadek jest zbyt duży, ażeby go można było wyjaśnić radiolizą sper-
miny i spermidyny. Możliwe jest, że następuje wybiórczy, ponieważ
zawartość putrescyny nie spada, wzrost przepuszczalności Ъ1опзг

komórkowej dla sperminy i spermidyny. Możliwe jest również, iż ist-
nieje związek między spadkiem zawartości sperminy i spermidyny a
zachodzącą po napromicnieniu w komórkach szpiku i tkanki limfalycz-
nej degradacją dezoksyrybonuklcoproteidu, prowadzącą do wytworzenia
wolnych polideoksyrybonukleotydów [212]. To ostatnie zjawisko wiążą
niektórzy badacze ze śmiercią napromienionych komórek w okresie
międzypodziałowym. Ma ono tę śmierć poprzedzać, będąc jednakże
procesem o charakterze odwracalnym [213].

Według Scaife i wsp. Г214-3 proces uwalniania DNA z deozoksy-
rybonukleoproteidu w napromienionych tymocytach szczurzych jest
ściśle skorelowany z pyknozą ich jąder. Whitfield i wsp. Ц215] opisali
w napromienionych t}inoc3'tach dyspersyjne zmiany struktury chromatyny
poprzedzające рз'кпоге. Wysunęli oni hipotezę, że zmiany te związane
są z. oddzielaniem się od chromatjTiy czynników kondensujących, takich
jak histony, poliaminy i nieorganiczne kationy. Spermidyna w stężeniu
100 inM, wprowadzona do pożywki na 2 godz. po napromienieniu tjTiio-
cytów, hamowała w doświadczeniach Whitfielda i wsp. £215 j wystąpienie
dyspersji chromatyny.

W czasie opóźnienia mitotycznego wjrwolanego napromienieniem ko-
mórek L517SY-S dawkami 100 i 600 radów, zawartość putrescyny ulega
przejściowo znacznemu wzrostowi. Zawartość spermidyny również się
zwiększa w tym okresie, natomiast wzrost zawartości sperminy wy-
stępuje tylko po dawce 600 radów. Wyniki te uzyskano na niesynchroni-
zowanych hodowlach, bowiem komórki L517SY-S trudno poddają się
próbom synchronizacji nie powodującym znacznych zaburzeń w ich meta-
bolizmie. Należy więc rozważyć ewentualną rolę w tych zmianach zabu-
rzeń wywołanych przez promieniowanie w wędrówce komórek przez cykl.
Głównym z nich jest, jak wynika z badań' Ehmann i wsp. [211 ] wykona-
nych na komórkach L5178Y.-S/S, nagromadzenie komórek w czasie
opóźnienia mitotycznego na granicy bloku radiacyjnego w G2. Według
Gernera i Russell £124-3, którzy badania wykonali na komórkach CHO
synchronizowanych metodą oplukiwania komórek mitotycznjrch, zawar-
tość spermidyny i sperminy w fazie G2 j e s t prawie dwukrotnie
większa niż w fazie G j , lecz zawartość putrescyny zmienia się nio-
znacznie w cyklu komórkowym. Ostatnio Andersson i wsp. £2l6 j
stwierdzili, że zwiększenie ilości spermidyny i sperminy w populac -
jach komórek raka wysiękowego Ehrlicha w stacjonarnej fazie wzrostu
jest związane ze wzrostem frakcji komórek w fazie G2 i komórek, poli-
ploidalnych. W świetle tych danych wzrost zavartosci spermidyny
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i sperminy w czasie opóźnienia mitotycznego mógłby w pewnym stop-
niu odzwierciedlać gromadzenie siq komórek w fazie G2- Jednak
zmiany w zawartości putrescyny oraz fakt, że wzrost zawartości
spermidyny i sperminj' następuje po początkowym jej zmniejszeniu po-
zwalają przypuszczać, iż w tokj opóźnienia mitotycznego zachodzi wy-
wołana w odpowiedzi na napromienienic autentyczna stymalacja biosyn-
tezy poliamin, zaczynająca się, od putrescyny.

Po napromienieni u komórek L517SY-S dawką 600 radów zachodzi
sytuacja, kiedy ilość białka w komórkach znacznie wzrasta. Wynika
to z dużej wrażliwości tych komórek na hamujące ich proliferacją
działanie pi'omieniowania jonizującego. Powyższy fakt jmożliwił
stwierdzenie występowania wyraźnej korelacji między zawartością w
komórkach białka a zawartością w nich spermidyny i w mniejszym
stopniu spermihy.

W komórkach umierających, sądząc na podstawie barwienia się
nigrozyną, po napromienieniд nie udaje się wykryć pjtrescyny, a za-
wartość spermidyny i sperminy jest zmniejszona. W piśmiennictwie
brak jest danych, z którymi moglibyśmy nasze zestawić. Wydaje się,
że są one zgodne z wynikami badań Rusell i wsp. [217]) którzy po
napromienieniu miejscowym wątrobiaka 392ЛЛ dawką 3750 R promienio-
wania rentgenowskiego stwierdzili przejściowy wzrost stężenia putres-
cyny i spermidyny w surowicy szczurów. Ponadto Gerner i wsp. [1243
ustalili, iż w komórkach CHO po szoku termicznym, prowadzącym do
śmierci komórek, następuje spadek zawartości sperminy i spermidyny.

11.5. O AKTYWNOŚCI NIEKTÓRYCH ENZYMÓW UCZESTNICZĄCYCH
W METABOLIZMIE POLIAMIN W NAPROMIENIONYCH KOMÓR-
KACH L5178Y-S

Wpływ promieniowania jonizującego na aktywność enzymów uczest-
niczących w metabolizmie poliamin w napromienionych komórkach nie
jest znany. Powyżej opisał autor zmiany zachodzące w zawartości poli-
amin w populacjach komórek L5172Y-S wkrótce po napromienieniu oraz
w okresie głębokiego zahamowania procesów proliferacyjnych i narasta-
nia ilości komórek umierających. Obecnie będą przedstawione wyniki
badań nad aktywnością w tych populacjach komórkowych dekarboks3'lazy
ornitynowej, dekarboksylazy S-adenozylo-metioniny, oksydazy poliami-
nowej oraz w niektórych doświadczeniach oksydazy dwuamin.
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11.5. Г. Postępowanie doświadczalne

Informacje dotyczące prowadzenia hodowli komórkowych i warun-
ków napromieniania podano w ustępie H.4-. 1. Metodykę oznaczania
aktywności dekarboksylazy ornitynowej oraz dekarboks\'lazy S-adeno-
zylo-L-metioniny opisano w ustępie 11.3.1.

Aktywność oksydazy dwuamin określano metodą opartą na eks-
trakcji radioaktywnej Д* -piroliny z mieszaniny inkubacyjnej, w
której substratem była l^C-putrescyna [ 2 l S ] . Komórki z 100 ml ho-
dowli po odwirowania i przemyciu 0,14M NaCl homogenizowano w
szklanym homogenizatorze w 2,5 ml 1/15 M buforu fosforanowego,
pH 7,4. Homogonat odwirowywano przy 10000 g prze/. 30 min. w temp.
4°. Do nadsączu dodawano l,4-l~C-putrescyny (Amersham) o aktyw-
ności właściwej 1,25 mCi/mmol do stężenia końcowego 0,4 mM. Po
2 godz. inkubacji w 37° próbki schładzano, a następnie poddawano
ekstrakcji płynem scyntylacyjnym zawierajacym toluen, PPO i POPOP.
Fazę wodną oddzielano przez zamrożenie. Radioaktywność próbek
mierzono w spektrometrze firmy Intertechnique.

Aktywność oksj'dazy poliaminowej określano metodą podaną przez
H8lttH Ц30] z drobnymi modyfikacjami. Komórki homogenizowano w bu-
forze o pH 7,8, zawierającym Tris w stężeniu 10 mM, EDTA -
0,1 mM i ditiotreitol - 0,1 mM, po dodaniu Tritonu-X-100 do stęże-
nia 0,1%. Wirowano w 4° przy 25000 g przez 30 min. Nadsącz podda-
wano dializie v/ 4° przez 16 godz. wobec powyższego buforu. Obję-
tość całkowita płynu inkubacyjnego wynosiła 0,25 ml. W jego skład
wchodzi! nadsącz, bufor 0,1 M glicyna-NaOH ( pH 9,5), 0,4 mM
1,4-C^ -spermina (20mCi/mmol, New England Nuclear) lub 1,4-
-C^-spermidyna (20 mCi / mmol, New England Nuclear). Po 1 godz.
inkubacji w 37° dodawano 0,05 ml 50% ZCA. Nadsącz po odwirowani j
strąconego białka i dodaniu zimnego nośnika poddawano elektroforezie
na bibule [2152jl nanosząc na pasek 10 pl. Po wybarxvieniu pasków
0,1% ninhydryną wycinano pasma odpowiadające poszczególnym aminom,
umieszczano je w naczyńkach z płynem scyntylacyjnym i mierzono ich
radioaktywnoś ć -.-

11.5.2. Wyniki

W pierwszej serii doświadczeń hodowle komórek L517?'Y-S napro-
mieniano dawką 100 radów, a następnie w odstępach jednogodzinnych
oznaczano aktywność dekarboksylazy ornitynowej i dekarboksylazy
S-adenozylo-L-metioniny, a w odstępach dwugodzinnych oksydazy poli-
aminowej katalizującej przemianę sperminy do spermidyny oraz sper-
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midyny do putrescyny w okresie bezpośrednio następującym po napro-
. mienieniu.

Aktywność dekarboksylazy ornitynowej w menapromiemon\'ch. ko-
mórkach wynosi średnio O,OZS.iO,OO9 nmola / * CO2/ godz./lO-5 komórek
lub 0,603+0,091 nmola /l^CC^/godz. /l mg białka komórkowego, a de-
karboksylazy S-adenozylo-L-metioniny - 0,029+0,004. nmola / ^ О г /
/godz./lO^ komórek lub 0,365+0,056 nmola i^CC^ /godz. /1 mg białka.
Aktywność dekarboksylazy ornitynowej, jak widać na rys .5, zwiększa
się po napromienieni u i po 7 godz. osiąga wartość szczytową. Jest
wówczas 3.4. razy większa, licząc na 10° komórek, niż w komórkach
nienapromienion3'ch. Następnie aktywność tego enzymu spada i po 12
godz. dochodzi do wartości wyjściowej.

Na rys.6 przedstawiono przebieg zmian po napromienieniu aktyw-
ności dekarboksylazy S-adenozylo-L-metioninowej. W toku opóźnienia
mitotycznego aktywność jej wzrasta. Po 8 godz. od ekspozycji jest
największa i wynosi wówczas, licząc na 10" komórek, 280% wartości
w komórkach nienapromienionych, a następnie spada. W przeliczeniu
na 1 mg białka komórkowego zmiany aktywności obu enzymów są mniej-
sze, co wynika ze wzrostu ilości białka w komórkach po napromienie-
niu.

W czasie opóźnienia mitotycznego ulega zwiększeniu przemiana
sperminy do spermidyny, .którą katalizuje oksydaza poliaminowa. Po
7 godz. od ekspozycji jest ona 2,9 razy intensywniejsza niż w komór-
kach nienapromienionych (tabela 10). Natomiast aktywność oksydazy
p*/liammo\.vej katalizującej konwersję spermidyny do putrescyny ulega
znacznemu zmniejszeniu. Po 7 godz. od napromienienia wynosi ona
zaledwie 12,1% wartości wyjściowej.

W drugiej serii doświadczeń hodowle komórkowe napromieniano
dawką 600 radów, a aktywność enzymów uczestniczących w metaboliz-
mie poliamin oznaczano w okresie 72 godz. po ekspoz3rcji (tabela 11).

Aktywność dekarboksylazy ornitynowej jest przejściowo zwiększona
w czasie opóźnienia mitotycznego. Po 24- godz. od napromLenienia
występuje duży i pogłębiający się spadek aktywności tego enzymu. Po-
dobny przebieg zmian wykazuje dekarboksylaza S-adenozylometioniny. ..

Akt34vność oksydazy poliaminowej katalizującej przemianę sperminy
do spermidyny ulega zwiększeniu w okresie do 24- godz. po napromie-
nianiu, lecz później spada. Aktywności oksydazy poliaminowej katalizu-
jącej przemianę spermidyny do putrescyny nie udałc się nam w tej
serii doświadczeń wiarygodnie określić ze względu na jej niski poziom.
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Godziny po ekspozycji

RYS. 5. Aktywność dekarboksylazy ornitynowej w komórkach
L5178Y-S napromienionych dawką 100 radów.

( na 10 komórek; na 1 mg białka).
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TABELA 10. Aktywność oksydazy poliaminowej po napromienieniu komórek L5178Y-S
dawką 100 radów (nmole/mg białka nadsączu).

Rodzaj aktywności

Spermina —»•
spermidyna

Spermidyna —•»
pntrescyiia

Kontrola

2,996+0,316

1,692+0,211

l a>

2,661+0,336

l,535±0,274

3

5,бО2±О,Л17с)

1,237+0,102d^

5

5,7S2+O,591C)

О,ЛЗЗ+О,О53с)

7

8,638+O,S£3c)

0,205+0,03^

• 9

6,681+0,7O2c)

0,081+0,0l3C^

a) - godziny po napromionieniu
b) - wartości średnie z 5 doświadczeń ± bind standardowy
c) - różni się istotnie od wartości kontrolnej p« 0,001 (test Studenta)
d) - różni się istotnie od wartości kontrolnej p<0,01 (test Studenta).



TABELA 11. Aktywność enzymów uczestniczących w metabolizmie poliamin w komórkach L5178Y-S
napromienionych dawką 600 radów.

Enzym

Dekarboksylaza orni-
tynowa

nmole/mg białka/godz.

Dekarboksylaza
S -adenozylometioniny
nmole/mg białka/godz.

Oksydaza poliaminowa:
spermina-». spermidyna
nmole/mg białka nad-
sączu/godz.

Oksydaza dwuamin
nmole/mg białka nad-
sqczu/godz.

Kontrola

O,58O±O,O75b^

0,322+0,04-1

2,70G±0,28l

1,018+0,110

6a>

1.375+0,186°)

0,5^9+0,075°^

5, Ш+0,709°)

1,421+0,I5ld^

12

0,95l±0,038c)

0,622+0,O78c)

4,397+0,498°)

2,012+0,235°)

24

O,073±O,009°)

0,162+0,023°)

4,127+0,376°)

2,217+0,310°)

48

O,O36±O,003°)

0,037+0,004°)

1,556+0,185°)

72

0,008+0,002°)

O,Ol8±O,OO4c)

1,826+0,201°)

a) - godziny po napromienieniu
b) - wartości średnie z 5 doświadczeń ± błąd standardowy
c) - różni się istotnie od wartości kontrolnej p<0,001 (test Studenta)
d) - różni się istotnie od wartości kontrolnej p<0,0l (test Studenta).



Aktywność oksydazy duamia oznaczano jedynie po 6, 12 i 2£godz.
od napromienienia dawka 600 radów. W tyra okresie narastała i po
24godz. osiągnęła wartość 2,2 razy większą od wyjściowej.

11.5.3. Omówienie wyników

Przy analizie przedstawionych wyników nasuwa się wniosek
ogólny, iż zachodzi zgodność między zmianami zawartości poliamin
w komórkach po napromienieniu a zmianami w aktywności enzymów
uczestniczących w metabolizmie tych związków. Tak więc w okresie
opóźnienia mitotycznego następuje wzrost aktywności enzymów ze
szlaku biosyntezy poliamin - dckarboksylazy omitynowej i dekarbo-
ksylazy S-adenozylomotioniny. Wzrasta również aktywność oksydazy
poliaminowej katalizującej przemianę sperrnidyny do sperminy i ulega
zahamowaniu przemiana spermidyny do putresc^Tiy. Powyższym zmia-
nom aktywności enzymatycznej odpowiada zachodzący w tym czasie
wzrost zawartości putrescyny i odbudowa zawartości spermidyny.
Spadkowi zawartości putrescyny w komórkach przy długo utrzymują-
cym się zahamowaniu proliferacji odpowiada wzrost aktywności oksy-
dazy dwuamin, a zmniejszeniu zawartości spermin3' i spermidj'ny w
komórkach umierających zanik aktywności dekarboksylazy S-adenozylo-
-L-metioniny.

Na uwagę zasługuje zróżnicowanie dwóch aktywności oksydazj'
poliaminowej, a mianowicie katalizy przemiany sperminy do spermi-
dyny i spermidyny do putrescyny. Obserwacja ta może wskazywać na
istnienie dwóch różnych enzymów lub odrębnych mechanizmów regu-
lacji obu tych aktywności jednego enzymu.

11.6. O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU PROPUXTOW RADIOLIZY
POLIAMIN W USZKODZENIU POPROMIENNYM KOMÓREK

Spermina i spei'midyna ulegają oks3'dacyjnej dezaminacji pod wpły-
wem oks3'dazy sperminowej z surowicy przeżuwaczy. W wyniku tej re-
akcji powstaje monoaldeh\'d spormidynowy i dwaaldehyd spei-minowy,
które mogą ulegać dalszym przemianom z wytworzeniem akrolein3'.
Związki te działają toksycznie na komórki ss-sków, bakterie i wirusy
[993. O toksyczności t\'ch aminoaldetrydów. uk wynika z badań
Bachracha i wsp.T.2191, decyduje obecność gmpy karbonylowej.
Istnieje możliwość, jak się wydaje autoi-owi niłiejszej ргаез', iż jako
czynniki alkilujące mogą one działać mutagennie i v/ywoływać aber-
racje chromosomowe.
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Zgodnie z obecnym stanem wiedzy na temat radiolizy amin £220,221]
wydaje się w pełni możliwe, iż napromienienie putrescyny, spermidyny
i sperminy w roztworach wodnych może spowodować ich oksydacyjną
dezaminację w wyniku ataku rodników ОН na wiązanie C-1I w pozycji
alfa do grupy aminowej. W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono
informacji na temat radiolizy tych amin.

W mniejszych badaniach wstępnych, kierując się hipotezą roboczą,
że aldehydowe produkty radiolizy poliamin mogą uczestniczyć w kształ-
towaniu się uszkodzenia popromiennego komórek, uzyskano dane świad-
czące na jej korzyść.

11.6.1. Postępowanie doświadczalne

Spermidynę. 3HC1 (Fluka AG) oraz sperminę.^HCl (Fluka AG)
rozpuszczano w wodzie destylowanej, doprowadzano roztworem NaOH
do pH 7,3 i napromieniano przy dostępie powietrza ze źródła •'"Co.
Natężenie dawki określano dozymetrem Frickego £208]. Aldehydy ozna-
czano kolorymetrycznie po przeprowadzeniu reakcji barwnej z hydrazo-
nem 3-metj'lo-2-benzotiazolonu [222,223].

Hodowle komórek L5178Y-S prowadzono na pożywce Fischera za-
wierającej 8 % surowicy końskiej lub bydlęcej w zależności od wymogów
doświadczenia.

W doświadczeniach, w których sprawdzano działanie biologiczne
produktów radiolizy poliamin, do ich roztworów po ekspozycji na 100
kradów dodawano roztwór NaCl do stężenia końcowego 0,85%. Następnie
roztwory napromienionej sperminy lub spermidyny wprowadzano w róż-
nych ilościach do hodowli komórek L517SY-S w pożywce z surowicą
końską. Do hodowli kontrolnych dodawano w takiej samej objętości na-
promieniony roztwór L raM NaCl, w którym po ekspozycji stężenie
chlorku sodowego doprowadzono do fizjologicznego. Do hodowli kontrol-
nych dodawano również w odpowiednich ilościach nienapromienioną sper-
minę lub spermidynę.
Opis przygotowywania preparatów do badania aberracji chromosomowych
podano w ustępie II.8.1.

11.6.2. Wyniki

Wykonano trzy serie doświadczeń. W pierwszej serii zajmowano się
wpływem produktów enzymatycznego utleniania sperminy i spermidyny
na komórki L5178Y-S. Źródłem oksydazy sperminowej była zawarta w
pożywce surowica bydlęca. Ustalono, że spermina i spermidyna
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wywierają silne działanie toksyczne na te komórki, jeśli hodowano je
w pożywce zawierającej surowicę bydlęcą. W stężeniu 10"^ M aminy
te powodowały powszechną śmierć komórek w ciągu 1L godz. W mniej-
szych stężeniach hamowały rozplem komórek. *'" tabeli 12 podano
średnie wartości stężeń, przy których następowało w ciągu doby
zmniejszenie o 50 % przyrostu liczby komórek w populacji (DI50 ) .

TABELA 12. Hamowanie proliferacji komórek L5178Y-S przez sper-
midynę. i sperminę w pożywce z surowicą bydlęcą, Ш50.

Spermidyna

Sper mina

5,3 +0,06-10"6 M

2,6±0,8-10б М

Komórki poddane działaniu spermidyny i sperminy w stężeniu
5 ' 1 0 ' ^ M przez £3 godz. w pożywce z surowicą bydlęcą zbadano na
obecność aberracji chromosomowych. Aberracje chromosomowe wykryto
w przypadku sperminy w 30,2% metafaz, a spermidyny - w 22,5 %
(tabela 13).

TABELA 13. Wywoływanie aberracji chromosomowych przez sperminę
i spermidynę w komórkach L5178Y-S w pożywce z suro-
wicą bydlęcą.

AM1NA

Sperminą, 5-Ю М

Spermidyna, 5-10

Kontrola

Liczba
analizo-
wanych
metafaz

105

l60

100

Liczba
metafaz
z aber-
racjami

32

36

<1

% metafaz
z aberra-

cjami

30,2

22,5

<1
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Nie prowadzono szczegółowej analizy w częstości występowania
poszczególnych rodzajów aberracji. W mctafazach z aberracjami wy-
stępowały na ogól liczne pęknięcia, delecje i wymiany chromatydćwe,
a niekiedy dochodziło do rozpadu chromosomów na wiele fragmentów.

W drugiej serii doświadczeń badano zależność ilości wytworzonej
grupy aldehydowej w napromienionych roztworach sperminy (10'^ M )
i spermid3iiy (lO"^M.) od dawki promieniowania gamma. Wyniki przed-
stawiono na rys.7 i 3. Wydajność radiacyjna, określona dla początko-
wego odcinka krzywych (wynosi dla sperminy 2,30 , a dla spermidyny
2,15.

W trzeciej serii doświadczeń badano działanie produktów radiolizy
sperminy i spermidyny. Stwierdzono, że produkty te hamują prolife-
rację komórek L5178Y-S w pożywce z surowicą końską. W tabeli 1Л
podano średnie wartości stężeń aldehydowych pochodn3'ch sperminy
i spermidyny, przy których przyrost komórek w ciąga doby był zmniej-
szony o 50% { Dl 5 o ) .

TABELA 14. Hamowanie proliferacji komórek L517SY-S przez pro-
dukty radiolizy sperminy i spermidyny,

Spermina (grupa aldehydowa)

Spermidyna (grupa aldehydowa)

2,3±3-Ю" Э М

2,S±4.-1O~J M

Ustalono, że produkty radiolizy sperminy i spermidyny wywołują
w limfoblastach L5173Y-S powstawanie; aberracji chromosomowych
(tabela 15). Po dwóch dobach hodowli komórek w obecności napromie-
nionej sperminy aberracje wykryto w 13,9% metafaz, a spermidyny -
13,9% przy stężeniu grupy aldehydowej 1,&5-10"-* M w obu przy-
padkach. W metafazach z aberracjami zmiany struktury chromosomów
były podobne do występujących pod wpływem produktów enzymatj'cznego
utlenienia sperminy i spermidyny.
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TABELA 15. Wywoływań e aberracji chromosomowych przez pro-
dukty radiolizy sperminy w komórkach L5178Y-S.

AMI NA

S per mina
( grupa aldehydowa 4.
1,85-Ю"3 М

Spermidyna
( grupa aldehydowa)

1,85-10"5 M

Kontrola

Liczba
analizo-
wanych
metafaz

116

108

100

Liczba
metafaz
z aber-
racjami

20

15

< 1

% metafaz
z aberra-

cjami

17,2

13,9

< 1

II.6.3. Omówienie wyników

"Z przedstawionych danych wynika, iż promieniowanie jonizujące
może powodować powstawanie w roztworach wodnych aldehydowych
pochodnych sperminy i spermidyny. Nie prowadzono bliższej identy-
fikacji tych związków. Wydaje się, że są to głównie monoaldehydy
sperminy i spermidyny, a następnie dwualdehydy tych amin. Nie wy-
kluczone jest jednak, że wśród produktów radiolizy sperminy i sper-
midyny znajdują się inne aldehydy, jak na przykład aldehyd 3-amino-
propionowy. Z wymienionych aldehydów w procesie przemian enzyma-
tycznych lub spontanicznie mogą powstawać dalsze aldehyd3' - akro-
leina i dwualdehyd malonowy.

Wszystkie wymienione aldehydy mogą wywierać toksyczny wpływ
na komórki (patrz 1.6.) . Wydaje się, że związane to jest z ich
zdolnością przyłączania się do makrocząsteczek komórkowych oraz
do wytwarzania wiązań krzyżowych. Dwualdehyd sperminy, jak wy-
nika z badań Bachracha i wsp. \_12L\, łatwo łączy się z natywnym
DNA tworząc wiązania krzyżowe między komplementarnymi łańcuchami,
w których uczestniczą grupy karbonylowe dwualdehydu i grupy aminowe
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zasad azotowych w DNA. Wydaje się, że dwualdehyd sperminowy
może również tworzyć wiązania krzyżowe między cząsteczkami DNA
i białek. Istnieje możliwość, że również monofunkcyjne pochodne
poliamin powodują powstawanie wiązań krzyżowych w DNA. Związane
byłoby to z •.wytworzeniem reaktywnych końców DNA, które powstawa-
łyby na skutek pęknięcia jego szkieletu spowodowanego przyłączeniem
się tych pochodnych.

Wśród opisanych objawów cytotoksycznego działania wymienionych
aldehydów znajduje się śmierć komórki, tłumienie jej rozplemu, za-
hamowanie procesów replikacji DNA, transkrypcji i translacji |^99].
W niniejszych badaniach uzyskano dane przemawiające za tym, iż
wytworzone enzymatycznie aldehydowe pochodne sperminy i spermidy-
ny wywołują również aberracje chromosomowe.

Produkty radiolizy poliamin powodują, podobnie jak wytworzone
enzymatycznie aldehydowe pochodne poliamin, zahamowanie proliferacji
komórkowej i aberracje chromosomowe. Wydaje się więc, iż produkty
te mogą uczestniczyć w procesach potencjacji uszkodzenia radiacyj-
nego w komórkach. Obecnie mamy zbyt mało parametrów, aby można
było przeprowadzić realistyczną ilościową ocenę tego zjawiska. Jednak
w świetle przedstawionych danych o wydajności radiacyjnej wytwarza-
nia aldehydowych pochodnych sperminy i spermidyny, o hamowaniu
przez nie rozplemu komórkowego i wytwarzaniu aberracji chromoso-
mowych wydaje się, że może ono odgrywać rolę w kształtowania się
uszkodzenia radiacyjnego nie tylko po dużych dawkach promieniowania
jonizującego, lecz również w zakresie dawek szczególnie ważnych z
biologicznego punktu widzenia, tj. poniżej 1000 radów, a także w
powstawania skutków późnych.

11.7. O WPŁYWIE MKTYLOGLIOKSALO-BIS(GUANYLOHYDRAZONU)
NA PROLIFERACJĘ IN VITRO NAPROMIENIONYCH L1MFO-
BLA3TÓW L5178Y-3

Wyniki badań opisanych w poprzednich ustępach wskazują na wy-
stępowanie związku między popromienną proliferacją komórkową a po-
budzenie.ii syntezy poliamin w komórkach oraz wzrostem w nich zawar-
tości poliamin. Wyłania się jednak pytanie, czy zjawiska te są inte-
grslnym ogniwem w łańcucha procesów warunkujących proliferację,
czy też ubocznym tylko jej przejawem? Odpowiedź na to pytanie pró-
bowano uzyskać w doświadczeniach, w których napromienione komórki
L5178Y-S poddawano działaniu motyloglioksalo-bisf guanylohydrazonuj
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(MGBG). MGBG jest analogiem strukturalnym spermidyny o właści-
wościach inhibitora dekarboksylazy S-adenozylometioniny, powodu-
jącym zahamowanie syntezy spermidyny i sperminy £59}. W doświad-
czeniach tych ustalono, iż MGBG hamuje rozplem napromienionych
komórek L517SY-S, a spermidyna zapobiega wystąpieniu tego hamu-
jącego działania.

II. 7 . 1 . Postępowanie doświadczalne

Doświadczenia wykonano na komórkach L5178Y-S z hodowli znaj-
dujących się w logarytmicznej fazie wzrostu. Do hodowli używano
pożywki Fischera zawierającej 8 % surowicy końskiej. Inne informacje
dotyczące prowadzenia hodowli i warunków napromieniania podano w
ustępie II.4..

Spermidynę-3HC1 (Fluka AG) przed wykonaniem doświadczeń
przekry.stalizowano. Do każdego doświadczenia przygotowywano świeże
roztwory spermidyny i MGBG-2HC1 (Aldrich Chemical Co.) zobojęt-
niając je tuż przed użyciem.

II.7.2. Wyniki

Wyniki doświadczeń zebrano w tabeli 16.

TABELA 16. Wartość stosunku N / N o
a ) w populacji komórek L5178Y-S

poddanej działaniu MGBG"' i spermidyny pó napromienie-
niu dawką 100 radów. c )

Czas
po napromienieniu

godz.

24
48

2

6

100

,527 i

,330 +

radów.

. 0

0

306

721

100 radów
MGBG 10

0,913 ± 0

1,063 ± 0

-°м

,055

,241

100 radów
MGBG Ю- 3 М
Spermidyna lO-̂ -M

2,227 + 0,310
4,944 + 0,078

a) - N o liczba komórek w ml w czasie 0,
N liczba komórek w ml po 24 lub 4S godz.

b) - MGBG i spermidynę dodawano do hodowli w ciągu 10 min.
po napromienieniu

c) - średnie z 5 doświadczeń + błąd standardowy.
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Dodanie MGBG do końcowego stężenia 10 M do hodowli w ciągu
10 min. od jej napromicnienia dawką 100 radów promieniowania rent-
genowskiego spowodowało całkowite zahamowanie przyrostu liczby
komórek widoczne po 2Л i CS godz. od ekspozycji. Wprowadzenie do
hodowli spermidyny do stężenia końcowego 10" M równocześnie z
MGBG zapobiegało temu spadkowi. Wartość stosunku N/N o , wyrażają-
cego zmiany liczebności populacji w czasie w odniesieniu do wyjścio-
wej, nie różniła się istotnie od wartości kontrolnej po 2Д godz.,
a po 4S godz. była od niej o około 25 % mniejsza.

11.7.3. Omówienie wyników

Pierwszym wnioskiem, jaki nasuwa się przy analizie wyników
powyższych doświadczeń, jest ton, iż MGBG może hamować rozplem
napromienionych komórek. Dane wskazujące na zahamowanie prolife-
racji komórkowej przez MGBG uzyskano dotychczas w różnych ukła-
dach nienapromienionych. Wymienić tu należy wyniki wcześniejszych
obserwacji, przeprowadzonych na zwierzętach z nowotworami doświad-
czalnymi [1993 i n a ludziach chorych na ostrą białaczkę szpikową
С2ООЗ oraz niektóre inne nowotwory Ц201] , świadczących o hamowaniu
przez MGBG rozrostu nowotworów. O antyproliferacyjnym działaniu
MGBG sądzono w tych przypadkach na podstawie zmian przeżywalności
organizmów. Jednak w ostatnio opublikowanych badaniach, wykonanych
na hodowjach mysich fibroblastów [_202j oraz komórkach guza mózgu
szczura [2031, fakt ten ustalono określając liczbę komórek w populacji.

Zahamowanie przez MGBG proliferacji komórkowej uwidacznia się
na ogół z pewnym opóźnieniem, odpowiadającym czasowi jednej gene-
racji komórkowej [202,203]. Zahamowanie to jest następstwem bloku
komórkowego, związanego, jak się wydaje, ze spadkiem zawartości
spermidyny i śperminy [202,2031. Blok może być umiejscowiony w
fazie G\ [202,203 J i wówczas wiąże się go z niezdolnością komórki
do rozpoczęcia syntezy DNA w warunkach niedoboru połiamin. Może
on występować w fazie S [204] i wówczas również można się dopatry-
wać związku między obniżoną zawartością połiamin w komórce a zaha-
mowaniem w niej syntezy DNA. Wreszcie MGBG może blokować prog-
resję komórek przez fazę G? [20AJ. W tym przypadku blok z niedoboru
połiamin można łączyć z ich wpływem na proces niezbędny do wejścia
komórki w mitozę. Mogłaby to być, na przykład, produkcja białek
mitotycznych lub kondensacja chromosomów. Andcrsson i Heby [2О4-]
sądzą, że umiejscowienie w cyklu котогко\\'зтп bloku z niedoboru połi-
amin zależy od rodzaju komórek i charakterj'zuje ich zachowanie się
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w warunkach głodu. Umiejscowienie w cyklu komórkowym błoka wywo-
łanego przez MGBG w limfoblastach L517SY-S nie jest znane.

Drugim wnioskiem płynącym z niniejszych badań jest, iż spermidyna
zapobiega hamowaniu przez MGBG proliferacji napromienionych limfo-
blastów L5178Y-S. Wniosek ten jest zgodny z opublikowałam ostatnio
wynikami Rupniaka i Paula [2021, którzy na menapromienion3'ch fibro-
blastaćh zarodka szczura stwierdzili odwracalność przez spermidynę
lub sperminę zahamowania proliferacji przez MGBG. Powyższe spo-
strzeżenia mają istotne znaczenie, świadczą one bowiem, niezależnie
od konkretnego mechanizmu w jaki MGBG powstrzymuje proliferację
komórek napromienionych i nienapromienionych, o niezbędności udziału
spermidyny lub sperminy w procesach rozplemu komórkowego.

11.8. O MOŻLIWOŚCI STYMULACJI PRZEZ SPERM1DYNĘ NAPRAWY
RADIACYJNYCH PEKNICC CHROMOSOMOWYCH I CHROMATY-
DOWYCH W LIMFOCYTACH LUDZKICH IN VITRO

Wydaje się, że radiacyjne uszkodzenie chromosomu zależy od jego
struktury i jest wypadkową z dwóch przeciwstawnych wieloetapo\v3'ch
procesów - stabilizacji uszkodzenia pierwotnego i jego naprawy. Właś-
ciwości poliamin wskazują, że mogą one wpływać na powyższe procesy.
Związki te sprzyjają bowiem wytworzeniu zwartej struktury kwasów
nukleinowych oraz ich kompleksów z białkami {_ll£j, jak również mogą
powodować kondensację chromosomów [225,226,24-51. Ponadto poliaminy
wywierają wpływ na syntezę i degradację makrocząsteczek. Procesy te
zaś, э'ак się wydaje, związane są z powstawaniem i naprawą uszkodzeń
chromosomowych. Wychodząc ż powyższych przesłanek, postanowiono
zbadać wpływ spermidyny na częstość występowania aberracji chromo-
somowych i chromatydowych w limfocytach ludzkich po napromienieniu.

11.8.1. Postępowanie doświadczalne

Badania wykonano na limfocytach ludzkich w mikrohodowlach. Mikro-
hodowle zakładano dodając 0,3 ml świeżo pobranej krwi do pożywki
składającej się z Л ml płynu Parkera 199 (Wytwórnia Surowic i Szcze-
pionek, Lublin), 1 ml surowicy ludzkiej i 0,1 ml fitohemaglutyniny M
(Difco).

Hodowlę kończono w doświadczeniach 1 i 2 serii po 52 godz. ,
a w 3 po 54 godz. od dodania fitohemaglutyniny. £ godz. przed zakoń-
czeniem hodowli do pożywki dodawano dwumet\'loacetylokolchicynę
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(Colcemid, Ciba) w ilości 0,2ug/ml. Komórki poddawano następnie
szokowi hipotonicznemu przez umieszczenie ich na S min. w 0,075 M
KCł. Następnie utrwalano je w płynie składajacym się z lodowatego
kwasu octowego (1 część) i alkoholu metylowego (3 części). Zawie-
sinę utrwalonych komórek umieszczano na szkiełkach mikroskopowych,
suszono strumieniem ciepłego powietrza i barwiono 10 % roztworem
barwnik? Giemzy. W doświadczeniach stosowano fosforan spermidyny
(Fluka AG). Pożywkę zmieniano po jej oddzieleniu od komórek przez
odwirowanie. Hodowle napromieniano z aparatu rentgenowskiego Sie-
mens Stabilipan przy napięciu l80kV, 20 mA, mocy dawki 200 radów/
/min. i filtrze 1 mm Cu. Dawkę wyznaczono dozymetrem chemicznym
Frickego [208].

11.8.2. Wyniki

W pierwszej serii doświadczeii hodowle zaraz po założeniu napro-
mieniano dawką 200 radów i po ekspozycji dodawano spermidynę do
końcowego stężenia 10"" M. Z danych umieszczonych w tabeli 17
wynika, iż w obecności spermidyny nastąpił spadek częstości chromo-
somów dicentrycznych i kolistych o 43,63 %, fragmentów acentrycznych
o 31,82% oraz aberracji chromatydowych o 45,59/°../

TABELA 17. Wpływ spermidyny (Spd) na częstość aberracji chromo-
somowych i chromatydowych w limfocytach człowieka.

Dawka

(rady)

200

200+Spd 10"6M

Liczba
meta-
faz

l 6 l

216

Liczba chro-
mosomów di-
centrycznj'ch
i kolistych
na komórkę^

0,527±0,070

0,287±0,030

Liczba frag-
mentów acen-
trycznych na

komórkę

0,44.0+0,033
0,300+0,012

Liczba aber-
racji chroma-
tydowych na

komórkę

0,136+0,007

0,074+0,017

Wyniki powyższe wskazywały na możliwość stymulacji przez sper-
midynę naprawy pęknięć chromosomowych i chromatydowych. Hipotezę
tę sprawdzano w dwóch kolejnych seriach doświadczeń.
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W drugiej serii doświadczeń badano wpływ spermidyny na naprawę
pęknięć chromosomowych posługując się metodą frakcjonowania dawki.
Określano częstość występowania chromosomów diccntrycznych i ko-
listych, które powstają w wyniku łączenia się dwóch pęknięć chromo-
somowych w nowych konfiguracjach. Spadek częstości tych aberracji
przy frakcjonowaniu dawki świadczy o zmniejszeniu w wyniku naprawy
liczby mogąc3rch wstępować w połączenie pęknięć chromosomowych
(227). Wyniki przedstawiono w tabeli 18. Po dawce 200 radów na
100 komórek metafazalnych przypada średnio 52,7 chromosomów di-
сешхз'сznych i kolistych. W hodowlach napromienionych dawką 100
radów bezpośrednio po założenia, w których po 2 godz. zmieniono po-
żywkę i podano ponownie 100 radów, liczby chromosomów dicentrycz-
nych i kolistych przypadająca na 100 komórek wyniosła ^3,2. Natomiast
w hodowlach, w których po pierwszej dawco 100 radów wprowadzono
do pożywki spermidynę ( Ю"° М) i po 2 godz. przed podaniom drugiej
dawki pożywkę zmieniano, liczba tych aberracji zmniejszyła się do
23,7 na 100 komórek.

TABELA 18. Wpływ spermidyny (Spd) na naprawę pęknięć chromoso-
mowych.

Dawka 1

(rady)

100

200

100

100

-

Postępowanie

-

-

Spd 1O'5M
Spd 10"э М

Dawka 2

(rady)

_

-

100

100

-

Liczba
meta-
faz

239
161

125

101

159

Liczba chromoso-
mów dicentrycznych
i kolistych na 100

komórek

19,6 + 2,0
52,7 ±7,0

43,2 + 5,7
23,7 + 1,2

0

W trzeciej serii doświadczeń wpływ spermidyny na częstość wy-
stępowania aberracji chromosomowych w limfocytach ludzkich napromie-
nionych po 4-6 godz. od stjamilacji fitohemaglutyniną ( późna faza S i C2 )
kiedy to promieniowanie wywołuje aberracje typu chromatydowego £228 J.
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Spermidynę wprowadzano do pożywki do końcowego stężenia 10 M
po napromienieniu hodowli dawką 100 lab 200 radów. Następnie w
doświadczeniach z frakcjonowaniem dawki napromieniano je po raz
drugi 100 radami. Wyniki zebrano w tabeli 19. Wymiany chromaty-
dowe .pominięto w omówieniu ze względu na małą częstość występo-
wania. Nie stwierdzono wpływu frakcjonowania na częstość występo-
wania pęknięć chromatydowych. .Obecność spermidyny w pożywce w
okresie między dwoma ekspozycjami po 100 radów spowodowała
zmniejszenie częstości występowania pęknięć chromatydowych o l& %.
Po pojedynczej dawcze 200 radów spermidyna zmniejszyła częstość
tych pęknięć o 3- %. Spermidyna nie wywołała zmian cr.ąstości
pęknięć chromatydowych w hodowlach nienapromienionych. Nie stwier-
dzono ponadto wpływu spermidyny na wielkość wskaźnika mitotycznego.

11.8.3. Omówienie wyników

Częstość występowania aberracji chromatydowych zależy od fazy
cyklu komórkowego, w której komórki uległy napromieniemu. Zmniej-
szenie częstości pęknięć chromatydowych w układzie frakcjonowania
dawki można by więc próbować wyjaśnić zwolnieniem przez spermidynę
przejścia komórek przez cykl komórkowy. Interpretacja taka wydaje
się nieprawdopodobna z co najmniej dwóca powodów. Po pierwsze,
nie ma istotnej różnicy w wielkości wskaźnika mitotycznego między
hodowlami kontrolnymi a poddanymi- działaniu spermidyny (tabela 19).
Po drugie, /.mriie.iszen.ie stężenia spermidyny w komórkach powoduje
spadek prędkości przc.su\vjmiii £t'ę ich przez cykl komórkowy [Д351.
Natomiast dodatek do pożywki piitrescyny skraca czas generacji fibro-
blastów człowieka w wyniku skrócenia czasu trwania fazy S £ l25 j .
Należałoby się więv. opodjciewać , że pod wpływem spermidyny nastąpi
raczej wzrost prędkości 43'rze.iś.cia komórek przez cykl.

Wydaje się, że )ы i't] zi к^Ьуф ^. tipp'Bd obf-j ni wyjaśnieniem zmniejszenia
przez spermidynę c/.ęstośef ^ękuiee chromatydowych a także chromoso-
mowych jest styiiKilac Ki proccsó-.v napraw'e-zych. Może to być zarówno
naprawa pęknięć \\t wytworzony.;!! tak również przeciwdziałanie prze-
kształceniu się uszkodzenia pierwotnego w pęknięć i.e.

Uszkodzenie radiacyjne chromosomu może być, jak się wydaje,
wynikiem uszkodzenia DNA on/, jcco składników białkowych. Stąd eli-
minacja uszkodzenia chromosomowego inoże być związana z działalnoś-
cią enzymów naprawiających DNA оглг mechanizmów usuwających uszko-
dzenia białkowe [229].
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TABELA 19. Wpływ spermidyny (Spd) na częstość aberracji chromatydowych w napromienionych
limfocytach człowieka.

Dawka
1

(rady)

100

100

200

200

100

100

-

Postępowanie

2h Spd 1O'5M

2h Spd 1O"5M

2h

2h Spd 10"5M

2h Spd 10'5M

Kontrola

Dawka
2

(rady)

-

-

100

100

_

-

Liczba
meta-
faz

208

ив

218

114

ISO

155

273

464

: Indeks
• mito-

tyczny

1,70

1,51

0,49

0,42

0,41

0,49

2,10

2,18

Indeks
tekstu
porów-
nania
częstoś-
ci С Р

l , l > 0 , l

0,7>0,l

0,8>0,l

0,1=0,1

Liczba wymian
na komórkę

0,005
0,006

0,020

0,017

0,011

0,012

0,003

+ 0,005
± 0,004

± 0,005

± 0,013

+ 0,005
+ 0,005

+ 0,003

-

Liczba pęknięć
na komórkę

0,102

0,068

0,183
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Dotychczas nie zbadano wpływu poliamin na funkcjonowanie mecha-
nizmów naprawy DNA. Jednak, biorąc pod uwagę fakty świadczące
o związku poliamin z procesami syntezy i katabolizmu DNA (patrz
1.5.1), należy stwierdzić, iż stymulacja naprawy DNA przez spermi-
dynę jest prawdopodobna. W związku z tym na uwagę zasługują spo-
strzeżenia, iż mechanizmy postreplikacyjnej naprawy i normalnej
syntezy DNA są prawdopodobnie bardzo zbliżone [2£0] oraz że sper-
midyna zwiększa liczbę jednostek replik^cyjnych w komórkach HeLa
£135].

Naprawa składników białkowych chromosomów może być wynikiem
ponownej syntezy uszkodzonych białek przez aparat biosyntetyczny.
Stymulację syntezy białek przez poliaininy stwierdzono w licznych
badaniach ( patrz 1.5.3. ). Jest godne podkreślenia, iż poi iaminj'mogą
wzmagać syntezę różnych białek w stopniu niejednakowym Ql52].
Można więc sobie wyobrazić, iż spermidyna zwiększa produkcję enzy-
mów uczestnicząc3'ch w naprawie pęknięć chromatyny lub odkrytych
przez Huanga £23lJ białek nieenzymatycznych, wpływających na wy-
dajność procesów naprawcz3'ch.

Spermidyna wpływa na strukturę DNA ГИЗ.И^П i chromosomów
С232], powodując ich kondensację [225,220] a także zwalnia dezagre-
gację chromatyny w napromienionych tymocytach i_20£j. Można sobie
wyobrazić, że w stanie bardziej skondensowanym chromatyny łączenie
się jej pękniętych końców jest ułatwione. Możliwe jest również, iż
spermidyna powodując zmiany w składzie chromatyny ułatwia dostęp
enzymów naprawczych do DNA. Schwimmer zaobserwował, iż putres-
cyna i kadaweryna usuwając in vitro histony z kompleksu nukleohisto-
nowego powodują wzrost syntezy DNA [117]. Wilkins i wsp. £233]
stwierdzili zaś, że białka chromosomowe mogą czynić DNA niedostęp-
nym dla enzymów naprawczych.

Wyjaśnienie molekularnego podłoża opisanego zjawiska zmniejsze-
nia liczby pęknięć chromosomowych i chromatydowych pod wpływem
spermidyny wymaga dalszych badań.
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III. P O D S U M O W A N I E

W Y N I K Ó W B A D A Ń W Ł A S N Y C H

I U W A G I K O Ń C O W E

Pierwszym problemem, który podjęto w niniejszych badaniach,
był wpływ promieniowania jonizującego na zawartość w komórkach
poliamin i na aktywność enzymów uczestniczących w ich metabolizmie.
Badania zmierzające do wyjaśnienia tego problemu przyniosły kilka
spostrzeżeń.

Bezpośrednio po napromienieniu komórek może zachodzić w nich
spadek zawartości sperminy i spermid^iiy. Tak dzieje się w przypadku
promieniowrażliwych komórek L5178Y-S. Nic znamy mechanizmu tego
zjawiska, które zasługuje na podjęcie dalszych szczegółowych badań.
Możliwe jest, że mamy do czAiiienia z selektywną zmianą przepusz-
czalności Ы0П3' komórkowej dla spermidyny i sperminy, ale nie dla
putrescyn3'. Interesujące również byłobj' wyjaśnienie zagadnienia,
uwzględniając znane powinowactwo poliamin do DNA, czy istnieje zwią-
zek między spadkiem zawartości obu tych amin w komórkach a popro-
mienną degradacją dezoksyrybonukleoproteidu i inter mit otyczną śmiercią
komórek.

W toku radiacyjnego opóźnienia mitotycznego następuje w populac-
jach komórek L517SY-S wzrost aktywności dekarboksylazy ornitynowej,
dekarboksylazy S-adenozylo-L-metioniny i oksydazy poliaminowej kata-
lizującej wytwarzanie spermidyny. W komórkach tych przejściowo
znacznie wzrasta zawartość putrescyny. Równocześnie zwiększa się
objętość komórek, a także rośnie ilość zawartego w nich białka.
W przeliczeniu na 1 mg białka komórkowego ilość putrcsc3Tiy ulega
zwiększeniu, spermidyny powrao:i po spadku do wartości kontrolnej,
zaś sperminy jest zmniejszona. Wydaje się, że zachodzi tu autentyczna
stymulacja .produkcji putrescyny i spermidyny. Przyczyną tej stymulacji
może być spadek zawartości sperminy i spermidyny po napromienieniu,
może nią być również zwiększone zapotrzebowanie na poliaminy zwią-
zane z zaburzeniami w zawartości kationów nieorganicznych w komórce
po napromienieniu oraz z nasileniem w niej procesów naprawczych.
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Opóźnienie mitotyczne możemy bowiem traktować jako okres,
w którym następuje po napromienieaiu naprawa struktur i normali-
zacja procesów niczbędirych dla wejścia komórki w mitozę. Biorąc
pod uwagę możliwe punkty działania poliamin łatwo jest powiązać
opisane zmiany w zawartości poliamin i aktywności uczestniczących
w ich metabolizmie enzymów z hipotezami zaproponowanymi dla wy-
jaśnienia przyczyn warunkujących opóźnienie mitotyczne, tzn. po-
wstanie aberracji chromosomowych С234Л, zahamowanie syntezy
mRNA niezbędnego dla wejścia komórki w mitozę [235], zahamowanie
produkcji białek mitolycznych Ц2363 i dekondensacja chromosomów
[237J. W niniejszych badaniach uzyskano wyniki świadczące o moż-
liwości stymulacji przez spermidynę naprawy pęknięć chromatydowych
w napromienionych w fazie G2 limfocytach ludzkich pobudzonych fito-
hemaglutyniną.

Opóźnienie mitotyczne komórek L5178Y-S związane jest głównie
z blokiem przedmitotycznym w fazie G9 ( 211). Stąd w miarę jego
trwania następuje gromadzenie się komórek znajdujących się w tej
fazie cyklu komórkowego. Komórki w fazie G? cechuje, jak się wydaje,
zwiększona zawartość spermidyny i sperminy Fl2^,2l6j. A zatem
wzrost zawartości spermidyny i sperminy, następujący w toku opóźnie-
nia mitotycznogo może również odzwierciedlać akumulację komórek o
naturalnie zwiększonej zawartości tych dwóch poliamin. Należy także
wspomnieć, że w fazie G2 ma według Łucznika [233] i Tobeya [239]
funkcjonować w warunkach prawidłowych mechanizm "sprawdzający"
DNA pi'zed mitozą i powodujący ewentualnie jego naprawę. Jest więc
możliwe, że następująca w czasie opóźnienia mitotycznego stymulacja
produkcji putrescyny i spermidyny łączy się z dwoma naturalnymi zja-
wiskami w fazie G2, być może związanymi ze sobą, wzrostem zawar-
tości sperminy i spermidyny oraz funkcjonowaniem mechanizmu "spraw-
dzającego" DNA.

W umierających, sądząc na podstawie testu nigrozynowego, po na-
promienieni u komórkach nie udaje się wykr3'ć putresc3'iiy, zawartość
spermidyny i sperminy znacznie spada i zanika tendencja do utrzymy-
wania na niezmienionym poziomie ilości tych amin przypadających na
1 mg białka komórkowego. Zmiany te poprzedza zanik aktywności de-
karboksylazy ornitynowej i dekarboksylazy S-adonozylo-L-metioniny
występujący przed utratą zdolności komórek do niebarwienia się nigro-
zyną. Podatność na barwienie nigrozyną, jak wynika z badań Houcka
i wsp.[24-OT wykonanych na napromienionych fibroblastach człowieka,
pojawia się po utracie zdolności do wbudowywania prekursorów do
makrocząsteczek, lecz przed zanikiem metabolizmu glukozy, generacji
ATP i wydalania CO . Interesujące jest, że mimo prób z różnymi
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inhibitorami syntezy poliamin nie udało się natomiast uzyskać równo-
cześnie zaniku lub znacznego zmniejszenia zawartości putrescyny,
spermidyny i sperminy. Prawdopodobnie stan taki związany byłby
ze zbyt głębokimi zaburzeniami procesów życiowych, aby komórka
mogła utrzymać się_ przy życiu. Można sądzić, że dalsze badania nad
zachowaniem się poliamin i uczestniczących w ich metabolizmie enzy-
mów w procesie -.imierania napromienionych komórek w nawiązaniu do
stanu podstawowych procesów życiowych przyczynią się do posze-
rzenia tak istotnej z onkologicznego punktu widzenia wiedzy o mole-
kularnej biologii popromiennej śmierci komórkowej.

W badaniach ujawnił się ścisły związek między poliaminami a
procesami proliieracyjnymi. I tak, popromiennej proliferacji regene-
racyjnej w narządach napromienionych królików towarzyszy wzrost
aktywności enzymów uczestniczących w biosyntezie poliamin i zwięk-
szenie zawartości poliamin w komórkach. Wznowienie aktywności
mitotycznej w populacjach komórek L317SY-S po przerwie spowodo-
wanej napromicnicniem poprzedza wzrost produkcji putrescyny i
spermidyny. Prz3' przewlekłym zahamowaniu wzrostu napromienionych
populacji komórek L517SY-S spada w nich aktywność dekarboksylazy
ornitynowej i dokarboksykizy S-adenozylo-L-metioniny, wzrasta ak-
tywność oks3rdazy dwuamin i zanika putresc3Tia. Powyższe obserwacje
rozszerzają zasób danych \_ 7 1 świadczących o istnieniu współzależ-
ności między poliaminami a rozplemem komórkowym. Wydaje się, że
istotne znaczenie mają wyniki doświadczeń z MGBG, inhibitorem syn-
tezy spermidyny i sperminy. Ustalono w nich, że spermidyna znosi
hamujące działanie MGBG na rozplem napromienionych komórek
L5178Y-S. Fakt ten pozwala bardziej bezpośrednio wiązać zachodzą-
cy po napromienienia wzrost produkcji poliamin z procesem popro-
miennej proliferacji komórkowej. Nie stanowi on jednak wystarczają-
cej podstawy do wniosku, że między tymi dwoma zjawiskami za-
chodzi związek przyczynowy. Wniosek taki można będzie ewentualnie
sformułować dopiero po wyjaśnieniu mechanizmu wpływu poliamin na

•proliferację komórkową.

Poliaminy mogą uczestniczyć w kształtowaniu się popromiennych
uszkodzeń komórkowych. Pierwszy mechanizm tego zjawiska polegałby
na stymulacji enzymów hydrolit3'cznych uczesimiczących w tych proce-
sach. Drugi mechanizm wiąże się z :iożliwoś.-ią powstawania na
drodze enzymatycznej oraz na skutek radioli.-y aldehydo\v3rch pochod-
nych poliamin o działaniu toksycznym.

W wyniku wzrostu po napromienieniu aktywności oksydazy poli-
aminowej narastać może stężenie w komórkach alcie!'.du 3-amino-
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propionowego, który może ulegać przemianie do dwualdehydu malono-
wego [83], związku o silnym działaniu cytotoksyc/.nym [ lS5j . W ba-
daniach niniejszych uzyskano dane świadczące o tym, iż w wodnych
roztworach spermirij' i spermidj'nv mogą po napromienieni u powstawać
ich pochodne aldehydowe. Produkty radiolizy poliamin mają działanie
cytotoksyczne. Ustalono, że mogą one powodować zahamowanie prolife-
racji komórkowej i wywoływać aberracje chromosomowe. Takie same
zmiany, jak stwierdzono w niniejszej pracy, wywołują aldehydowe po-
chodne sperminy i spermidyny wytworzone przez oksj'daze sperminową
z surowicy bydlęcej. Ponadto z badań Bachracha i wsp. f219j wynika,
że o toksyczności tych związków decyduje obecność grupy aldehydowej.
Można więc sądzić, że toks3rczność produktów radiolizy spsrminy i
spermid3'ny związana jest z pochodnymi aldehydowymi tych amin.
Wprawdzie ilości mogących prawdopodobnie powstawać w komórkach
aldehydowych pochodnych poliamin po dawkach poniżej 1000 radów, są
niewielkie, to jednak dzięki ich silnemu działaniu cytotoksycznemu
oraz zdolności wywoływania aberracji chromosomowych mogą ono i w
tym zakresie dawek wnosić, jak się wydaje, wkład do potenciacji ra-
diacyjnych uszkodzeń pierwotnych. Warto może dodać, że zdolność do
wywoływania aberracji chromosomowych wskazuje na możliwość związku
między produktami radiolizy poliamin a oddalonymi skutkami promienio-
wania jonizującego - nowotworami i przedwczesnym starzeniem. Prze-
prowadzenie szczegółowej identyfikacji chemicznej produktów radiolizy
poliamin oraz wykazanie ich występowania w obiektach biologicznych po
napromienieniu miałoby oczywiście istotne znaczenie dla wysuniętej tu
hipotezy o udziale produktów oksydacyjnej dezaminacji poliamin w po-
wstawaniu uszkodzenia popromiennego.

Znaczenie ustalonego w niniejszych badaniach faktu wywoływania
aberracji chromosomowych przez aldehydowe pochodne sperminy i sper-
midyny wykracza poza ramy problematyki radiobiologicznej. Wydaje się
bowiem, że związki te mogą powstawać w organizmie człowieka na dro-
dze enzjinatycznej lub na skutek działania naturalnie występujących
rodników. W związku z tym warto zwrócić uwagę na opublikowane .
ostatnio badania Gaugasa i wsp. [24-1], którzy stwierdzili, iż w suro-
wicy kobiet ciężarnych narasta aktywność сгзтгшка, prawdopodobnie
oksydazy, powodującego przekształcenie putresc3Tiy i sperminy w inhi-
bitory transformacji błastycznej limfocytów. Wydaje się, że katabolizm
poliamin. i aktywność biologiczna powstających na poszczególnych jego
etapach produktów w organizmie człowieka zasługują na podjęcie badań.

Zaburzenia jakościowe i ilościowe w procesach powielania i reali-
zacji informacji geitet3'cznej, a także w funkcjonowaniu wewnątrzkomór-
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kowego układu błon, zapewniającego prawidłową organizacją przes-
trzenną, która warunkuje prawidłowy przebieg procesów metabolicz-
nych, stanowią elementy dominujące w szkodliwym działaniu promie-
niowania jonizującego na komórką. Wpływ jaki poliaminy wywierają
na syntezę DNA, RNA i białek oi~az na strukturą kwasów nukleino-
wych i zawierających te kwasy składników komórkowych, a także
działanie stabilizujące na błony komórkowe сгзтгга ich udział w na-
prawie wymienionych uszkodzeń bardzo prnwdopodobivym. W pracy
tej zajmowano się jodynie wpływem spermid3ni\' na procesy naprawcze
w chromosomach. Ustalono, że spermidyna stymuluje naprawę pęk-
nięć chromosomowych i chromatydowych wywołanych przez promienio-
wanie w limfocytach ludzkich pobudzonych fitohemaglutyniną. Istnieją
hipotez}' według których nienaprawione pęknięcia pojedyncze lub
podwójne w DNA po napromienieni-.! są uszkodzeniami warunkującymi
aberracje chromosomowe [_2£-2,2£3l. Zgodnie z tymi hipotezami po-
wyższy efekt spermidyn3' świadczyłby o stymilacji przez nią naprawy
pęknięć w DNA. Pożądane byłoby więc sprawdzenie tej możliwości
w bezpośrednich doświadczeniach.

Poliaminy w świetle wyników naszych badań mogą uczestniczyć
zarówno w powstawaniu jak i szeroko rozumianej naprawie uszkodzeń
popromiennych. W ten sposób zwiększa się o radiacyjne liczba efek-
tów, w których związki te uczestniczą. Dopatrujemy się w tym po-
parcia dla poglądu, iż poliaminy należy zaliczyć do tej kategorii
związków, którym nie można przypisać jednej funkcji biologicznej,
lecz przeciwnie - uczestnictwo w różnych procesach życiowych
w charakterze elementów ich regulacji. Uzasadniona więc wydaje
się teza, że poliaminy zasługują na większe niż dotychczas zaintere-
sowanie badawcze ze strony radiobiologów.
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